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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES, RELATOR DA AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 81 – SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL (STF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DAS 

FACULDADES ISOLADAS E INTEGRADAS - ABRAFI, associação privada inscrita 

no CNPJ sob o nº 07.512.828/0001-78, com sede no SHN Qd. 01, Bl. "F", Entrada "A", 

Conj. "A", Ed. Vision Work & Live, 6º andar, sala 603, Brasília - DF CEP:70.701-060, 

Tel. (61)3321-6471, Fax:(61)3223-9664 | E-mail: abrafi@abrafi.org.br (doc. 01 a 03), 

na condição de entidade representativa do ensino superior, vem à presença de Vossa 

Excelência, por intermédio do seu advogado devidamente constituídos (doc. 04), Dr. 

Leonardo Montenegro Duque de Souza, inscrito na OAB/PE nº. 20.769 e OAB/GO 

nº. 23.696A, CPF/MF n° 026.416.984-04, , com endereço profissional em Recife, na 

Avenida República do Líbano, n. 251, Empresarial Rio Mar Trade Center, Torre B, 

Sala 1302, Recife/PE, CEP: 51110¬160, requerer a sua intervenção no presente feito 

na qualidade de 

AMICUS CURIAE 

nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, c/c art. 138 do Código de Processo 

Civil, aduzindo para tanto as razões de fato e de direito expostas a seguir. 

ADC 81 

NÚMERO ÚNICO: 0121159-49.2022.1.00.0000 

Origem: DF - DISTRITO FEDERAL 

 

 

Prevenção – Min. Alexandre de Moraes 

(ADIs 5.035 e 5.037) 

art. 77-B c/c art. 38, do RISTF 

 

http://www.abrafi.org.br/
mailto:abrafi@abrafi.org.br
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I. DA ADMISSIBILIDADE DA PARTICIPAÇÃO DA ABRAFI NA QUALIDADE 
DE AMICUS CURIAE  

1. Tratam os autos de ação declaratória de constitucionalidade, com 

pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Nacional das Universidades 

Particulares (ANUP), tendo por objeto o artigo 3º, caput, parágrafos e incisos, da Lei 

nº 12.871/20131, que implementou procedimento a ser adotado no tocante à 

autorização para o funcionamento de cursos de medicina no âmbito do Programa Mais 

Médicos. 

2. Embora o controle abstrato de constitucionalidade seja 

tradicionalmente qualificado como processo objetivo, é acertado o entendimento de 

que sua análise não deve ser restringida apenas ao simples cotejo de diplomas 

normativos, sendo fundamental considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma 

objeto dos autos, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores que, 

em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica. 

3. Nesse sentido, a Lei Federal de nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, 

que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e 

da ação declaratória de constitucionalidade perante essa Suprema Corte, autoriza em 

seu artigo 7º, § 2º2, a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas 

de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de 

constitucionalidade que versem sobre matérias de grande relevância. 

4. Tendo em vista a literalidade da Lei, este Excelso Pretório, no que 

tange ao dispositivo supramencionado, destaca maior flexibilidade na participação no 

que diz respeito ao prazo da intervenção do “Amicus Curiae”, nos casos de 

apreciação das ações de controle abstrato de constitucionalidade. Entendendo, 

inclusive, que as informações trazidas pelos intervenientes são de vital importância 

para a instrução das ações, trazendo conteúdo e informações, garantindo assim maior 

 
1 Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho 

de 1981, e dá outras providências. 

 
2 § 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho 

irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. 

http://www.abrafi.org.br/
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legitimação às decisões. O posicionamento desta Corte destaca-se no seguinte 

sentido:  

“É certo que esta Corte, na interpretação do art.7º, parágrafo 2º, da Lei 
9.868/99, tem destacado a importância de uma maior participação do amicus 
curiae nos processos de fiscalização abstrata da inconstitucionalidade dos 
atos normativos. Conforme asseverou o eminente Ministro Gilmar Mendes 
em despacho proferido na ADI 3.599 (DJ 22.11.05), “essa inovação 
institucional, além de contribuir para a qualidade da prestação jurisdicional, 
garante novas possibilidades de legitimação dos julgamentos do Tribunal no 
âmbito de sua tarefa precípua de guarda da Constituição (...) Exatamente 
pelo reconhecimento da alta relevância do papel em exame é que o 
Supremo Tribunal Federal tem proferido decisões admitindo o ingresso 
desses atores na causa após o término do prazo das informações (ADI 
3.474, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 19.10.05), após a inclusão do feito na 
pauta de julgamento (ADI 2.548, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 24.10.05) e, 
até mesmo, quando já iniciado o julgamento, para a realização de 
sustentação oral, logo depois da leitura do relatório, na forma prevista no art. 
131, parágrafo 3º do RISTF (...)”(ADI 2.777- QO, Rel Min. Cezar Peluso “in” 
www.stf.jus.br).” 

 

5. O dispositivo legal em comento foi ratificado pelo art. 1383 do Código 

de Processo Civil, o qual estabeleceu que será admitida a intervenção, na qualidade 

de amicus curiae, de entidade especializada, com representatividade adequada, 

considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda 

ou a repercussão social da controvérsia. 

6. Sendo assim, o amicus curiae é terceiro admitido no processo para 

fornecer subsídios instrutórios à solução de causa revestida de especial relevância ou 

complexidade, como é o caso dos autos. 

Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na 
pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema 
Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos 
argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de 
entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente 
demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da 
entidade e o objeto da ação direta (ADI-5969/PA). 

 
3 Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda 

ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou 

de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade 

especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. 

http://www.abrafi.org.br/
http://www.stf.jus.br)/
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7. Uma vez demonstrada a viabilidade legal do papel que a Postulante 

pretende assumir nos presentes autos, cumpre analisar, na sequência, o 

enquadramento desta aos requisitos legais de admissibilidade, quais sejam, a 

legitimidade e a relevância social da matéria apreciada. 

8. Como é de conhecimento, a ANUP pretende que, por meio da 

demanda, seja reconhecida, “em definitivo”, a constitucionalidade do artigo 3º, caput, 

parágrafos e incisos, da Lei nº 12.871/2013, embora o aludido dispositivo já tenha 

sido objeto de julgamento na Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº 5.035, 

que findou por declarar a constitucionalidade da norma por julgar os pedidos 

improcedentes. 

9. Não obstante, na presente ADC é feito um pedido cautelar bastante 

abrangente, uma vez que se pretende, principalmente: 

a) seja determinada a suspensão, com a atribuição dos efeitos ex 
tunc e erga omnes, de todos os processos, tanto os judiciais quanto 
os administrativos, iniciados após a edição da Lei nº 12.871/2013 e 
que tenham por objeto a abertura de cursos e/ou o aumento da 
disponibilização de novas vagas de Medicina, que não tenham sido 
precedidos de chamamentos públicos, nos termos do caput do art. 3º 
da Lei nº 12.871/2013; 

b) sejam expressamente (b.1) suspensos os efeitos de todas as 
decisões judiciais, liminares ou de mérito, e administrativas, inclusive 
atos e portarias já editados em inobservância à norma, que tenham 
permitido o trâmite de pedidos administrativos perante o MEC, 
relativos aos cursos de Medicina, após a edição da Lei nº 12.871/2013 
e sem a precedência dos chamamentos públicos, o que deverá 
acarretar (b.2) a impossibilidade do início de operação daqueles 
cursos que não tenham observado a norma e que ainda não tenham 
sido iniciados ou, (b.3) caso já tenham sido iniciados, a 
impossibilidade de se matricularem novos alunos ingressantes a partir 
da concessão da medida cautelar; 
 

10. Diante do condão de afetar o interesse de diversas Instituições de 

Ensino Superior na oferta do curso de Medicina4, especialmente aquelas que não 

compõem os grandes grupos educacionais, bem como de informação diversa trazida 

 
4 além do interesse de muitos jovens que sonham em ingressar no referido curso, que tem, historicamente, a 

maior taxa de concorrência 

http://www.abrafi.org.br/
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no bojo da petição inicial5 e que não condiz com a realidade, omitindo a abrangência 

do julgamento da ADI 5.035, trata a presente ação de matéria relevante, com objeto 

específico e repercussão social e econômica, motivo pelo qual é imperiosa a 

participação da ABRAFI (Associação Brasileira de Faculdades) na qualidade de 

amicus curiae nesta ADC. 

