
A ABRAMEPO, Associação Brasileira de Médicos com Expertise de Pós-Graduados, fun-
dada no dia 11 de Agosto de 2017, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, tem 
como propósito garantir os direitos dos médicos Pós-Graduados e Pós-Graduandos.  
 
Atualmente, os médicos são impedidos de registrar seus cursos de pós-graduação junto ao 
Conselho, ainda que reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), e, consequentemen-
te, de anunciar e até de exercer tal capacitação em sua plenitude. Há ainda uma diferencia-
ção por parte do CFM ao reconhecer o direito de certificação a partir de prova de título de de-
terminadas Instituições de Ensinos, ainda que as demais também sejam admitidas pelo MEC.   
 
Tal situação demonstrou a necessidade de uma associação que buscasse reparo a esta 
condição que vem causando danos altamente lesivos aos médicos. E com este propósi-
to, criada a ABRAMEPO, com capilaridade de âmbito nacional, restou contratada a as-
sessoria dos escritórios de advocacia Cezar Britto e Reis Figueiredo Advogados Associa-
dos, que objetiva a atuação jurídica a fim  de garantir que os médicos possam exercer suas 
atividades em sua plenitude, tendo, inclusive, reconhecido o direito de anunciar e prati-
car suas habilidades e capacitação, sem qualquer vedação do Conselho Federal de Medicina.  
 
A assinatura do contrato junto à assessoria jurídica contratada pela ABRAMEPO proporcio-
nará defesa individual contra qualquer empecilho causado pelos conselhos  ou sociedades, 
judicial ou administrativamente (conselhos regionais e federal) pelo fato de estar trabalhan-
do e divulgando sua pós-graduação, uma vez que o contratado tem capilaridade advocatícia 
em todo território nacional.

Custos da assessoria jurídica 

> O custo proposto para a assessoria jurídica 
é de R$ 250,00 mensais, pelo período contra-
tual mínimo de 5 e máximo de 8 anos. Ainda 
que após 8 anos o processo não tenha findado, 
não serão cobrados novos honorários e no caso 
de êxito, não será acrescido nenhum valor 
aos honorários advocatícios ora pactuados.

Parecer jurídico  

> A atuação conta ainda com a elaboração de 
parecer jurídico do Professor Dr. Carlos Ayres 
Britto, ex Ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral, conforme consulta formalizada a este e 
proposta por ele enviada ao grupo de médicos. 

Documentos necessários para propor à causa 

> Preencher, rubricar e assinar o contrato;
> Encaminhar cópia digitalizada do contrato já 
assinado;
>Enviar 2 vias originais assinadas para o ende-
reço: Rua Inspetor José Aparecido, n° 285, Bair-
ro São Bento, Belo Horizonte, Minas Gerais, 
CEP: 30.350-730;
>Encaminhar cópia digitalizada de documento 
de identificação (registro no conselho de classe 
e identidade com CPF).
>Dúvidas e/ou esclarecimentos: (31) 3317-
0309 - Déborah


