
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS 
FALIMENTARES, DE LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, 

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR  

 

Av. Mal. Deodoro. 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – FONE: (41)32504848/4852 
 

CONSULTA Nº 57/2014 – CAOP Cível  

OBJETO: Registros Públicos – Processo de dúvida – Habilitação de 

casamento – Estrangeiro de nacionalidade cubana – Projeto Mais 

Médicos para o Brasil – Intercâmbio médico internacional – Contrato 

firmado com a Sociedade Mercantil Cubana Comercializadora de 

Serviços Médicos Cubanos S/A, viabilizado mediante intermediação da 

OPAS com o Ministério da Saúde de Cuba – Discussão da natureza e 

validade da relação jurídica sub judice – Natureza jurídica do processo 

de dúvida – Controle de constitucionalidade difuso – Competência da 

Justiça Estadual – Razoabilidade. 

INTERESSADA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE 

ARAPOTI 

 
 

 
CONSULTA N. 57/2014: 
 
 
 
1. Em primeiro lugar, ressalta-se que a Dra. Terezinha 

de Jesus Souza Signorini – d. Coordenadora deste Centro de Apoio - 
encontra-se em gozo de férias e, por tal razão, as considerações 
dispostas a seguir foram elaboradas a partir de pesquisa e de 
reflexões realizadas unicamente por sua Assessoria Jurídica. 

  
Feita essa observação, reporta-se à consulta formulada, 

via e-mail, em 06 de outubro de 2014, pelo Dr. Bruno Monteiro de 
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Castro Brandão, a respeito de processo de dúvida suscitado por 
oficial de registro civil da região, tendo por objeto pedido de 
habilitação de casamento formulado por uma brasileira e um 
estrangeiro de nacionalidade cubana residente no país e 
intercambista do Projeto Mais Médicos para o Brasil. 

 

Aduz o consulente que em estudo do caso observou que 

há uma disposição no contrato celebrado entre o médico e a empresa 

cubana responsável pela contratação, que exige autorização da 

autoridade estrangeira para o casamento entre o contratante e um 

cidadão brasileiro. 

 

Diante disso, questionou o d. Promotor de Justiça sobre 

a competência estadual ou federal, em virtude do conteúdo do art. 109, 

inc. III, da Constituição Federal, e, sendo a competência estadual, se o 

requerimento de habilitação de casamento deve ser analisado à vista da 

referida cláusula contratual ou tão somente dos requisitos previstos no 

art. 1.525 do Código Civil.  

 

É o que cumpria relatar. Passam-se às considerações. 
 

2. De partida, é importante esclarecer qual a natureza 

jurídica do processo de dúvida suscitado pelo oficial. 

 

A possibilidade de o oficial de registro civil declarar ao 

juiz corregedor de primeiro grau a ocorrência de dúvida da parte 

interessada, em relação à exigência feita para a prática de determinado 
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ato registral, tem respaldo nos arts. 198 a 204 c/c 296 da Lei n° 

6.015/73. 

 

A partir da indicação escrita da prescrição do oficial e do 

inconformismo da parte interessada, as declarações são encaminhadas 

ao juiz competente, instaurando-se o processo de dúvida. 

 

Ensina a doutrina especializada de Walter Ceneviva1 que: 

 
Inexiste limitação quanto ao motivo da dúvida: pedido certo 

registro pela parte, entendendo o oficial que a pretensão não há 

de ser atendida, insistindo o interessado e o requerendo, por 

escrito, o processo será encaminhado ao juiz. 

 

Quanto à definição jurídica da dúvida e à natureza da 

decisão nela proferida, o mesmo autor2 afirma que: 

 
Dúvida: o que é – Dúvida é pedido de natureza 
administrativa, formulado pelo oficial, a requerimento do 

apresentante de título imobiliário, para que o juiz competente 

decida sobre a legitimidade de exigência feita, como condição 

de registro pretendido. (...) Limites à declaração e ao 
julgamento de dúvida – A) No processo de dúvida não se 
pode discutir se houve implemento, ou inadimplemento de 
obrigações, suas consequências jurídicas. Na instância 
administrativa, em que circula a dúvida de serventuário, o 
que se olha é o aspecto regulamentar dos registros 
públicos. (...) Decisão não tem qualidade de coisa julgada – 