11. Fato é que não restam dúvidas de que, qual seja o teor da decisão a 

ser proferida por este Pretório Excelso, os impactos na estrutura econômica nacional 

serão bastante consideráveis.  

12. A peticionária, ABRAFI, é entidade de representação nacional, mais 

especificamente das faculdades particulares, sendo autorizada para propor a presente 

intervenção. Importa mencionar que o STF já reconheceu a abrangência da ABRAFI 

e já a admitiu na qualidade de amicus curiae em ação de repercussão nacional, a 

exemplo da participação da ABRAFI no julgamento da ADI n.° 6.423/CE, ADI n.° 

6.435/MA, ADI n.° 6.191/SP, bem como na ação de repercussão nacional (RE 

641.005/PE). 

13. Nos termos do que pontualmente enumera o art. 2˚ de seu Estatuto, 

a ABRAFI tem, dentre suas finalidades precípuas, a de postular e defender, em Juízo 

e administrativamente, os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos de seus 

associados, assim como os interesses das entidades, defendendo a livre 

concorrência e a ordem econômica em termos de regulação da educação 

superior no sistema federal de ensino. 

14. In casu, verifica-se que há pertinência temática entre a questão de 

fundo debatida nos autos – a constitucionalidade de dispositivo legal que estabeleceu 

procedimento a ser adotado para a obtenção de autorização para o funcionamento de 

curso de graduação em Medicina, por instituição de educação superior privada, no 

 
5 Afirmação contida na petição inicial:  

“ 25. Já no que se refere à ADI 5.035/DF, somente outros dispositivos foram questionados, inexistindo 

impugnação específica do art. 3º da Lei nº 12.871/2013.  

 26. Esses breves esclarecimentos mostram-se necessários para demonstrar que essa e. Corte Suprema nunca 

julgou a constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 12.871/2013, de modo que não há óbice em fazê-lo por meio desta 

ação declaratória, tendo em vista a contemporaneidade da controvérsia judicial relevante em torno da 

legitimidade constitucional do dispositivo.” 

http://www.abrafi.org.br/
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âmbito do Programa Mais Médicos – e as atribuições institucionais da associação 

postulante – representação dos interesses das faculdades particulares – com a devida 

representatividade. 

15. Com base nas razões já expostas, entende-se que a participação da 

requerente contribuirá com o contraditório e a ampla discussão sobre a questão. 

Dessa maneira, a manifestação, na qualidade de amicus curiae, democratiza a 

discussão sobre relevante matéria constitucional ao pluralizar o debate público e 

político neste Supremo Tribunal Federal. 

16. Desta forma, tendo em vista o interesse institucional e socialmente 

relevante, e ainda a fim de tornar o processo de controle de constitucionalidade mais 

democrático e conferir maior legitimidade às decisões da Suprema Corte é que se faz 

necessária a habilitação da peticionária como amicus curiae. 

II. DA PREVENÇÃO DO MINISTRO RELATOR PARA O ACORDÃO DAS ADI 
5.035/DF e 5.037/DF – MIN. ALEXANDRE DE MORAES 

17. Cumpre salientar que a matéria versada na presente ação, ADC nº 

81, é a declaração de constitucionalidade do artigo 3º, caput, parágrafos e incisos, da 

Lei nº 12.871/2013, que implementou procedimento a ser adotado no tocante à 

autorização para o funcionamento de cursos de medicina no âmbito do Programa Mais 

Médicos. 

18. Observa-se que a postulação coincide parcialmente com o objeto das 

ADIs 5035/DF e 5037/DF, razão pela qual se pugna pela distribuição por prevenção, 

nos termos do art. 77-B do Regimento Interno dessa Suprema Corte: 

Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de 
constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito 
fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja 
coincidência total ou parcial de objetos. (Incluído pela Emenda Regimental 
n. 34, de 7 de agosto de 2009) 

 

http://www.abrafi.org.br/
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19. No caso, há de ser reconhecida a prevenção do Eminente Min. 

Alexandre de Moraes, Relator do acordão em ambos os processos, haja vista que o 

voto proferido pelo Min. Relator Marco Aurélio foi vencido no julgamento das ações 

em referência, conforme inteligência do art. 38, também do RISTF: 

Art. 38. O Relator é substituído: 

II – pelo Ministro designado para lavrar o acórdão, quando vencido no 
julgamento; 

 

20. A seguir, demonstrar-se-á que, na realidade, a presente ação merece 

a extinção, sem julgamento do mérito, por ausência das condições da ação, ou, 

alternativamente, o indeferimento liminar da petição inicial, em razão de sua manifesta 

improcedência, com fundamento no art. 15, da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 

1999. 

III. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DISPOSITIVO JÁ DECLARADO 
CONSTITUCIONAL PELO STF - ADI 5035/DF 

21. Conforme já delimitado nos autos, a ANUP pretende que, por meio da 

demanda, seja reconhecida, “em definitivo”, a constitucionalidade do artigo 3º, caput, 

parágrafos e incisos, da Lei nº 12.871/2013. 

22. No entanto, uma das condições para se propor a ação é 

justamente o interesse da agir da parte, ou seja, a necessidade de obter através 

do processo a proteção jurisdicional do Estado. Nos termos do art. 17º do CPC, 

para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, e a ausência desses 

pressupostos se constitui em causa de extinção da ação sem julgamento do mérito 

(art. 485, VI, do CPC). 

23. In casu, verifica-se que o aludido dispositivo já foi objeto de 

julgamento na Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº 5.035, que findou por 

declarar a constitucionalidade da norma ao julgar improcedentes os pedidos 

formulados pela Associação Médica Brasileira. 

http://www.abrafi.org.br/
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24. Nos termos do art. 23, caput, da Lei 9.868/1999, efetuado o 

julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da 

disposição ou da norma impugnada se num ou noutro sentido se tiverem manifestado 

pelo menos seis Ministros, quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou de 

ação declaratória de constitucionalidade. 

25. Não obstante a clareza do dispositivo supramencionado, o artigo 

seguinte explicita: Art. 24. Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente 

a ação direta ou procedente eventual ação declaratória; e, proclamada a 

inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente eventual 

ação declaratória. 

26. É dizer: a decisão que julga improcedente o pedido na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade tem natureza declaratória positiva, pois reconhece a 

constitucionalidade do ato objeto da ação. Ou seja, a ADI tem natureza dúplice, pois 

julgado improcedente o pedido na ADI é declarada a constitucionalidade da norma. 

27. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de 

que a ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de 

constitucionalidade são substancialmente semelhantes e levam a uma manifestação 

definitiva da Excelsa Corte a respeito da constitucionalidade de uma dada disposição. 

“Para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de lei ou ato 
normativo, há similitude substancial de objetos nas ações declaratória de 
constitucionalidade e direta de inconstitucionalidade. Enquanto a primeira 
destina-se à aferição positiva de constitucionalidade a segunda traz 
pretensão negativa. Espécies de fiscalização objetiva que, em ambas, 
traduzem manifestação definitiva do Tribunal quanto à conformação da 
norma com a Constituição Federal” (STF, Rcl 1.880-AgR, rel. Min. Maurício 
Corrêa, j. 07.11.2002). 

 

28. Ademais, as ações de controle abstrato de constitucionalidade 

possuem causa de pedir (causa petendi) aberta, não estando vinculado aos 

fundamentos jurídicos invocados pelo autor, e ao julgar improcedente uma ação direta 

de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal afirma a integral 

constitucionalidade dos dispositivos questionados. Observe-se: 

http://www.abrafi.org.br/
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EMENTA: Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 
Decisão agravada mediante a qual se negou seguimento à ação direta de 
inconstitucionalidade em virtude de nela se impugnar norma já declarada 
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 
3.378/DF. Tentativa de modificação do entendimento então firmado sob 
nova fundamentação. Causa de pedir aberta da ação direta de 
inconstitucionalidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento.  

1. No julgamento da ADI nº 3.378/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, que 
tinha por objeto os §§ 1º, 2º e 3º do art. 36 da Lei Federal nº 9.985/2000, o 
STF julgou procedente a ação tão somente no tocante ao § 1º do art. 36 do 
mencionado diploma legal, de modo que, dado o caráter dúplice das ações 
de controle concentrado, restou declarada a conformidade dos demais 
dispositivos legais com a Constituição Federal de 1988, dentre eles, o art. 
36, § 3º, novamente impugnado na presente ação.  

