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PARECER CREMEB N°25/09 

(Aprovado em Sessão Plenária de 21/07/2009) 
 

Expediente Consulta nº 155.113/08 
Assunto : Bacharel em Medicina. 
Relatora: Consa. Sumaia Boaventura André 

 

EMENTA: “Bacharel em Medicina” de fato tem a titulação 

de MÉDICO, e após sua regular inscrição no Conselho de 

Medicina de sua jurisdição, está plenamente apto ao 

exercício profissional. 

 

Consulente questiona se existe equivalência entre as titulações de “MÉDICO” e “Bacharel em Medicina” em 

relação ao exercício profissional e reconhecimento como profissional médico. Informa que o grau de 

“Bacharel” vem sendo conferido aos formandos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, 

desde o ano passado, baseando-se na Portaria SESU nº 251 de 16/06/2006, e que há uma liminar de 

equivalência no Rio Grande do Sul. 

O parecer CJ nº 28/2008 do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul trata desta 

questão e fornece as bases para o seu entendimento. 

Os cursos de graduação conferem quatro tipos de diplomas, com grau de Bacharel, Licenciado, Superior 

em Tecnologia (Tecnólogo) ou título específico referente à profissão.  

Os cursos de bacharelado tem usualmente duração de quatro anos (à exceção do curso de Direito) e 

oferecem uma base teórica generalista, enquanto os cursos profissionais (títulos específicos) tem duração 

de cinco a seis anos e oferecem uma formação direcionada, gerando graus acadêmicos designados 

diretamente pela profissão estudada, como médico. 

As Resoluções do Conselho Nacional de Educação/MEC, que instituem as Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos de Graduação distinguem os títulos específicos dos bacharelados, pois quando 

qualifica o profissional formado de bacharel, o faz expressamente. 

A Resolução CNE/CES nº04 de 07 de Novembro de 2001, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Curso de graduação em Medicina, dispôs: 
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Art.1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Medicina a serem observadas na organização curricular das Instituições do Sistema de 

Educação Superior do País.  

Art.4º  A formação do médico tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos 

para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais... 

A Resolução CNE/CES nº 09, de 29 de setembro de 2004, que instituiu as Diretrizes Nacionais do curso 

de Graduação em Direito explicita: 

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Nacionais do Curso de Graduação em Direito, 

Bacharelado, a serem observadas pelas Instituições de Educação Superior em sua organização 

curricular. 

Art. 4º O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação profissional  ... 

Assim, nas Resoluções do CNE que instituem as Diretrizes Curriculares dos cursos de Medicina e 

Odontologia (Resolução CES nº03, de 19 de fevereiro de 2002) não há referência ao termo Bacharelado. 

Nas Resoluções CNE que instituem as Diretrizes Curriculares dos cursos de Graduação de Direito, e de 

Ciências Contábeis  (Resolução CNE nº 09 de 16/12/2004) a expressão Bacharelado existe, traçando 

uma clara distinção entre os dois tipos de curso. Portanto, no caso da Medicina, de acordo com a 

disciplina legal instituída pelo Conselho Nacional de Educação, a titulação do formado é de MÉDICO, e 

não de Bacharel em Medicina.  

Os diplomas expedidos pelas Instituições nacionais que conferem ao formado em Medicina o grau de 

“Bacharel em Medicina” não se adequam à Resolução CNE/ CES nº04  de 04/11/2001 que instituiu as 

Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em Medicina. Este “Bacharel em Medicina” de fato tem a 

titulação MÉDICO, e após a sua regular inscrição no Conselho de Medicina de sua Jurisdição, está 

plenamente apto ao exercício profissional. 

O grau de bacharel, porque não confere uma titulação específica, pode ensejar a implantação de um 

exame de qualificação posterior, desde que seja instituída base legal, para que possa regularmente 

exercer a profissão, o que ocorre com os bacharéis em Direito que devem submeter-se ao exame da 

Ordem dos Advogados do Brasil.   
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O parecer CREMERS CJ nº28/2008, agrega ainda a informação de que a mudança para “Bacharel em 

Medicina” pode ser entendida como uma violação do princípio da Igualdade, previsto no Art.5º da 

Constituição Federal de 1988, remetendo a Alexandre de Morais, in “Direito Constitucional”: 

A Constituição Federal de 1988 adotou o princípio da igualdade de direitos, prevendo a igualdade de 

aptidão, uma igualdade de possibilidades virtuais, ou seja, todos têm o direito de tratamento idêntico pela 

lei, em consonância com os critérios albergados pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, o que se veda 

são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos desiguais, 

na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que 

realmente se protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional 

quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo Direito, sem 

que se esqueça, porém, como ressalvado por Fábio Kander Comparato, que as chamadas liberdades 

materiais têm por objetivo a igualdade de condições sociais, meta a ser alcançada, não só por meio de 

leis, mas também pela aplicação de políticas ou programas de ação estatal. (Direito Constitucional, 

Alexandre de Moraes, 14ªed. São Paulo: Atlas, 2003, p.64).  

O Parecer CREMERS citado explicita que os critérios albergados pelo ordenamento jurídico são os 

previstos na Lei 3.268/57, que criou os Conselhos de Medicina, e também nas Resoluções do CNE, não 

havendo edição de lei posterior a 1957 que modificasse tal situação. Conclui situarem-se em igualdade 

de qualificação os médicos formados com diploma de Médico e os formados com diploma de “Bacharel 

em Medicina”, sendo a titulação diferenciadora constante nos diplomas uma discriminação arbitrária, 

tratando desigualmente os iguais. 

A qualificação de Bacharel em Medicina não encontra respaldo na Resolução CNE/CES nº04, de 07 de 

novembro de 2001, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Medicina, nem enseja seus portadores a eventual exame de qualificação para que possam exercer a 

profissão. 

Este é o Parecer. 

Salvador, 16  de março de 2009. 

 

Consa. Sumaia Boaventura André 

Relatora 