                                                
1 CENEVIVA, Walter. Lei dos Registros Públicos comentada. São Paulo: Saraiva, 20ª 
ed., 2010, p. 747. 
2 CENEVIVA, Walter. Lei dos Registros Públicos comentada. São Paulo: Saraiva, 20ª 
ed., 2010, p.(s) 507, 514, 526 e 527. 
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Cuidou o legislador de eliminar controvérsia quanto à 
natureza administrativa da dúvida. A decisão nela proferida 
é de órgão judiciário, mas não corresponde a típico 
exercício da função judicial, pois o juiz competente atua 
como corregedor do cartório, com característicos próximos 
aos de superior hierárquico do delegado. (...) Não adquire 
qualidade de coisa julgada. Não vincula terceiro (...) O 
interessado pode, se afirmada a procedência da dúvida, 
servir-se da via contenciosa para deduzir pretensão ao 
registro, como está no preceito constitucional, de que “a 
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito”. (Grifou-se).  

  

No que tange à possibilidade de a pretensão do registro 

ser deduzida pela via contenciosa, independentemente da decisão 

lançada no processo de dúvida, Eduardo Sócrates Castanheira 

Sarmento Filho3, ao citar Walter Ceneviva, esmiúça que: 

 

A natureza da decisão proferida no procedimento é, pois, 
administrativa, não fazendo coisa julgada material, como 
pacificado na doutrina e na jurisprudência, de sorte que 
não se sujeita aos efeitos da imutabilidade. (...) “o processo 
de dúvida tem, de particular, a característica fundamental 
de um controle judicial não contencioso (em oposição, 
voluntário) da regularidade formal dos serviços dos 
Registros Públicos” (...) Não fazendo coisa julgada material, 
a mesma questão jurídica objeto da dúvida registral pode 
ser discutida na via contenciosa. Qual seria a via 
contenciosa para discutir a questão resolvida na dúvida? 

                                                
3 SARMENTO FILHO, Eduardo Sócrates Castanheira. A dúvida registrária. p. 07. 
Disponível no seguinte link: 
<http://www.lamanapaiva.com.br/banco_arquivos/Cadernos_IRIB/3-
A_duvida_registraria.pdf> 
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Quem seria o réu da ação? Walter Ceneviva aponta as 
seguintes hipóteses de utilização da via contenciosa após o 
julgamento da dúvida: a) ação de terceiro prejudicado para 
anular o registro; b) ação ordinária em face do Estado para 
obter o registro, quando a dúvida for julgada procedente. 

(Grifou-se).  

 

A doutrina distingue tecnicamente o processo de dúvida 

das consultas apresentadas por agente delegado ao juiz competente, 

com o escopo de obter orientação a respeito da maneira adequada de 

conduzir determinada situação específica. Nesse caso, não há uma 

oposição justificada do oficial em proceder com o ato registral 

pretendido pelas partes interessadas, como ocorre na dúvida, mas sim a 

busca de um direcionamento da autoridade hierárquica superior sobre 

o encaminhamento de uma ocorrência em particular4. 

 

No âmbito do Código de Normas da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – Foro 

Extrajudicial - não se visualiza previsão que autorize o 

encaminhamento de consultas pelos oficiais e notários à Corregedoria, 

tampouco vedação para a prática admitida pela doutrina.  

 

Dessa feita, convém salientar que ainda que o feito 

eventualmente se ajuste de maneira mais precisa à hipótese de 

consulta, a sua feição administrativa não se altera. 

 

                                                
4 SARMENTO FILHO, Eduardo Sócrates Castanheira. A dúvida registrária. p.(s) 16/17. 
Disponível no seguinte link: 
<http://www.lamanapaiva.com.br/banco_arquivos/Cadernos_IRIB/3-
A_duvida_registraria.pdf> 
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Por último, muito embora não haja informação sobre a 

presença de causa impeditiva no caso em tela, vale trazer a lume a 

situação do art. 67, § 5°, da Lei n° 6.015/73, que trata da impugnação 

realizada pelo oficial à habilitação de casamento, em virtude da 

existência de impedimento (cf. art. 1.521 do Código Civil), a qual 

também tem caráter administrativo, por força do item 253 do 

CNCGJTJPR, que estabelece a competência do juiz corregedor para 

conhecer do pedido. 

 
2.1. Considerando-se que se trata de procedimento 

administrativo de dúvida - consoante relatado pelo consulente -, no 

qual convém tão somente apreciar a regularidade formal da restrição à 

habilitação de casamento do estrangeiro intercambista do Projeto Mais 

Médicos para o Brasil, ou seja, a existência ou não de legitimidade para 

que o oficial se oponha à habilitação de casamento do interessado – 

conforme fundamentado acima -, inicia-se o exame das 

circunstâncias peculiares que podem repercutir na vedação. 