2. A causa de pedir, no controle objetivo de normas, é aberta, o que significa 
dizer que a adequação ou não de determinado texto normativo é realizada 
em cotejo com todo o ordenamento constitucional vigente ao tempo da 
edição do dispositivo legal. Assim, caso declarada a constitucionalidade de 
uma norma, consideram-se repelidos todos e quaisquer fundamentos no 
sentido da sua inconstitucionalidade, e vice-versa.  

3. É de se negar seguimento à ação direta de inconstitucionalidade em que 
se impugne norma cuja constitucionalidade já tiver sido reconhecida pela 
Corte sem que haja quaisquer alterações fáticas ou jurídicas relevantes que 
justifiquem a rediscussão de tema já pacificado.  

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.  

(STF - AgR ADI: 5180 DF - DISTRITO FEDERAL 0000177-
84.2014.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 
27/04/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-116 13-06-2018) 

 

29. De tal forma, a apreciação do pedido formulado nessa ADC 81 

encontra barreira no fato de o Plenário desta Corte já ter atestado a 

constitucionalidade do dispositivo em questão no julgamento da ADI nº 5.035/DF, 

sendo o Relator o Min. Marco Aurélio, e Relator do acórdão o Min. Alexandre de 

Moraes, consoante se depreende do respectivo aresto: 

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 
CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 621/2013 NA LEI 12.871/13. 
RELEVÂNCIA E URGÊNCIA CONFIGURADAS PELA CARÊNCIA DE 
PROFISSONAIS MÉDICOS EM DIVERSAS REGIÕES DO PAÍS. 
PARCERIA ACADÊMICA QUE ATENDE AO BINÔMIO ENSINO-SERVIÇO. 
INOCORRÊNCIA DE OFENSAS AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E À 
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 
IMPUGNADOS.  

1. A Constituição obriga o Estado brasileiro a perseguir um modelo de 
atenção à saúde capaz de oferecer acesso universal ao melhor e mais 

http://www.abrafi.org.br/
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diversificado elenco de ações e serviços de saúde que possa ser custeado 
para todos, igualmente, e para cada um, isoladamente, quando 
circunstâncias extraordinárias assim o exigirem.  

2. A grave carência de assistência médica em várias regiões do país admite 
a excepcionalidade legal de exigência de revalidação do diploma estrangeiro 
por ato normativo de mesma hierarquia daquele que a instituiu.  

3. A norma vincula a prestação de serviços por médicos estrangeiros ou 
brasileiros diplomados no exterior à supervisão por médicos brasileiros, no 
âmbito de parceria acadêmica que atende ao binômio ensino-serviço. 
Previsão de limites e supervisão quanto ao exercício da medicina para os 
participantes do programa. Inocorrência do alegado exercício ilegal da 
medicina.  

4. Inocorrência de tratamento desigual em face das diferentes formas de 
recrutamento. Inexistência de violação ao preceito constitucional da 
obrigatoriedade de concurso público.  

5. As universidades, como todas as demais instituições e 
organizações, devem respeito absoluto à Constituição e às leis. 
Inexistência de violação da autonomia universitária.  

6. Improcedência da ação. Constitucionalidade dos dispositivos 
impugnados. 

(STF - ADI: 5035 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 
30/11/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/07/2020) Grifo nosso. 

 

30. Todavia, em razão da afirmação contida na petição inicial, de que 

“essa e. Corte Suprema nunca julgou a constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 

12.871/2013, de modo que não há óbice em fazê-lo por meio desta ação 

declaratória6”, passaremos a tecer comentários sobre o julgamento e a destacar 

trechos do acórdão que evidenciam o oposto. 

31. No dia 30/11/2017, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em 

Plenário, realizaram o julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 

de nºs 5.035 e 5.037, sob a relatoria do Min. Marco Aurélio, ambas tendo por objeto 

dispositivos da Lei nº 12.871/2013, dentre eles o art. 3º, caput, parágrafos e incisos, 

inserido como objeto das duas ações. 

32. Embora as ADIs mencionadas tenham sido ajuizadas em face da 

Medida Provisória nº 621, de 8 de julho de 2013, cabe ressaltar que, em razão da 

conversão da MP em Lei, houve aditamento para requerer-se o prosseguimento das 

 
6 Pág. 6, parágrafo 26, da petição inicial. 
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ações no tocante à Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, ocasião em que os termos 

de ambas as iniciais foram integralmente ratificados, alegando-se a inexistência de 

alteração substancial das normas atacadas, conforme relatório constante nos 

acórdãos7. 

33. Ainda que sido determinada a extinção da ADI 5.037/DF sem 

julgamento do mérito, conforme noticiado na petição de ingresso da presente ADC, 

em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam da 

requerente, nos termos do voto condutor proferido pelo Min. Alexandre de Moraes, 

não há dúvidas de que o art. 3º da Lei nº 12.871/2013, em sua integralidade, foi objeto 

do julgamento da ADI 5.035/DF, que concluiu pela improcedência da ação, 

declarando, assim, a constitucionalidade dos dispositivos objurgados. 

34. Ressalte-se que no acordão da ADI 5.307/DF, já colacionado aos 

autos pela ANUP, fica evidenciado tanto em seu relatório, quanto no voto proferido 

pelo Min. Alexandre de Moraes, que o dispositivo objeto da presente ADC também foi 

objeto de ambas ADIs: 

Inteiro Teor do Acórdão - Página 12 de 116  

(Relatório) 

Ante a parcial coincidência de objetos, Vossa Excelência determinou o 
apensamento a este processo, com impugnação mais ampla, do revelador 
da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.035/DF, para julgamento 
conjunto.  

Nesta última, as requerentes pedem a declaração de 
inconstitucionalidade dos artigos 3º, 7º, incisos I e II e parágrafos 1º e 2º, 
incisos I e II, 9º, incisos I e II e § 1º, 10, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, e 11 da 
Medida Provisória nº 621/2013. (grifou-se) 

 

Inteiro Teor do Acórdão - Página 64 de 116  

(Voto – Min. Alexandre de Moraes) 

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Como o Ministro 
Marco Aurélio colocou, a ADI 5.037 é mais ampla do que a ADI 5.035. E isso 
é muito importante em relação às questões que irei apontar separadamente, 
porque a ADI 5.035 é mais restrita do que a 5.037, que foi ajuizada pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários e 
Regulamentados - CNTU. Enquanto a CNTU impugnou do artigo 3º até o 
artigo 14 da Medida Provisória - que agora seria, na verdade, com 

 
7 Acordão ADI 5.035 na página 24 de 174; Acordão ADI 5.037 na página 23 de 116; 
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adaptações até o 20 -, a ADI 5.035 é mais restrita, a impugnação é 
específica aos artigos 3º, 7º, dois incisos e parágrafos 9º; 10º e 11º [da Lei 
nº 12.871/2013]. (grifou-se) 

 

35. Especificamente quanto ao julgamento da ADI 5.035/DF, cujo acordão 

acostamos à presente manifestação (doc. 05), igualmente não restam dúvidas quanto 

à ocorrência de apreciação da constitucionalidade do dispositivo em questão (art. 3º 

da Lei nº 12.871/2013). 

36. Para melhor entendimento, é necessário pontuar que a ADI 5.035/DF 

foi julgada integralmente improcedente, nos termos do voto condutor do Min. 

Alexandre de Moraes, que abriu divergência em relação a duas hipóteses em que o 

eminente Min. Relator declarava a inconstitucionalidade da lei: (a) a questão da 

desnecessidade de revalidação do diploma; (b) a questão da inexistência de relação 

de trabalho.  

37. Destaca-se que, no tocante ao art. 3º da Lei nº 12.871/2013, 

acompanhou-se a fundamentação e o voto do Min. Relator, cuja fundamentação 

transcreve-se: 

Inteiro Teor do Acórdão - Páginas 35 e 48 de 174  

(Voto – Min Marco Aurélio) 

Cumpre, inicialmente, delimitar o objeto desta análise, ante o pedido 
abrangente formulado na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.037/DF, 
no sentido de ser “reconhecida a desconformidade dos comandos oriundos 
da Medida Provisória n° 621/2013, que trata de Programa MAIS MÉDICOS 
PARA O BRASIL, com a Ordem Constitucional vigente, em especial de 
seus artigos 3° a 8°, 9°, 10°, 11°, 13° e 14° [...]”. (grifou-se) 

(...) 

