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S E N T E N Ç A – Tipo C1

KINGSLEY  IFY  UMEILECHUKWU,  qualificado  na 
petição inicial,  promove ação sob o rito ordinário,  com pedido de antecipação dos 
efeitos da tutela, contra a UNIÃO, pretendendo obter provimento judicial que assegure 
sua inscrição no Programa Mais Médicos, instituído pela Medida Provisória n. 621, de 
8 de julho de 2013.

Sustenta,  em  suma,  a  ilegitimidade  da  recusa  de  sua 
participação no aludido programa com base no critério previsto no item 2.2,  “c”, do 
Edital  n.  39/2013  da  Secretaria  de  Gestão  do  Trabalho  e  da  Educação  na  Saúde, 
segundo o qual  constitui  requisito  para o ingresso  no Programa Mais Médicos ser 
habilitado  para  o  exercício  da  medicina  em  país  que  apresente  relação  estatística 
médico/habitante igual ou superior a 1,8/1000 (um inteiro e oito décimos por mil), 
conforme Estatística Mundial de Saúde da Organização Mundial da Saúde.

1 Sentença cível classificada de acordo com a Resolução CJF 535/2006.
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FUNDAMENTOS DO JULGADO

À luz do CPC 301 § 3º, o fenômeno da litispendência ocorre 
quando se reproduz ação  anteriormente ajuizada, sendo uma ação idêntica à outra 
quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (CPC 301 § 
2º).

Na  presente  ação  de  rito  ordinário,  protocolizada  em 
3/10/2013, o Autor reedita a causa de pedir e o pedido do Mandado de Segurança n. 
45420-64.2013.4.01.37002,  quais sejam:  (i) a recusa de sua inscrição no Programa 
Mais  Médicos;  e  (ii) requer  provimento  que,  afastando  a  aplicação  do  critério 
estabelecido  no  item  2.2,  “c”,  do  Edital  n.  39/2013  da  Secretaria  de  Gestão  do 
Trabalho e da Educação na Saúde, assegure sua participação naquele programa.

Portanto,  o  fenômeno  da  litispendência  se  mostra  bem 
evidenciado, devendo o processo ser declarado extinto sem investigação do mérito 
(CPC 267 V), de maneira a evitar a possibilidade de pronunciamentos conflitantes.

Lembro, ainda, que a litispendência não é descaracterizada 
pela circunstância de que o polo passivo do mandado de segurança é ocupado pela 
autoridade  indicada  como  coatora,  enquanto  figura  como  ré  da  ação  ordinária  a 
própria  pessoa  jurídica  de  direito  público  (AC  0000107-07.2004.4.01.3600/MT, 
Rel.Conv.  JUIZ  FEDERAL  MIGUEL  ÂNGELO  DE  ALVARENGA LOPES,  1ª 
TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.1175 de 19/07/2013)

2 Mandado de Segurança também distribuído à 5ª Vara da Seção Judiciária do Maranhão e protocolizado às 18h01min 
do dia 1º/10/2013.
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D I S P O S I T I V O
 

ANTE  O  EXPOSTO,  estando-se  diante  de  hipótese  de 
litispendência,  o  que  ora  pronuncio,  julgo  extinto  o  processo  sem resolução  de 
mérito, na forma do CPC 267 V.

Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários, já 
que não houve sequer a angularização da relação processual.

Traslade-se  cópia  da  presente  sentença  para  o  Processo  n. 
45420-64.2013.4.01.3700.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

São Luís, 11 de outubro de 2013.

JOSÉ CARLOS DO VALE MADEIRA
                      Juiz Federal
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