 

É corolário dos preceitos constitucionais da igualdade, da 

solidariedade e da proteção da família que não haja discriminação ou 

obstáculos à realização de casamento de estrangeiros ou de brasileiros e 

estrangeiros residentes em território nacional. 

 

Nesse sentido, e visando dirimir eventuais conflitos de 

Direito Internacional Privado, a Lei de Introdução às normas do Direito 

Brasileiro prevê, em seu art. 7°, §§ 1° e 2°, que: 
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Art. 7o  A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as 

regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a 

capacidade e os direitos de família. 

§ 1o  Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a 
lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às 
formalidades da celebração. 

§ 2o  O casamento de estrangeiros pode celebrar-se perante 
as autoridades diplomáticas ou consulares do país em que 
um dos nubentes seja domiciliado. 

§ 2o O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante 

autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os 

nubentes.       (Redação dada pela Lei nº 3.238, de 1957) 

 

Em relação à segunda hipótese elencada na lei, é 

oportuno destacar que este Centro de Apoio já manifestou o 

entendimento de que o casamento de estrangeiros perante autoridades 

diplomáticas ou consulares somente é possível no caso de indivíduos da 

mesma nacionalidade. Sobre o tema, cita-se passagem da Consulta n° 

27/2014 deste Centro de Apoio5: 

 
Institui o referido parágrafo que estrangeiros localizados em 

território brasileiro poderão dirigir-se a uma autoridade 

diplomática ou consular de seu país para que o casamento seja 

celebrado. 

Ocorre, todavia, que a aplicação deste dispositivo não poderá 

ser empreendida no caso em epígrafe, uma vez que fração 

prestigiada da doutrina aponta que a subsunção da norma ao 

fato, nesse caso, depende de os dois nubentes possuírem a 

                                                
5 Disponível no seguinte link: 
<http://www.civel.mppr.mp.br/arquivos/File/Consulta_27_Corbelia_habilitacao_casa
mento_estrangeiro_refugiado_cedula_identidade_estrangeiro_substituicao_certidao_na
scimento.pdf> 
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mesma nacionalidade, em respeito à palavra “ambos”, 

empregada na redação do parágrafo. 

Marcelo Velloso dos Santos e Reinaldo Velloso dos Santos6, ao 

escreverem para a Coluna n° 03, do Jornal da Associação dos 

Registradores de Pessoa Naturais do Estado de São Paulo, 

explanam que o art. 7º, § 2º, da LINDB é uma exceção à 
regra de celebração de casamento frente a autoridades 
brasileiras. Contudo, “em sendo um dos nubentes 
brasileiro, aplica-se a regra geral de casamento na forma do 
CC e da Lei de Registros Públicos, sob pena de ofensa à 
soberania nacional”.   

No mesmo sentido, Wilkins Guimarães Pinto7, em “Celebração 

de Casamento”, assevera que estrangeiros de mesma 

nacionalidade poderão comparecer diante de autoridade 

diplomática e requerer a celebração do casamento, destacando 

que a autoridade em questão deverá ter a competência para 

realizar a celebração de acordo com as leis do país de origem. 

Fernanda Piva8, autora do artigo “LICC Comentada”, esclarece 

que o cônsul estrangeiro será competente para celebrar o 

casamento porque a lei de seu país de origem confira a ele esta 

competência. Em seguida, a autora corrobora o entendimento 

dos autores acima referidos, sublinhando que ambos os 

nubentes deverão, também, ter a mesma nacionalidade do 

cônsul. 

 

Tendo em vista a posição adotada por esta unidade e a 

informação presente na consulta de que o pedido de habilitação foi 

                                                
6 Disponível no seguinte link: 
<http://www.arpensp.org.br/principal/index.cfm?pagina_id=420> 
7 Disponível no seguinte link: 
<http://www.recivil.com.br/preciviladm/modulos/artigos/documentos/Artigo%20-
%20Celebra%C3%A7%C3%A3o%20de%20Casamento%20%20Por%20Wilkins%20Gui
mar%C3%A3es%20Pinto.pdf> 
8 Disponível no seguinte link: <http://www.tex.pro.br/home/artigos/68-artigos-fev-
2008/5990-licc-comentada> 
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apresentado por um estrangeiro e uma brasileira, exclui-se a 
possibilidade de casamento consular. 

 

Retoma-se, por conseguinte, o conteúdo do § 1° do art. 

7°, que determina a aplicação da lei brasileira quanto aos impedimentos 

dirimentes e às formalidades da celebração para os casamentos 

realizados no Brasil. 