III.3) DA ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA  

A constitucionalidade dos artigos 3º, 6º e 8º da Medida Provisória nº 
621/2013 – correspondentes aos artigos 3º, 10 e 14 da Lei nº 
12.871/2013 – é questionada sob o argumento de ofensa ao princípio da 
autonomia universitária, consagrado no artigo 207 da Lei Maior, o qual 
dispõe:  

As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de 
gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

A autonomia consiste no poder atribuído a determinadas instituições 
para elaborar regras próprias dentro de certos parâmetros delimitados por 
normas superiores. Nas palavras de José Afonso da Silva, trata-se de 
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“conceito relacional, porque se prende ao confronto com outros órgãos de 
poder: autonomia é o poder de gerir os próprios assuntos dentro de um 
círculo prefixado.” 

A autonomia universitária não é irrestrita: subordina-se aos preceitos 
constitucionais e legais. Não se pode confundi-la com soberania ou 
interpretá-la como independência.  

A Constituição Federal, no artigo 22, inciso XXIV, confere à União 
competência para estabelecer normas gerais sobre a educação nacional, 
fixando as diretrizes e bases que devem informar o ensino ministrado no 
País. Com alicerce nessa previsão, a Lei nº 9.394/1996, na qual 
estabelecidas as diretrizes e bases da educação nacional, limita a 
autonomia atribuída às universidades: 

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, 
sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:  

I – criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação 
superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, 
quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; 

 II – fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes 
gerais pertinentes; 

[…]. 

Nos termos do artigo 9º, § 2º, alínea “c”, da Lei nº 4.024/1961, com a 
redação dada pela Lei nº 9.131/1995, cabe à Câmara de Educação Superior 
do Conselho Nacional da Educação “deliberar sobre as diretrizes 
curriculares propostas pelo Ministério da Educação e do Desporto, para os 
cursos de graduação.”  

O quadro revela a existência de limites legitimamente impostos à 
autonomia didático-científico, mesmo antes do advento dos dispositivos 
legais atacados.  

No mais, as orientações veiculadas na Lei nº 12.871/2013 estão em 
harmonia com os parâmetros fixados pelo artigo 214 da Constituição 
Federal, segundo o qual um dos objetivos do plano nacional de educação 
consiste em definir diretrizes com o fim de assegurar a manutenção e o 
desenvolvimento do ensino por meio de ações integradas dos poderes 
públicos voltadas à “formação para o trabalho” e à “promoção humanística”.  

Quanto a esse ponto, compartilho da visão adotada pelo Procurador-
Geral da República, em parecer: 

A formação dos médicos no Brasil tem uma perspectiva humanística, ética e 
social, que envolve uma reflexão crítica econtextualizada, além dos 
conhecimentos técnico-científicos inerentes à profissão. Desse modo, 
constata-se que a autonomia universitária para a organização curricular e 
programática dos cursos de graduação em Medicina já se encontrava limitada 
pelas diretrizes gerais estabelecidas em 2001 pela Câmara de Educação 
Superior.  

De qualquer forma, nada impede que a União, por meio de medida provisória 
e respectiva lei de conversão, institua diretrizes curriculares específicas para 
o curso de Medicina, delegue competências gerenciais ao Ministro da 
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Educação – gestor executivo por excelência da Pasta – e determine a 
adequação das instituições de ensino superior às novas regras.  

Tampouco há violação à gestão democrática do ensino público, prevista no 
art. 206, VI, da Constituição. A competência estatal para estabelecer 
diretrizes normativas relativas ao ensino superior decorre do dever do Estado 
de disciplinar a educação no país, associando-a à realidade social e às 
políticas públicas. Na hipótese em exame, verifica-se uma política de 
direcionamento do acesso à saúde para determinadas regiões e públicos-
alvo que historicamente foram privados da plena realização desse direito 
fundamental.  

Constatando-se que parte do problema do sistema brasileiro de saúde 
decorre de deficiências na formação e na distribuição dos médicos no país, é 
inevitável a integração dos requisitos da formação profissional ao conjunto de 
soluções desenhadas na política pública posta em ação. Desse modo, a 
imposição pelo Estado de novos requisitos curriculares não viola o texto 
constitucional. 

Surge impróprio considerar ofensivas à autonomia universitária as 
diretrizes fixadas quanto à autorização para o funcionamento de curso de 
graduação em medicina, à adequação da matriz curricular e ao 
aperfeiçoamento dos médicos participantes do programa. (grifou-se) 

 

38. Apenas para suplantar qualquer argumento porventura superveniente 

acerca da validade do julgamento da ADI nº 5.035/DF, cumpre consignar que o 

julgamento realizado em 30/11/2017 atendeu todos os requisitos estabelecidos pela 

Lei nº 9.868/1999, sobretudo os quóruns para instalação da sessão e para julgamento, 

estabelecidos no art. 22 e 23 da referida lei, e cujo acórdão transitou em julgado em 

11/8/2020 (doc. 06). 

39. No ponto, trata-se de coisa julgada, devendo os tribunais uniformizar 

sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 

40. Em conclusão, o fato de existir pronunciamento definitivo da Suprema 

Corte em uma ação direta de inconstitucionalidade, no sentido da adequação do 

dispositivo às normas constitucionais, impede a realização de novo julgamento sobre 

o tema, inexistindo até mesmo o interesse processual da requerente, tendo em vista 

que pretende declaração de constitucionalidade já concedida pela STF, não havendo 

qualquer justificativa para movimentação da máquina judiciária. 

41. Ainda, não sendo o caso de extinção da ação sem julgamento do 

mérito por ausência de interesse processual, petição inicial deverá ser indeferida 
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liminarmente, em razão de sua manifesta improcedência, com fundamento no art. 15, 

da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999. 

IV. DO CERNE DA DISCUSSÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS TRAZIDAS PELA 
REQUERENTE – QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL 

 

III. 1. Da Sistemática de Autorização dos Cursos de Medicina no Brasil imposta 

pelo Ministério da Educação 

42. Diferentemente do que foi abordado na petição inicial, as decisões 

judiciais colacionadas aos autos não enfrentam a constitucionalidade do art. 3º, da Lei 

nº 12.871/2013. A discussão existente, na realidade, é infraconstitucional. 

43. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu as 

diretrizes e bases da educação nacional, também conhecida como LDB ou Lei Darcy 

Ribeiro, determinou que a autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o 

credenciamento de instituições de educação superior pelo Poder Público, terão prazos 

limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação, nos 

termos do art. 46, não prevendo outros óbices à oferta dos cursos de graduação, 

dentre eles o de Medicina. 

44. De tal forma, compreende-se que as regras de autorização foram 

estatuídas de forma clara na LDB, segundo a qual toda autorização está vinculada à 

respectiva avaliação, ou seja, o ato regulatório de autorizar a abertura de uma 

instituição de ensino superior e seus cursos está vinculado estritamente à avaliação 

dos critérios educacionais da referida instituição. 

45. A Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), estabelece que toda avaliação 

passa a servir de referencial básico para a regulação e a supervisão. Com isso, 

conforme já referendado, o resultado das avaliações de instituições e cursos torna-se 

o referencial para o padrão decisório do Ministério da Educação nos atos regulatórios 
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(por exemplo, autorização de um novo curso) ou nos procedimentos de supervisão 

(suspensão de novos ingressantes em determinado curso). 

46. Quando uma Faculdade já credenciada deseja abrir um novo curso, 

deve pedir autorização ao MEC. Em sua análise, o Ministério julga segundo os 

recursos de avaliações disponíveis, com base em padrões decisórios que levem em 

consideração a organização didático-pedagógica, o corpo docente e técnico-

administrativo, as instalações físicas, os critérios legais e outras exigências 

decorrentes do instrumento.  

47. Somente universidades, centros universitários possuem autonomia 

para abrir cursos de graduação sem se submeterem ao penoso processo formal de 

autorização.  

