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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.   DECISÃO  DE 
PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO   DE 
OBTENÇÃO  DO  ESPELHO  DA  PROVA  PARA 
RESIDÊNCIA MÉDICA NA PUC.    ART. 5º, XXXIII, 
DA  CF.  DECISÃO  LIMINAR  CUMPRIDA  PELA 
UNIVERSIDADE.  PEDIDO  DE  SUSPENSÃO  DO 
RESULTADO.  PERDA  DE  OBJETO. 
PROVIMENTO PARCIAL.

- A Agravada provou que cumpriu as determinações, 
juntando as  provas,  os  critérios  de  correção e as 
notas de todas as etapas (fls.70/107). 

- Ao apreciar o pedido liminar, não vislumbrei razões 
para impedir a divulgação do resultado do concurso 
de  residência  médica,  porquanto  bastava  que  a 
Recorrente tivesse assegurado o direito de interpor 
seu recurso  administrativo,  não  sendo  necessário 
afetar o direito de terceiros.  Tendo em vista que a 
divulgação  ocorreu  em  29/01/2014,  o  pedido  de 
suspensão do resultado perdeu o objeto.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  Pedido  de  Efeito 

Suspensivo  interposto  por  Mariane  Teodoro  Fernandes contra  decisão  de 

fls.47/49 que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, cujo objetivo é obter 

o  espelho de correção da prova para residência médica 2014 da Pontifícia 

Universidade Católica para possível interposição de recurso.
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Em suas razões recursais, explica que, apesar da magistrada 

ter  entendido  que  a  demandante  estava  insatisfeita  com  sua  nota  e 

classificação  e,  assim,  somente  poderia  recorrer  ao  Judiciário  após 

indeferimento do pedido administrativo, equivocou-se. 

Relata que conseguiu um resultado extremamente satisfatório 

na prova objetiva, mas, ao receber o resultado da prova subjetiva, espantou-se 

com sua classificação, pois tinha certeza que estaria melhor posicionada. Alega 

que sua pretensão é ter acesso ao espelho de provas e padrão de correção da 

prova subjetiva, pois sem ter a referida documentação em mãos, não poderá 

interpor qualquer recurso.

Destaca que tentou obter a prova dissertativa, mas servidores 

da PUC lhe informaram que não teria direito de vê-la, o que, na sua ótica, viola 

o direito à ampla defesa e contraditório e ao princípio da publicidade.

Explica que não pretende o reexame das questões da prova, 

mas que seja respeitado seu direito de obter subsídios suficientes à promoção 

de seu recurso. 

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo a fim de 

que  seja determinado o acesso à prova subjetiva, aos critérios de correção e à 

pontuação  obtida,  bem como,  que  sejam divulgadas  as  notas  de  todas  as 

etapas.  Requer,  ainda,  que  se  determine  a  suspensão  da  divulgação  do 

resultado previsto para o dia 29/01/2014 até que os promovidos comprovem ter 

atendido as demais determinações e julgado os recursos interpostos.

O  recurso  veio  instruído  com  a  cópia  da  decisão  agravada 

(fls.47/49),  da  prova  da  intimação  (fl.  53)  e  da  procuração  outorgada  ao 

advogado do Agravante  (fl.  16),  além de outros  documentos  que entendeu 

pertinentes.

Às fls.59/62, foi deferido parcialmente o pedido de atribuição de 

efeito suspensivo ao Agravo para determinar que a Agravante tenha acesso ao 

espelho da sua prova dissertativa, às notas obtidas em cada prova e ao critério 
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de  correção  da  mesma,  ofertando  à  candidata  o  prazo  de  três  dias,  após 

cumprimento das referidas ordens, para interposição de recurso.

A Fundação São Paulo, às fls.70/71, informou o cumprimento 

da Decisão Monocrática, juntando documentos às fls.72/205.

Nas contrarrazões de fls.207/222, alegou que o juízo singular 

determinou  que  a  parte  apresentasse  provas  de  sua  condição  de 

hipossuficiente, mas quando a Agravante interpôs o recurso ainda não havia 

sido apreciado seu pedido de justiça gratuita.

Argumenta que não há que se falar em falta de critérios ou de 

respostas  padronizadas  para  a  prova  dissertativa,  tendo  em  vista  que  a 

Recorrente  somente  obteve  conceito  suficiente  em duas  das  dez  questões 

formuladas  e  a  Agravada  agiu  no  exercício  de  sua  competência,  em 

observância ao art.43 da Lei nº 9.394/96. Destaca que o pedido de suspensão 

da divulgação dos resultados perdeu o objeto.

É o relatório.

DECIDO

Exsurge dos autos que a Agravante pretende obter o espelho 

de sua prova  para  residência  na  especialidade Clínica  Médica,  bem como, 

tomar conhecimento do padrão de correção da prova subjetiva para, assim, 

interpor recurso administrativo perante a PUC- SP.

É  garantia  constitucional  o  direito  de  receber  dos  órgãos 

públicos informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, 

que devem ser prestadas no prazo legal, nos termos do art. 5º, XXXIII. 

Por esta razão, na decisão liminar foi reconhecido o direito de 

acesso ao espelho da prova dissertativa e ao critério de correção da mesma, 

pois, somente desta forma, teria a Agravante condições de interpor recurso e 

assegurar seu direito à informação e ampla defesa.
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A Agravada provou que cumpriu as determinações, juntando as 

provas, os critérios de correção e as notas de todas as etapas (fls.70/107). 

Entretanto,  a  Agravante  também  pediu  a  suspensão  da 

divulgação do resultado previsto para o dia 29/01/2014 até que a Promovida 

comprovasse ter atendido as determinações por ela requeridas e julgado os 

recursos interpostos.

Ao  apreciar  o  pedido  liminar,  não  vislumbrei  razões  para 

impedir  a  divulgação  do  resultado  do  concurso  de  residência  médica, 

porquanto bastava que a Recorrente tivesse assegurado o direito de interpor 

seu recurso administrativo, não sendo necessário afetar o direito de terceiros.

Tendo em vista  que a divulgação ocorreu em 29/01/2014,  o 

pedido de suspensão do resultado perdeu o objeto.

A Agravada argumenta, ainda, que não há que se falar em falta 

de critérios ou de respostas padronizadas para a prova dissertativa, tendo em 

vista que a Recorrente somente obteve conceito suficiente em duas das dez 

questões formuladas e a Agravada agiu no exercício de sua competência, em 

observância ao art.43 da Lei nº 9.394/96. 

Todavia,  a  matéria  acima  descrita  não  se  inclui  entre  as 

questões  descritas  no  pedido  liminar  e  deverá  ser  apreciada  no  processo 

principal. 

Por  fim,  alega  que  o  juízo  singular  determinou  que  a  parte 

apresentasse  provas  de  sua  condição  de  hipossuficiente,  não  tendo  a 

Agravante se manifestado ou recolhido as custas quando da interposição do 

recurso.

Ocorre que a determinação acima descrita (fl.224) ocorreu em 

data  posterior  à  interposição  deste  Agravo,  razão  pela  qual,  não  sendo 

explicitamente indeferido o pedido de justiça gratuita, não pode ser a Agravante 

punida.  Outrossim,  não há prejuízo,  pois,  que o juízo de 1º  grau analise a 

questão da gratuidade da justiça, considerando a profissão da Agravante.
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Diante  de  todos  os  fundamentos  expostos,  provejo 
parcialmente o Agravo de Instrumento nos termos do art.557, §1º-A,  do 
CPC, confirmando a decisão liminar de fls.59/62.

P. I.

João Pessoa,        de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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