 

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece para o 

casamento uma série de atos solenes e formais, preparatórios, de 

celebração e posteriores a estes, os quais estão dispostos nos art. 1.525 

a 1.542 do CC, arts. 67 a 69 da Lei n° 6.015/73 e, na esfera estadual, 

nos itens 238 a 255 do CNCGJTJPR. 

 

Em princípio, não se tem notícia da inobservância pelos 

interessados de quaisquer elementos exigidos pela lei civil brasileira 

(art. 1.525 do CC) e pelo CNCGJTJPR (itens 238 a 255), bem como da 

presença de causas impeditivas ou suspensivas do casamento (arts. 

1.521e 1.523 do CC), consoante já assinalado acima, de modo que não 

haveria, a primeira vista, causa precursora de impugnação ou oposição 

pelo oficial. 

 

Contudo, o caso em comento é envolto de 
circunstância deveras peculiar. Veja-se. 

 

2.2. Cuida-se de pedido de habilitação de casamento 

formulado por médico estrangeiro de nacionalidade cubana que veio 

residir no país para atuar no Projeto Mais Médicos para o Brasil. 
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O “Programa Mais Médicos” foi instituído pela Presidenta 

da República por meio da Medida Provisória n° 61/2013, convertida na 

Lei n° 12.871/2013, com o propósito, em síntese, de “formar recursos 

humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde (SUS)”, 

diminuir a carência de médicos em áreas prioritárias para o SUS e 

aprimorar a formação destes profissionais mediante a integração do 

ensino-serviço, a realização de pesquisas e a “troca de conhecimentos e 

experiências entre profissionais da saúde brasileiros e médicos 

formados em instituições estrangeiras” – dentre outros. 

 

Dentre as ações estabelecidas para a consecução dos 

objetivos traçados, salienta-se do art. 2°, inc. III, a “promoção, nas 

regiões prioritárias do SUS, de aperfeiçoamento de médicos na área de 

atenção básica em saúde, mediante integração ensino-serviço, inclusive 

por meio de intercâmbio internacional”. 

 

Como instrumento de execução do “Programa Mais 
Médicos”, foi criado nos arts. 13 e seguintes da Lei n° 12.871/2013 
o Projeto Mais Médicos para o Brasil, destinado “aos médicos 

formados em instituições de educação superior brasileiras ou com 

diploma revalidado no País e aos médicos formados em instituições de 

educação superior estrangeiras, por meio de intercâmbio médico 

internacional”. 

 

Em 23 de julho de 2013, a Organização Pan-Americana 

de Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) no Brasil 

noticiou que apoiaria o Projeto e, em 21 de agosto do mesmo ano, 
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assinou, em parceria com o Ministério da Saúde no Brasil, o “Acordo de 

cooperação técnica para ampliar o acesso da população brasileira à 

atenção básica em saúde”, no qual o organismo internacional público 

(OPAS) assumiu a responsabilidade de sistematizar a vinda de 4.000 

(quatro mil) médicos cubanos para atuarem no Programa9. 

 

Os primeiros profissionais cubanos chegaram ainda no 

mês de agosto de 2013 e, já nos dias seguintes, o Ministério Público 

Federal deu início à investigação para apurar irregularidades 

envolvendo a contratação dos médicos estrangeiros, supostamente em 

dissonância com as diretrizes nacionais e internacionais de proteção 

dos Direitos Humanos10. 

 

Alguns meses depois, com a notícia do caso concreto da 

médica cubana Ramona Matos Rodriguez, que decidiu abandonar o 

Projeto em fevereiro de 2014, propondo reclamatória trabalhista perante 

a 1ª Vara do Trabalho de Tucuruí/PA, obteve-se acesso ao contrato 

firmado entre os profissionais e a Sociedade Mercantil Cubana 

                                                
9 PIAS, Verônica De Giacomo. Trabalho escravo: estudo dos conceitos contemporâneos e 
a sua aplicabilidade no caso dos médicos cubanos no Projeto Mais Médicos para o 
Brasil. p. 11. Disponível no seguinte link: < 
http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos20
14_1/veronica_pias.pdf>; 
Notícia veiculada em 22 de agosto de 2013 na página eletrônica da OPAS. OPAS/OMS 
assina acordo de cooperação com o Brasil para apoiar “Programa Mais Médicos”. 
Disponível no seguinte 
link<http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=3272
:opas-oms-assina-acordo-cooperacao-brasil-apoiar-programa-mais-
medicos&catid=1274:programa-especial-mais-medicos-noticias&Itemid=827> 
10 PIAS, Verônica De Giacomo. Trabalho escravo: estudo dos conceitos contemporâneos 
e a sua aplicabilidade no caso dos médicos cubanos no Projeto Mais Médicos para o 
Brasil. p. 12. Disponível no seguinte link: < 
http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos20
14_1/veronica_pias.pdf> 
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Comercializadora de Serviços Médicos Cubanos S/A, viabilizado 

mediante intermediação da OPAS com o Ministério da Saúde de Cuba11. 