48. Contudo, as normas regulatórias preveem restrições à autonomia 

institucional no tocante à cinco cursos regulares de graduação: direito, medicina, 

enfermagem, psicologia e odontologia. Em todos os demais casos, as instituições com 

autonomia podem, a seu critério, autorizar quaisquer cursos de graduação.  

49. Logo, mesmo para as instituições de ensino que detém autonomia 

universitária, a oferta dos citados cursos exige autorização direta do poder público. 

Atendidos os critérios objetivos apontados no artigo 42 do Decreto 9.235/2017, o 

requerimento de autorização de funcionamento de curso superior, inclusive, Direito, 

Medicina, Odontologia, Psicologia e Enfermagem, deverá ser deferido. 

50. A autorização de curso, portanto, é atividade administrativa vinculada, 

não havendo espaço para a administração pública exercitar qualquer agir 

discricionário, inclusive em relação ao curso de graduação de Medicina. 

51. Dentre os cinco cursos supramencionados, apenas o Curso de 

Graduação em Medicina, possui também um fluxo procedimental extremamente 

complexo e passível de diversas discussões judiciais, assim como tem ocorrido nos 

últimos anos. 

52. Isso porque, em 2013, foi publicada a Lei nº 12.871, de 22 de outubro, 

que instituiu o Programa Mais Médicos e alterou as Lei nº 8.745, de 9 de dezembro 

http://www.abrafi.org.br/


 
 

 

17 
 

SHN Qd. 01, Bl. "F", Entrada "A", Conj. "A", Ed. Vision Work & Live, 6º andar sala 603 

Brasília - DF CEP:70.701-060 - Tel. (61)3321-6471 - Fax:(61)3223-9664 

www.abrafi.org.br 

de 1993, e a nº 6.932, de 7 de julho de 1981. Com isso, a principal alteração na 

sistemática de autorização dos cursos de medicina está prevista no art. 3º da referida 

legislação, objeto da presente Ação Declaratória de Constitucionalidade, que dispõe: 

Art. 3º A autorização para o funcionamento de curso de graduação em 
Medicina, por instituição de educação superior privada, será precedida de 
chamamento público, e caberá ao Ministro de Estado da Educação dispor 
sobre:  

I - pré-seleção dos Municípios para a autorização de funcionamento 
de cursos de Medicina, ouvido o Ministério da Saúde;  

II - procedimentos para a celebração do termo de adesão ao 
chamamento público pelos gestores locais do SUS;  

III - critérios para a autorização de funcionamento de instituição de 
educação superior privada especializada em cursos na área de saúde;  

IV - critérios do edital de seleção de propostas para obtenção de 
autorização de funcionamento de curso de Medicina; e 

V - periodicidade e metodologia dos procedimentos avaliatórios 
necessários ao acompanhamento e monitoramento da execução da 
proposta vencedora do chamamento público 

§ 1º Na pré-seleção dos Municípios de que trata o inciso I do caput 
deste artigo, deverão ser consideradas, no âmbito da região de saúde: 

I - a relevância e a necessidade social da oferta de curso de Medicina; 
e 

II - a existência, nas redes de atenção à saúde do SUS, de 
equipamentos públicos adequados e suficientes para a oferta do curso de 
Medicina, incluindo, no mínimo, os seguintes serviços, ações e programas: 

a) atenção básica; 

b) urgência e emergência; 

c) atenção psicossocial; 

d) atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e 

e) vigilância em saúde. 

§ 2º Por meio do termo de adesão de que trata o inciso II do caput 
deste artigo, o gestor local do SUS compromete-se a oferecer à instituição 
de educação superior vencedora do chamamento público, mediante 
contrapartida a ser disciplinada por ato do Ministro de Estado da Educação, 
a estrutura de serviços, ações e programas de saúde necessários para a 
implantação e para o funcionamento do curso de graduação em Medicina. 

§ 3º O edital previsto no inciso IV do caput deste artigo observará, no 
que couber, a legislação sobre licitações e contratos administrativos e 
exigirá garantia de proposta do participante e multa por inexecução total ou 
parcial do contrato, conforme previsto, respectivamente, no art. 56 e no 
inciso II do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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§ 4º O disposto neste artigo não se aplica aos pedidos de autorização 
para funcionamento de curso de Medicina protocolados no Ministério da 
Educação até a data de publicação desta Lei. 

§ 5º O Ministério da Educação, sem prejuízo do atendimento aos 
requisitos previstos no inciso II do § 1º deste artigo, disporá sobre o processo 
de autorização de cursos de Medicina em unidades hospitalares que: 

I - possuam certificação como hospitais de ensino; 

II - possuam residência médica em no mínimo 10 (dez) especialidades; 
ou 

III - mantenham processo permanente de avaliação e certificação da 
qualidade de seus serviços. 

§ 6º O Ministério da Educação, conforme regulamentação própria, 
poderá aplicar o procedimento de chamamento público de que trata este 
artigo aos outros cursos de graduação na área de saúde. 

§ 7º A autorização e a renovação de autorização para funcionamento 
de cursos de graduação em Medicina deverão considerar, sem prejuízo de 
outras exigências estabelecidas no Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes): 

I - os seguintes critérios de qualidade: 

a) exigência de infraestrutura adequada, incluindo bibliotecas, 
laboratórios, ambulatórios, salas de aula dotadas de recursos didático-
pedagógicos e técnicos especializados, equipamentos especiais e de 
informática e outras instalações indispensáveis à formação dos estudantes 
de Medicina; 

b) acesso a serviços de saúde, clínicas ou hospitais com as 
especialidades básicas indispensáveis à formação dos alunos; 

c) possuir metas para corpo docente em regime de tempo integral e 
para corpo docente com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado; 

d) possuir corpo docente e técnico com capacidade para desenvolver 
pesquisa de boa qualidade, nas áreas curriculares em questão, aferida por 
publicações científicas; 

II - a necessidade social do curso para a cidade e para a região em 
que se localiza, demonstrada por indicadores demográficos, sociais, 
econômicos e concernentes à oferta de serviços de saúde, incluindo dados 
relativos à: 

a) relação número de habitantes por número de profissionais no 
Município em que é ministrado o curso e nos Municípios de seu entorno; 

b) descrição da rede de cursos análogos de nível superior, públicos e 
privados, de serviços de saúde, ambulatoriais e hospitalares e de programas 
de residência em funcionamento na região; 

c) inserção do curso em programa de extensão que atenda a 
população carente da cidade e da região em que a instituição se localiza. 
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53. Em síntese, pela sistemática da Lei do Mais Médicos, a autorização 

de curso de medicina depende da seleção de município em que se poderá ofertar o 

curso. Assim, a instituição de ensino superior (IES) deverá participar de um 

chamamento público por parte do MEC e se candidatar num processo nos moldes da 

Lei de Licitação Pública.  

54. Dessa forma, a Lei do Programa Mais Médicos, estabeleceu uma 

sistemática de autorização dos cursos de Medicina no Brasil, ficando a cargo do 

Ministério da Educação avaliar a conveniência e oportunidade de lançar os Editais de 

Chamamento Público, os quais são utilizados como critério para autorização do curso 

de Medicina. Nos termos o art. 3º da Lei n.° 12.871, de 2013, cabe ao Ministério da 

Educação estabelecer os critérios do edital de seleção de propostas para a obtenção 

de autorização do funcionamento do curso de Medicina.  

55. Nesse caso, não existe nenhum regramento que preceda o edital, 

mas uma lei genérica que atribui ao MEC a prerrogativa de criar o edital de seleção 

da forma que melhor lhe aprouver, findando por também lhe atribuir um ato 

discricionário para a escolha do vencedor dos certames, segundo critérios de 

conveniência e oportunidade, o que foi objeto de várias demandas administrativas 

(TCU) e judiciais, justamente por se tratar de restrição indevida e que privilegia 

grandes grupos educacionais, sobretudo aqueles que são focados nas áreas de 

saúde. 

56. Nesse ponto, cumpre mencionar trecho do voto do Eminente Min. 

Edson Fachin, proferido no julgamento da ADI 5.035: Compreendo que não estamos 

a fazer, e não se fez isso evidentemente nos votos que me antecederam, um juízo de 

valor sobre a política pública. A questão está nos paradigmas constitucionais de 

controle a ensejar a evidente constitucionalidade ou inconstitucionalidade. 

