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RESUMO

O presente Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta acorda os "Princípios Fundamentais" tendo por base: O desenvolvimento econômico, 
social e cultural na busca de uma maior e mais ampla justiça social; com garantia da paz e do progresso nas relações internacionais, à luz dos 
objetivos e princípios consagrados na carta das Nações Unidas; além da participação do Brasil e de Portugal em processos de integração regional, 
como a União Européia e o MERCOSUL, almejando permitir a aproximação entre Europa e a América Latina para intensificação das suas relações. 
Com relação a "Entrada e Permanência de Brasileiros em Portugal e de Portugueses no Brasil": os titulares de passaportes diplomáticos poderão 
entrar no território da outra Parte contratante ou dela sair sem necessidade de qualquer visto. Os titulares de passaportes comuns válidos do 
Brasil ou de Portugal que quiserem entrar no território da Parte contratante para fins culturais, empresariais, jornalísticos ou turísticos por 
período de até 90 dias são isentos de vistos. Cada parte constante favorecerá a criação e manutenção, em seu território, de centros e institutos 
destinados ao estudo, pesquisa e difusão da cultura literária, artística, cientifica e da tecnologia da outra Parte. As partes contratantes 
favorecerão a cooperação entre as respectivas Universidades, instituições de ensino superior, museus, bibliotecas, arquivos, cinematecas, 
instituições cientificas e tecnológica e demais entidades culturais. O ponto chave desse Projeto é saber o que a OAB pensa sobre "Revalidação?"; 
se existe omissão da OAB para revalidar o diploma; o que o MEC pensa sobre "Revalidação?"; se as decisões da jurisprudência são procedentes ou 
improcedentes. Sendo que, o nosso maior desafio é descobrir se o Brasil possui "Convênio". O Objetivo desse projeto é pesquisar decisões 
judiciais sobre o tema. trata-se de pesquisa qualitativa, bibliográfica, baseada em fontes secundárias, quais sejam, livros, artigos,  acórdãos e 
pesquisa de campo tratando-se de um caso concreto. A CRFB/88, foi a mais incisiva ao tratar do direito à educação no País! A Constituição Federal 
consagra “Liberdade de Aprender, Ensinar e Pesquisar..." Não admite imposição de limites “Ao acesso aos níveis mais elevados de ensino, da 
pesquisa...". A formação profissional obtida no exterior deve ser também prestigiada no Brasil, na mesma proporção daquela obtida nas escolas 
do País, dando ao certificado no exterior condições para trabalhar no Brasil com base nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A 
Revalidação de Diplomas Estrangeiros tem claro propósito de promover o Desenvolvimento Social. Na medida em que proporciona ao 
profissional estrangeiro, ou ao brasileiro formado em outro país, a possibilidade de desempenhar suas atividades em território brasileiro. Através 
da revalidação e de comprovação de conhecimento obtido. Desde que atendidas às exigências de equivalência da mesma formação no Brasil. O 
respeito aos Direitos Humanos deve ser conteúdo programático orientador das relações internacionais do Brasil. A orientação da política externa 
brasileira deve se pautar, por mandamento constitucional, na “cooperação entre os povos para o progresso da humanidade". Respeitando-se a 
autodeterminação desses. O Brasil respeita a formação feita no exterior, por imperativo constitucional; expressando em sua legislação que os 
diplomas obtidos no exterior serão sempre Revalidados. Desde que atendidas às condições que comprovem a BOA FORMAÇÃO do postulante. A 
Lei de Diretrizes e Bases de Ensino (LDB) tem perfeita adequação com a Norma Constitucional; uma vez que traz como ponto principal, em seu 
artigo 48, parágrafo 2º, a obrigação da Revalidação no Brasil de diplomas obtidos no estrangeiro. A norma traz o verbo "serão" e não a locação 
"poderão ser" Revalidados. A normatização infra-legal que regerá a matéria deverá indicar claramente a intenção de que o pleito de Revalidação 
de Diplomas Estrangeiros no Brasil deve ser deferido,
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