 

Após análise do documento, inspeções pelos 

Procuradores do Trabalho e oitiva de testemunhas, o Ministério Público 

do Trabalho considerou que as cláusulas contratuais e o regulamento 

disciplinatório a ele vinculado – cujo acesso não teria sido viabilizado ao 

MPT – estariam efetivamente sendo aplicados aos médicos cubanos, de 

modo a configurar, com base no princípio da primazia da realidade, 

relação de trabalho fraudulenta e precária, tendo em vista a sujeição 

dos profissionais a regras que afrontam princípios fundamentais da 

ordem pública interna e externa. 

 

Não obstante as partes contratantes sejam estrangeiras e 

o ajuste tenha sido celebrado fora do país, argumenta-se que a 

execução da obrigação em território nacional e o conteúdo da 

declaração de vontade ofensivo à soberania nacional, à ordem pública e 

aos bons costumes autorizam a aplicação da lei nacional e, 

eventualmente, o reconhecimento da ineficácia do acordo no Brasil (cf. 

arts. 9°, § 1°, e 17 da LIDB) 12. 

 

                                                
11 PIAS, Verônica De Giacomo. Trabalho escravo: estudo dos conceitos contemporâneos 
e a sua aplicabilidade no caso dos médicos cubanos no Projeto Mais Médicos para o 
Brasil. p. 14. Disponível no seguinte link: < 
http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos20
14_1/veronica_pias.pdf> 
12 PIAS, Verônica De Giacomo. Trabalho escravo: estudo dos conceitos contemporâneos 
e a sua aplicabilidade no caso dos médicos cubanos no Projeto Mais Médicos para o 
Brasil. p.(s) 14-15. Disponível no seguinte link: < 
http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos20
14_1/veronica_pias.pdf> 



 
 
 
 
 
 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS 
FALIMENTARES, DE LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, 

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR  

 

Av. Mal. Deodoro. 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – FONE: (41)32504848/4852 
 

As conclusões alcançadas pelo MPT ensejaram a 

propositura de ação civil pública perante a Justiça do Trabalho da 10ª 

Região, registrada sob n° 0000382-62.2014.5.10.001313. 

 

Dentre os diversos apontamentos realizados pelo MPT, é 

importante ressaltar a afirmação de que o regulamento disciplinar, 
cujo conhecimento e cumprimento são obrigatórios por força do 
contrato (cláusula 2.2, “g”), prevê que o estabelecimento de vínculo 
amoroso depende da anuência de representante do governo cubano; 
exigência que, segundo o órgão ministerial, representa 
cerceamento de liberdade14. 

 

Em consulta à reclamatória trabalhista proposta pela 

médica cubana Ramona Matos Rodriguez, na página eletrônica do 

Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região15, é possível visualizar o 

contrato elaborado pela Sociedade Mercantil Cubana Comercializadora 

de Serviços Médicos Cubanos S/A, e a partir dele extrair que também 
há previsão na cláusula 2.2, “j”, de que o casamento dos médicos 
                                                
13 PIAS, Verônica De Giacomo. Trabalho escravo: estudo dos conceitos contemporâneos 
e a sua aplicabilidade no caso dos médicos cubanos no Projeto Mais Médicos para o 
Brasil. p.(s) 14-17. Disponível no seguinte link: < 
http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos20
14_1/veronica_pias.pdf> 
14 PIAS, Verônica De Giacomo. Trabalho escravo: estudo dos conceitos contemporâneos 
e a sua aplicabilidade no caso dos médicos cubanos no Projeto Mais Médicos para o 
Brasil. p. 22. Disponível no seguinte link: < 
http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos20
14_1/veronica_pias.pdf> 
15 TUCURUÍ. 1ª Vara do Trabalho de Tucuruí, PA. TRT 8ª Região. Reclamatória 
Trabalhista. Petição Inicial. Disponível nos seguintes links: 
<http://www2.trt8.jus.br/consultaprocesso/formulario/ProcessoConjulgado.aspx?sD
sTelaOrigem=ListarProcessos.aspx&iNrInstancia=1&sFlTipo=T&iNrProcessoVaraUnica
=110&iNrProcessoUnica=228&iNrProcessoAnoUnica=2014&iNrRegiaoUnica=8&iNrJus
ticaUnica=5&iNrDigitoUnica=98&iNrProcesso=228&iNrProcessoAno=2014&iNrProcess
o2a=0&iNrProcessoAno2a=0>;<file:///C:/Users/skmuniz/Downloads/1_228-98-
2014.pdf> 
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cubanos com pessoa natural estrangeira se sujeita à legislação 
cubana16, a qual contraria o disposto no art. 7°, ª 1°, da LIDB. 