57. Ainda, a edição de novos Editais de Chamamento Público para a 

autorização de novos Cursos de Medicina sofreu forte pressão exercida pelo Conselho 

Federal de Medicina, que sempre se opôs à abertura de novos cursos, em clara 

tentativa de reserva de mercado. 
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58. Agravando ainda mais a questão da falta de médicos suficientes e a 

questionável restrição sobre os pedidos de autorização de novos Cursos de Medicina, 

o Ministério da Educação editou a Portaria n.° 328, de 5 de abril de 2018 (doc. 07), 

que suspendeu por cinco anos a publicação de novos editais, nos seguintes termos: 

Art. 1º Fica suspensa por cinco anos a publicação de editais de 
chamamento público para autorização de novos cursos de graduação em 
Medicina, nos termos do art. 3º da Lei n° 12.871, de 22 de outubro de 2013, 
e o protocolo de pedidos de aumento de vagas em cursos de graduação em 
Medicina ofertados por instituições de educação superior vinculadas ao 
sistema federal de ensino, de que trata o art. 40 do Decreto nº 9.235, de 15 
de dezembro de 2017.  

Parágrafo único. A suspensão do protocolo de pedidos de aumento de 
vagas de que trata o caput não se aplica aos cursos de Medicina autorizados 
no âmbito dos editais de chamamento público em tramitação ou concluídos, 
segundo o rito estabelecido no art. 3º da Lei nº 12.871, de 2013, e aos cursos 
de Medicina pactuados no âmbito da política de expansão das universidades 
federais, cujos pedidos de aumento de vagas poderão ser solicitados uma 
única vez e analisados de acordo com regras e calendário específicos, a 
serem definidos pelo Ministério da Educação – MEC. 

 

59. Dessa forma, com o advento da Portaria n.° 328, de 2018, o MEC 

suspendeu a abertura de novos cursos de Graduação em Medicina pelo prazo de 

cinco longos anos, ou seja, até 18 de abril de 2023, estabelecendo ainda condição 

que fere o princípio da isonomia, ao permitir que as Universidades Públicas podem 

pleitear o aumento de vagas nos seus cursos de Medicina, inexistindo qualquer 

amparo legal ou justificativa plausível advindo do poder público. 

60. A interpretação conferida pelo Poder Executivo, por meio da Portaria 

328/2018, no sentido de vedação total de criação de cursos de Medicina, obra em 

contrariedade aos objetivos da República Federativa do Brasil, notadamente, 

notadamente o de reduzir as desigualdades sociais e regionais, nos termos do art. 3º, 

II da Constituição Brasileira. 

61. Não restam dúvidas de que as condições impostas à autorização do 

curso de medicina, por meio do "Mais Médicos", precisam ser relativizadas, tendo em 

vista que foram criadas em um contexto completamente diferente do momento que o 

país vive, considerando também a necessidade de novos médicos e melhor 

http://www.abrafi.org.br/


 
 

 

21 
 

SHN Qd. 01, Bl. "F", Entrada "A", Conj. "A", Ed. Vision Work & Live, 6º andar sala 603 

Brasília - DF CEP:70.701-060 - Tel. (61)3321-6471 - Fax:(61)3223-9664 

www.abrafi.org.br 

distribuição dos cursos de graduação em Medicina, contemplando as Regiões Norte 

e Nordeste do País. 

III.2. Da Coexistência dos procedimentos de autorização do curso de Medicina.  

62. A CF/88 estabeleceu, nos termos do art. 209, que o ensino é livre à 

iniciativa privada, desde que cumpra as normas gerais da educação nacional, que seja 

autorizado e que tenha a qualidade avaliada pelo Poder Público.  

63. Como devidamente ressalvado, o termo “livre” se refere a liberdade 

de pleitear, que não afastará a avaliação e a autorização. Contra esse princípio 

expresso, não cabe interpretação ou mesmo lei que esgote o núcleo central do 

comando constitucional, ou seja, é inviável qualquer posicionamento, lei ou portaria 

que ao final proíba a “livre iniciativa na área de ensino”. 

64. Ao tratar dessa questão, a LDB estatuiu de forma clara as regras de 

autorização de cursos, segundo a qual toda autorização está vinculada à respectiva 

avaliação, ou seja, o ato regulatório de autorizar a abertura de uma instituição de 

ensino superior e seus cursos está vinculado estritamente à avaliação dos critérios 

educacionais da referida instituição. 

65. Ainda, o Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe 

sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições 

de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no 

sistema federal de ensino, ao estabelecer no seu art. 11 que o Ministério da Educação 

definirá calendário anual de abertura do protocolo de ingresso e conclusão de 

processos regulatórios em sistema próprio, para fins de expedição dos atos 

autorizativos e de suas modificações, não excluiu o curso de Medicina. 

66. Mais adiante, o Decreto supramencionado ao tratar da 

autorização de cursos, estabeleceu no art. 41, §2º, que nos processos de 

autorização de cursos de graduação em Medicina, realizados por meio de 

chamamento público, serão observadas as disposições da Lei nº 12.871, de 

2013. 
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67. Ora, Exa., a própria norma regulatória trata os processos de 

chamamento público como um meio para a autorização do Curso de Medicina, e não 

como o único!  

68. Para este trecho, não há outra interpretação literal, sistemática ou 

conforme a constituição senão a de que somente os processos que usarem o 

chamamento públicos ficariam sujeitos à Lei do Mais Médicos (Lei 12.871/2013). Os 

demais processos de autorização de medicina, por conclusão óbvia, deveriam seguir 

os trâmites regulares. 

69. Sendo assim, a interpretação restritiva do Art. 3º, da Lei 12.781/2013, 

que aponta para uma única forma de iniciar o processo de autorização de cursos de 

medicina, a dos chamamentos públicos, não é constitucionalmente adequada, pois 

expressamente contrária ao texto constitucional. Não se está afirmando que o 

dispositivo é inconstitucional. Repita-se, a interpretação dada pela requerente é que 

é! 

70. Respeitando a Constituição Federal e a Norma Infraconstitucional já 

mencionada, conclui-se que deveriam coexistir dois fluxos de processos de 

autorização do Curso de Medicina: i. o processo regular de autorização, similar aos 

demais cursos, e ii. o chamamento público, exceção criada pela Lei do Programa Mais 

Médicos (Lei 12.871/2013).  
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71. Ademais, cabe mencionar que a legislação em questão prevê rito 

especial para o chamamento público sem, em momento algum, proibir o processo 

regular de autorização.  

72. Esse é o entendimento revelado nas diversas manifestações judiciais 

colacionadas aos autos, a sistemática prevista pela Lei do Mais Médicos não deve ser 

a única para a autorização de novos Cursos de Medicina, tendo em vista que se trata 

de nova espécie de autorização que deve coexistir com via ordinária, à luz dos 

princípios constitucionais da isonomia e da livre iniciativa. 

73. Portanto, o entendimento de que os pedidos de autorização de cursos 

de Medicina serão regidos pela Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, e outros 

instrumentos normativos específicos, conforme o caso, não seguindo os trâmites e 

prazos estabelecidos para os demais cursos, é resultante de uma interpretação 

constitucionalmente equivocada do MEC e da Requerente em relação à Lei do 

Programa Mais Médicos, cabendo ao Poder Judiciário sanar essa ilegalidade. 

74. Isso porque uma proibição de uso do calendário e do processo regular 

pelo sistema e-MEC que não consta das normas educacionais, por isso pode ser 

considerada um “regulamento autônomo”, uma norma viciada pelo “excesso de poder 

regulamentar”. Uma norma que, à guisa de regulamentar, cria uma proibição que não 

existe no Decreto, na LDB ou sequer na Lei 12.871/2013. 

75. Cabe mencionar, por fim, que não foi possível vislumbrar, nas 

decisões judiciais trazidas aos autos, qualquer ordem judicial que determinasse a 

oferta do Curso de Medicina, limitando-se à determinação de autuação do processo 

regulatório de autorização do curso, cabendo ao Ministério da Educação analisar a 

qualidade do Projeto de Curso - PPC, a infraestrutura, o corpo docente e o regime de 

trabalho adequados, a sustentabilidade financeira, a quantidade de leitos, os 

convênios, e o cumprimento das Diretrizes Curriculares, dentre outros requisitos 

necessários à implementação do curso em questão. 

76. Sendo assim, não é possível afirmar que o objeto da ADC está 

diretamente relacionado com a proteção da vida do cidadão brasileiro e com a 

qualidade da formação médica nacional.  
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77. O que se pretende, na realidade, é a manutenção da concentração da 

oferta do curso de Medicina em poucas instituições de ensino superior, notadamente 

aquelas que só trabalham exclusivamente com cursos na área de saúde e compõem 

os grandes grupos educacionais.  

78. A propósito, pertinente se faz mencionar em que termos ocorreu a 

deliberação na Assembleia Extraordinária realizada pela requerente, Associação 

Nacional das Universidades Particulares (Anup), que colocou em votação a proposta 

da presente ação. Embora a votação tenha sido de 7 votos contra a ação, 4 a favor e 

uma abstenção, uma manobra realizada pela presidente da entidade, Elizabeth 

Guedes, com o argumento de que os votos teriam peso proporcional ao número de 

instituições mantidas por cada associada, com número reduzido de universidades, 

garantiu a vitória ao grupo minoritário (doc. 08). 

 

79. Dentre as 4 (quatro) associadas que votaram favoravelmente à 

propositura da ação, estavam as mantenedoras do Grupo Kroton, que representou na 

158 instituições e ensino, e as mantenedoras do Grupo Afya, que representou 13 

instituições de ensino8 (doc. 09).  

III.3. Da necessidade de mais médicos para o Brasil   

80. O estudo Demografia Médica no Brasil 2020, resultado de Acordo de 

Cooperação Técnica entre a Universidade de São Paulo (USP) e o Conselho Federal 

de Medicina (CFM), lançado em dezembro de 2020 (doc. 10), consolidado como o 

mais completo levantamento de dados com as características e a evolução da 

 
8 https://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2022-06-08/grupos-economicos-manter-monopolio-medicina.html 
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população de médicos no Brasil, demonstra que o país apresentou, nos últimos anos, 

um crescente no número de médicos. 

81. Porém, com aproximadamente 500 mil médicos em atividade para 

uma população estimada de 210 milhões de pessoas, esse número ainda se 

apresenta insuficiente, já que em relação a outros países, o Brasil, com 2,4 médicos 

por mil habitantes, encontra-se bastante abaixo da média de países da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que é de 3,5 médicos por 

mil habitantes. 

82. As figuras abaixo colacionadas apontam a razão de médicos por mil 

habitantes, bem como a razão de médicos diplomados (recém-formados) por 100 mil 

habitantes, segundos países selecionados, destacando-se em vermelho a média de 

países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), e 

em amarelo os números em relação ao Brasil. Vejamos: 
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83. Apesar de significativos números absolutos de médicos no Brasil, 

ainda há um cenário de desigualdade na distribuição, fixação e acesso aos 

profissionais. As distorções acontecem sob diferentes ângulos, sendo o principal a 

insuficiência de médicos nas regiões Norte e Nordeste.  

84. Enquanto o país tem razão média de 2,4 médicos por mil habitantes, 

a região Norte tem taxa de 1,30, 46% menor que a razão média nacional, enquanto 

na região Nordeste, a taxa de 1,69 é 30% menor.  

 

 
 

85. Juntas, as regiões Norte e Nordeste têm os piores indicadores – todos 

os seus 16 estados estão abaixo da média nacional: 
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86. Ao comparar a proporção de médicos e da população, as 

desigualdades ficam ainda mais evidentes. A região Norte, por exemplo, agrupa 8,8% 

de toda a população do país, mas conta com 4,6% dos médicos em atividade. O 

Nordeste reúne 27,2% da população, mas somente 18,4% dos médicos. 

87. Há também enorme desigualdade entre a disponibilidade de médicos 

nas capitais e nas cidades do interior. As diferenças ocorrem também entre as próprias 

capitais e entre os municípios do interior dos diversos estados. No conjunto das 

capitais, há 5,65 médicos por mil habitantes, enquanto os habitantes do conjunto das 

cidades do interior contam com 1,49 médico por mil habitantes. Moradores de 
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municípios do interior de todos os estados do norte e nordeste contam com menos de 

um médico por mil habitantes. 

 

88. Podemos afirmar, ainda, que a distribuição dos médicos é um reflexo 

da distribuição de escolas médicas, pois apesar do aumento expressivo da oferta de 

vagas e cursos de Medicina nos últimos anos, e da pretendida descentralização da 

oferta, por meio da adoção de políticas e iniciativas de indução do governo federal, 

destacando-se a Lei Mais Médicos, a distribuição de escolas e vagas no ano de 2020 

ainda se mostra desigual no território brasileiro.  

89. A região Sudeste do Brasil possui o maior número de escolas e vagas, 

concentrando 148 cursos e 17.404 vagas, o que corresponde a 46% das 37.823 vagas 
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ofertadas no país. As figuras a seguir colacionadas representam a distribuição de 

cursos e vagas, segundo a natureza pública e privada: 
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90. A tragédia da pandemia da Covid-19 relembrou aos países e aos 

sistemas de saúde, em momento de demanda excepcional e de fragilidades na oferta 

de serviços, o quão fundamentais são os recursos humanos e a existência de médicos 

em quantidade suficiente, bem distribuídos, valorizados e protegidos, com habilidades 

e capacidades para atender às necessidades da população de maneira oportuna, 

eficiente e efetiva. 

91. Ocorre que a pandemia apenas agravou um problema antigo, a 

desigualdade na distribuição de médicos acima apresentada. Por essa razão, muitos 

estados e municípios, principalmente do Norte e Nordeste buscou a contratação de 

médicos estrangeiros ou brasileiros formados no exterior, mesmo sem diplomas 

revalidados no Brasil, ainda que em caráter temporário, emergencial9, o que se afasta 

bastante de um cenário ideal. 

92. Cabe mencionar que 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 (doc. 11). 

93. A Pandemia obrigou as autoridades a formar antecipadamente não 

exclusivamente, mas principalmente médicos para que as necessidades, em especial 

destas áreas mais distantes dos grandes centros, fossem atendidas. Mesmo assim o 

Brasil enfrentou diversos casos gravíssimos de ‘subassistencia’ e até falta de 

assistência a pacientes. Estas faltas na assistência são corriqueiras na vida do 

brasileiro que enfrenta filas e falta de atendimento em todo o Brasil. Então como 

podemos dizer que não precisamos de médicos? 

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

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/03/16/brasil-tem-6500-medicos-intensivistas-40-mil-seriam-

necessarios 

https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2021/03/29/interna_nacional,1251779/diante-da-falta-de-medicos-

cidades-contratam-profissionais-sem-revalida.shtml  

https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2021/02/02/interna_nacional,1234397/combate-a-covid-um-terco-

dos-medicos-aponta-falta-de-pessoal-como-problema.shtml 
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94. Cabe mencionar que, segundo a Associação de Medicina Intensiva 

Brasileira, o Brasil tem 6.500 médicos intensivistas, porém o ideal seria que o 

país tivesse cinco a seis vezes mais a quantidade de médicos intensivistas do 

que a atual para atender com plena capacidade em todos os leitos de UTI, 

apontando as regiões Norte e Nordeste como as que apresentam maior escassez de 

profissionais. 

Distribuição de médicos intensivistas no Brasil 

 

95.  Não obstante a já comprovada carência e a má distribuição dos 

médicos no Brasil, o Ministério da Educação (MEC) editou a Portaria n.º 328 (doc. 

07), de 5 de abril de 2018, que suspendeu por cinco anos a publicação de editais 

de chamamento público para autorização de novos cursos de graduação em 

Medicina, nos termos do art. 3º da Lei n° 12.871, de 22 de outubro de 2013, e o 

protocolo de pedidos de aumento de vagas em cursos de graduação em Medicina 

ofertados por instituições de educação superior vinculadas ao sistema federal de 

ensino. 

96. Em outras palavras, a pandemia da Covid-19 evidenciou a falta 

de médicos no país e a oferta concentrada do curso de Medicina, com aval do 

Ministério da Educação por meio de uma sistemática que proíbe novas ofertas 

e o pedido de aumento de novas vagas por cinco longos anos.  
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97. Como suspender a abertura de novos cursos de Medicina e o 

aumento de novas vagas num período em que mais se precisa de médicos no 

país? Neste ponto fica evidente que a Portaria MEC 328/2018 expressa 

verdadeiro retrocesso de direitos sociais. 