 

O MPT posicionou-se pelo reconhecimento do 

“desvirtuamento do Projeto Mais Médicos no Brasil”, o qual, em 

realidade – e, vale frisar: na perspectiva da instituição ministerial -, 

espelha autêntica relação de trabalho sujeita a regras de regime político 

diverso e totalitário, submetendo os médicos cubanos a condições 

forçadas e degradantes, sob a ótica do ordenamento jurídico brasileiro e 

dos Direitos Humanos. 

 

O feito encontra-se em fase recursal após decisão da 

primeira instância que declarou a incompetência da Justiça do 

Trabalho para julgar a demanda, em razão do entendimento de que a 

análise de eventual relação de trabalho lato sensu “pressupõe o exame 

prévio da validade da relação jurídica firmada sob a égide do Programa 

Mais Médicos” pela Justiça Federal17. 

 
                                                
16 j) Cumprir con la legislación cubana de contraer matrimonio con persona natural 
extranjera, no quedando por ello exonerado del  cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del referido INSTRUMENTO JURÍDICO y del presente contrato, con excepción 
de que se determine lo contrario mediante autorización previa, por escrito, de la máxima 
Dirección de la Misión Médica cubana en Brasil; 
Citam-se dois artigos veiculados na rede mundial de computadores que mencionam a 
supracitada cláusula do contrato, disponíveis nos seguintes links: 
<http://www.conjur.com.br/2014-mar-29/observatorio-constitucional-trabalho-
medicos-cubanos-artigo-constituicao<; 
<http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/02/1413133-ives-gandra-da-silva-
martins-o-neoescravagismo-cubano.shtml> 
17 PIAS, Verônica De Giacomo. Trabalho escravo: estudo dos conceitos contemporâneos 
e a sua aplicabilidade no caso dos médicos cubanos no Projeto Mais Médicos para o 
Brasil. p.(s) 18-19. Disponível no seguinte link: < 
http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos20
14_1/veronica_pias.pdf>; 
BRASÍLIA, 13ª Vara do Trabalho de Brasília, DF. Ação civil pública n° 0000382-
62.2014.5.10.013. Disponível no seguinte link: <http://www.trt10.jus.br/index.php> 
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Destarte, verifica-se que a validade e, conjectura-se 
também a natureza jurídica, dos contratos firmados pelos médicos 
cubanos e a Sociedade Mercantil Cubana Comercializadora de 
Serviços Médicos Cubanos S/A, e intermediados pela OPAS em 
razão de acordo de cooperação com a União, estão sub judice. 

 

Aliado a isso, tem-se conhecimento de existem duas 
ações diretas de inconstitucionalidade versando sobre dispositivos 
da Lei n° 12.871/2013, referentes ao Projeto Mais Médicos para o 
Brasil (ADI 5035 e ADI 5037), as quais foram apensadas para 

julgamento em conjunto. 

 

2.3. Acredita-se que é defensável o controle pelo Poder 

Judiciário da constitucionalidade de atos e decisões do Estado no 

campo da política externa, até mesmo para avaliar instrumentos 

complementares da execução de acordo de cooperação internacional e, 

em especial, para garantir a prevalência de Direito Humanos, consoante 

articula Eduardo Pannunzio18. 

 

Nesse sentido, poderia se cogitar o exercício de eventual 

controle difuso de constitucionalidade no caso concreto, no sentido de o 

magistrado reconhecer ou não eficácia em território nacional das 

cláusulas contratuais referentes à restrição da liberdade dos 

estrangeiros residentes no país para constituir família por meio do 

casamento, à luz do art. 7°, § 1°, da Lei de Introdução às normas do 

                                                
18 PANNUNZIO, Eduardo. A judicialização das relações internacionais no Brasil em face 
do princípio constitucional da prevalência dos direitos humanos. Tese de Doutorado. 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2012. Disponível no seguinte link: 
<file:///C:/Users/skmuniz/Downloads/A_judicializacao_das_relacoes_internacionais_
no_Brasil_Eduardo_Pannunzio.pdf> 
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Direito Brasileiro e dos arts. 1°, incs. I e III, 3°, inc. IV, 5°, caput, 226, 

caput e § 7°, da CF, por exemplo.  

 

Prosseguindo-se nesse raciocínio, seria correto abordar 

eventual competência da Justiça Federal para examinar 

incidentalmente a constitucionalidade do contrato frente à ordem 

jurídica interna e externa, considerando-se a procedência da relação 

jurídica e o interesse da União (cf. arts. 109, incs. I, III e V-A, da CF).   

 

Todavia, o controle incidental de constitucionalidade no 

procedimento de dúvida não tem sido acolhido pela doutrina e pela 

jurisprudência19. 

 

A inadmissibilidade do controle de constitucionalidade na 

esfera da jurisdição voluntária mostra-se plausível, na medida em que 

se retoma a natureza jurídica administrativa do procedimento de dúvida 

e os limites da decisão proferida pelo juiz corregedor de primeiro grau – 

cujo conteúdo, sublinha-se, tem eficácia declaratória restrita à 

regularidade formal dos serviços de registros públicos. 

 

Ademais, em pesquisa na jurisprudência nacional, é 
possível afirmar que, muito embora a matéria seja controvertida, o 
entendimento majoritário defende a impossibilidade de declínio de 
competência à Justiça Federal para conhecimento e julgamento do 
processo de dúvida em razão da existência de interesse da União, 
                                                
19 SARMENTO FILHO, Eduardo Sócrates Castanheira. A dúvida registrária. p. 21. 
Disponível no seguinte link: 
<http://www.lamanapaiva.com.br/banco_arquivos/Cadernos_IRIB/3-
A_duvida_registraria.pdf> 
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haja vista que não se reconhece a inclusão do procedimento 
administrativo no conceito de “causa”, mencionado no art. 109 da 
CF. Confira-se: 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REGISTROS PÚBLICOS - 
INTERESSE DA UNIÃO - PROCEDIMENTO DE DÚVIDA - 
NATUREZA ADMINISTRATIVA E NAO DE CAUSA OU LIDE - 
COMPETÊNCIA - APELAÇAO SOB DUPLO EFEITO - ILEGAL 

OBSTAÇAO A SEGUIMENTO. 1) A interdição ao trânsito de 

recurso de apelação interposto pela União de decisão que 

resolve o mérito de procedimento administrativo de dúvida 

acerca do cabimento ou não de registro público imobiliário de 

lei transmissiva de domínio em favor do Estado do Amapá 

afronta as disposições do art. 202 da Lei Federal n. 6.015, de 

31.12.1973, que prevê a possibilidade de manejo, contra esse 

tipo de ato terminativo de procedimento tipicamente 

administrativo, recurso em efeito tanto devolutivo quanto 

suspensivo; 2) o recurso de agravo de instrumento, contra 

decisão obstrutiva ao seguimento de recurso de apelação, não 

autoriza, em sede de apreciação do pedido de liminar visando 

ser-lhe atribuído efeito suspensivo ativo, avançar sobre o 

mérito do recurso retido na origem, mas apenas garantir, a 

este, regular seguimento, pena de estar-se operando, em 

instância recursal, jurisdição ultra petita; 3) tendo o 
procedimento de dúvida registral curso e resolução em 
instância administrativa, sequer envolve jurisdição, daí 
que, não havendo causa ou lide, a competência para decidi-
lo, mesmo que presente interesse da União, é do Juiz 
Corregedor permanente da Justiça Estadual, de acordo com 
a Lei de Organização Judiciária do Estado; 4) recurso 

conhecido à unanimidade, a que, no mérito, por maioria, foi 

dado provimento, vencido o Relator, que, de ofício, anulava 

todos os atos praticados determinando a remessa dos autos à 
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Justiça Federal, tudo nos termos dos votos proferidos. (TJ-AP - 

AI: 1841520118030000 AP, Relator: Desembargador 

CONSTANTINO BRAHUNA, Data de Julgamento: 09/08/2011, 

CÂMARA ÚNICA, Data de Publicação: no DJE N.º 152 de 

Quinta, 18 de Agosto de 2011). (Grifou-se). 

 

DÚVIDA. REGISTROS PÚBLICOS. EXISTÊNCIA DE 
INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL, AINDA QUE HAJA INTERVENÇÃO DA UNIÃO. 
INAPLICABILIDADE DO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL POR TRATAR-SE DE PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO. SENTENÇA CONFIRMADA.  (TJMG -  

Apelação Cível 1.0607.04.019790-9/001, Relator (a): Des.(a) 

José Francisco Bueno, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

13/08/2009, publicação da súmula em 31/08/2009). 