98. Considerando que os cursos de Medicina são ofertados em sua 

maioria por instituições privadas de ensino superior, restringir a oferta pode se afigurar 

não somente danoso para grande parte da população, mas também pode evidenciar 

uma perigosa concentração da oferta do curso de Medicina em poucas instituições de 

ensino superior, notadamente aquelas que só trabalham exclusivamente com cursos 

na área de saúde.  

III.4. Da Liberdade Econômica e da Livre Concorrência 

99. Registra-se ainda que a restrição à oferta do curso de graduação em 

Medicina vai de encontro ao livre exercício da atividade econômica, estabelecida no 

art. 17, parágrafo único, da Constituição Federal10, e regulamentado pela Lei nº 

13.874, de 20 de setembro de 2019, a Lei da Liberdade Econômica, a qual 

estabeleceu a “Declaração de Direitos da Liberdade Econômica”, com o objetivo de 

promover a livre inciativa, impondo limites à regulação estatal, conferindo ampla 

liberdade no âmbito das relações civis paritárias com o poder público.  

100. Com base nessas premissas, a Lei de Liberdade Econômica foi 

taxativa em seu art. 3º, IV, dispondo:  

Art. 3º. São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o 
desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o 
disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal: 

IV - receber tratamento isonômico de órgãos e de entidades da 
administração pública quanto ao exercício de atos de liberação da atividade 
econômica, hipótese em que o ato de liberação estará vinculado aos 

 
10 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

... 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de 

autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 

http://www.abrafi.org.br/


 
 

 

33 
 

SHN Qd. 01, Bl. "F", Entrada "A", Conj. "A", Ed. Vision Work & Live, 6º andar sala 603 

Brasília - DF CEP:70.701-060 - Tel. (61)3321-6471 - Fax:(61)3223-9664 

www.abrafi.org.br 

mesmos critérios de interpretação adotados em decisões administrativas 
análogas anteriores, observado o disposto em regulamento; 

 

101. A Lei de Liberdade Econômica proíbe peremptoriamente que os 

administrados tenham tratamento diferenciado, pois isso é compreendido como um 

ato que viola o direito essencial da pessoa jurídica no desenvolvimento e crescimento 

econômico do país. 

102. A participação estatal na educação superior atua de forma 

intervencionista na medida em que regula as formas de credenciamento de 

instituições e as respectivas autorizações para o funcionamento de cursos. Toda 

atividade educacional no ensino superior é regulada e com pouca margem de 

liberalidade para as instituições, de modo que existe um pressuposto de que a 

regulação no setor esteja voltada a atingir uma melhor eficiência econômica, seja no 

sentido de propiciar uma melhor distribuição de renda ou de promover a igualdade de 

participação da sociedade civil organizada por meio das instituições privadas.  

103. Não obstante, ao criar regras regulatórias que distorçam a eficiência 

econômica no ensino superior, sem qualquer tipo de justificativa socioeconômica, o 

Estado pode passar a estabelecer regras regulatórias consideradas predatórias e 

prejudiciais a toda a sociedade. Essa premissa se torna comprovável na medida em 

que se pode aferir a criação de um sistema de concorrência desleal criado a partir da 

regulação dos cursos de medicina no país. 

104. O estado atual privilegia as IES que tem a autorização para a oferta 

do curso de medicina em detrimento das IES que não tem, impondo uma concorrência 

desleal entre contribuintes de mesma natureza e grau, pois inviabiliza de maneira 

arbitrária a participação de instituições de ensino superior diversas na oferta do curso 

de Medicina, contribuindo para a manutenção de um cenário de reserva de mercado 

que se constituiu há anos. Poucas instituições privadas ofertam o curso de Medicina 

e os grupos que ofertam mantém-se em um oligopólio quase inatingível. 

105. Isso implica dizer que, em virtude da pouca oferta e grande procura, 

os cursos de Medicina acabam sendo o fiel da balança na manutenção de toda uma 

instituição de ensino, sobretudo no período de pandemia da Covid-19, haja vista que 
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discrepância valorativa da oferta do curso acaba por impactar nos demais cursos das 

instituições de ensino privada. Um grupo educacional que mantém um oligopólio na 

oferta de cursos de Medicina tem a possibilidade de se manter razoavelmente estável 

em um período de turbulência econômico-social, ao contrário de instituições que não 

ofertam tal curso. 

106. Em suma, a manutenção do sistema de autorização de cursos de 

medicina no Brasil adentra na seara da reserva de mercado e, por via de 

consequência, na clara concorrência desleal criada por um sistema que é feito para 

privilegiar grandes grupos educacionais, sobretudo aqueles que atuam 

exclusivamente com a área da saúde. 

107. Deve ser levado em consideração, ainda, que a restrição à 

concorrência eleva os preços de mensalidade e cria uma acomodação que certamente 

resulta em redução de qualidade de muitos ofertantes do serviço de educação médica. 

Sendo assim, tem efeito prático perverso. 

108. Partindo do conceito de que as instituições de ensino superior privada 

exercem atividade empresária conjuntamente com o múnus público de cumprir o 

preceito constitucional do direito fundamental à educação. A garantia da possibilidade 

de autorização de curso de graduação em Medicina por procedimento diverso da Lei 

12.871/13 permite que as IES potencializem a qualidade do ensino ao fomentar a 

concorrência, auxiliando no cumprimento à sua função social. 

109. Em face de tais considerações, podemos concluir que a Portaria n.º 

328, de 5 de abril de 2018, exarada pelo Ministério da Educação, está eivada de vícios 

que inquinam de morte a sua legalidade, além de criar uma séria distorção na oferta 

de cursos de medicina no país, sobretudo porque acaba por estimular a concorrência 

desleal disfarçada e a concentração na oferta do referido curso, prejudicando 

sobremaneira à sociedade em um período em que o médico é extremamente 

necessário, em virtude da falta de profissionais da área médica para atuar no combate 

da pandemia da Covid-19, além de outras endemias sobejamente conhecidas no país. 

110. Portanto, a adoção dessa medida extrema pelo Poder Público, afronta 

o fundamento constitucional da livre iniciativa, consagrado pelo art. 1º, IV, 170, caput, 
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e art. 209 da CF/88, e, por conseguinte, ao Princípio da Livre Concorrência, 

estabelecido no art. 170, IV, da CF/88.  

111. Reitera-se, por fim, que não há o questionamento quanto à 

constitucionalidade do art. 3º, da Lei nº 12.871/2013, objeto da presente ação 

declaratória de constitucionalidade.  

V. DO PEDIDO 

Em face do exposto, a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

MANTENEDORAS DAS FACULDADES ISOLADAS E INTEGRADAS – ABRAFI 

requer: 

a) a admissão da postulante, na qualidade de amicus curiae, nos 

autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 81, haja vista a 

relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda e 

a repercussão social da controvérsia, além da pertinência temática 

entre a questão de fundo debatida nos autos e as suas atribuições 

institucionais; 

b) o recebimento das informações já prestadas, o que, certamente, 

contribuirá com o contraditório e a ampla discussão sobre a questão, 

democratizando a discussão sobre o objeto dos autos; 

c) seja reconhecida a prevenção do Min. Alexandre de Moraes para 

relatoria do feito, em razão do julgamento das ADIs 5.035 e 5.037, nos 

termos dos arts. 77-B e 38, do RISTF; 

d)  a extinção da ação, sem julgamento do mérito, por ausência de 

uma das condições da ação, interesse de agir, porquanto o artigo 3º 

da Lei nº 12.871/2013, em sua integralidade, já foi objeto de 

apreciação pelo Órgão Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI 

nº 5.035/DF, na qual se declarou a constitucionalidade dos 

dispositivos objurgados; 
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e) alternativamente, o indeferimento liminar da petição inicial, em 

razão de sua manifesta improcedência, com fundamento no art. 15, 

da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999. 

Por fim, requer que todas as publicações sejam realizadas 

EXCLUSIVAMENTE em nome do advogado LEONARDO MONTENEGRO DUQUE 

DE SOUZA, inscrito na OAB/PE n° 20.769, sob pena de nulidade. 

 

Termos em que,  

Pede Deferimento. 

Brasília, 10 de junho de 2022. 

 

LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA 
OAB/PE n° 20.769  
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