(Destacou-se). 

 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA. LEI DE 
REGISTROS PÚBLICOS. PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de 
Justiça é firme no sentido de que o procedimento de 
dúvida suscitado pelo Oficial do Registro reveste-se de 
caráter administrativo, de modo que é inviável a impugnação 

por meio de recurso especial. 2. Agravo regimental não provido. 

(STJ - AgRg no AREsp 247.565/AM, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/04/2013, DJe 29/04/2013). (Destacou-se). 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. NATUREZA DO PROCEDIMENTO DE 
DÚVIDA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE NÃO SE 
ENQUADRA NO CONCEITO DE CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE 
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RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Discute-se no 

presente feito acerca da natureza do procedimento de dúvida, a 

fim de viabilizar o trânsito do recurso especial. 2. 

Entendimento desta Corte no sentido que "O incidente de 

dúvida, no procedimento de registro público, é de natureza 

administrativa. Ao decidi-lo, o Tribunal exerce jurisdição 

voluntária, emitindo acórdão que – por não ser de última 

instância, nem fazer coisa julgada material – é imune a recurso 

especial" (REsp 612.540/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 

de 5. 3.2008). 3. Agravo regimental não-provido (STJ, Relator: 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 

28/10/2008, T2 - SEGUNDA TURMA). (Grifou-se). 

 

2.4. À luz das informações coletadas na pesquisa e 
apresentadas acima, constata-se que: 

 

i) Há relação jurídica contratual firmada pelos médicos 

cubanos e a Sociedade Mercantil Cubana Comercializadora de Serviços 

Médicos Cubanos S/A que condiciona o estabelecimento de vínculos 

amorosos entre os contratantes e pessoas naturais estrangeiros à 

anuência das autoridades cubanas, bem como determina a sujeição dos 

casamentos à legislação estrangeira; 

 

ii) A natureza e a eficácia desses acordos em território 

nacional estão judicializadas; 

 

iii) A doutrina é inclinada no sentido de que a natureza 

do processo de dúvida do oficial e a eficácia declaratória limitada da 

decisão tomada pelo juiz corregedor representam obstáculos ao controle 
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de constitucionalidade incidental no bojo do procedimento 

administrativo; 

 

iv) A jurisprudência é majoritária no sentido de que o 

processo de dúvida não se amolda ao conceito de “causa” e, portanto, 

ainda que haja interesse da União, a competência para emitir juízo de 

valor e aclarar o questionamento formulado pelo oficial pertence à 

Justiça Estadual, na forma dos atos normativos internos de 

distribuição da competência; 

 

v) A situação dos médicos cubanos que residem no país e 

participam do Projeto Mais Médicos para o Brasil tem repercussões 

jurídicas e políticas e é profundamente debatida, sendo que, muito 

possivelmente, só receberá contornos mais seguros após decisão de 

mérito na ação civil pública proposta pelo MPT ou nas ações 

declaratórias de inconstitucionalidade que tramitam perante o STF; 

 

vi) Durante a pesquisa realizada, não se localizou decisão 

judicial ou administrativa que aborde a problemática das habilitações 

de casamento requeridas por médicos cubanos intercambistas do 

Projeto, concluindo-se pela probabilidade de inexistir precedente até 

então; 

 

vii) Diante desse quadro, entende-se que a situação 
requer máxima cautela, de maneira a prevenir eventuais danos; 
bem como que uma solução razoável nesse contexto seria, por ora, 
a restrição dos pedidos de habilitação de casamento formulados por 
médicos cubanos intercambistas do Projeto, em razão da existência 
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de instrumento - até então recepcionado tacitamente em território 
nacional – que contém impedimentos para o matrimônio, 
ressaltando-se que a questão é questionável pela via contenciosa.   

 
Pontua-se, por derradeiro, que as sugestões propostas 

não possuem caráter vinculativo, prestigiando-se a liberdade funcional 

do Promotor na tomada das medidas que entender convenientes. 

 

3. Diante dos questionamentos formulados e dos dados 

fornecidos a este Centro de Apoio Operacional, são esses, em tese, os 

esclarecimentos que entendemos adequados. 

 

Persistindo quaisquer dúvidas ou havendo novos 

questionamentos, este Centro de Apoio permanece à disposição.  

 

Curitiba, 15 de outubro de 2014. 

 
 

Terezinha de Jesus Souza Signorini 
Procuradora de Justiça – Coordenadora 

 
 
 

 

 


