ESPELHOS DA PROVA DISSERTATIVA – RONDÔNIA
PROVA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
HELENA ajuizou ação judicial contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
visando ao fornecimento de medicamentos de que necessita sob risco de
morte. Na petição inicial, postulou o deferimento da antecipação dos
efeitos da tutela, o que foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau,
sob o argumento de que o deferimento da tutela antecipatória, no caso
em comento, esgotaria a própria pretensão final pretendida pela autora,
bem como a impossibilidade de antecipação da tutela contra o Poder
Público. Inconformada, HELENA interpôs recurso de agravo de
instrumento diretamente no Tribunal de Justiça do Estado que, ao julgar o
agravo, em decisão unânime, deixou de conhecê-lo (não admitiu o
recurso) por ausência de peça obrigatória, já que a agravante deixou de
acostar com o agravo de instrumento a cópia da certidão de intimação da
decisão agravada, sendo que sem ela não é possível a verificação da
tempestividade do recurso. A decisão do Tribunal está correta? Por quê?
HELENA não pode requerer a reconsideração da decisão sob o
argumento de que o órgão julgador deveria ter aberto prazo para que ela
juntasse o documento antes de decidir a questão? Fundamente sua
resposta, apontando os artigos do Código de Processo Civil que a
embasam.
A decisão proferida no julgamento do agravo foi de não conhecimento do
recurso em face da ausência de peça obrigatória. E tal decisão do Tribunal de
Justiça do Estado está correta, nos termos da legislação processual civil em
vigor (art. 525 CPC) e da doutrina e da jurisprudência majoritária.
O artigo 525 do CPC elenca peças obrigatórias a serem acostadas com o
recurso de agravo de instrumento, sendo que sua ausência acarreta o nãoconhecimento do recurso, ou seja, impede a análise do mérito recursal.
O pedido de reconsideração é uma figura que não está prevista no rol de
recursos do CPC e que não suspende ou interrompe o decurso do prazo para a
interposição do recurso cabível. A decisão colegiada que não conheceu o
recurso de agravo de instrumento não comporta pedido de reconsideração.
Porém, ainda que não haja impedimento legal para tal, esse pedido não
poderia, sob pena de não acolhimento, fundar-se no argumento de que o órgão
julgador deveria ter aberto prazo para que a agravante juntasse o documento
antes de decidir a questão por absoluta ausência de previsão legal de amparo
jurisprudencial de relevo.
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Roberta e Marcelo são casados e possuem uma filha de 4 (quatro) anos
de idade, que se chama Letícia. Letícia tem problemas hepáticos e
necessita urgentemente de transplante de fígado, sob risco de morte.
Observada a lista de transplantes e havendo doador compatível, os pais
de Letícia não permitem que o hospital onde a filha está internada efetue
a cirurgia, sob o argumento de que a intervenção humana médica fere a
convicção religiosa da família, afrontando sua garantia fundamental à
liberdade de culto e religião, dentre outros direitos constitucionais.
Sem o consentimento dos pais, o hospital não pode realizar a cirurgia em
Letícia, pois esta envolve riscos à vida da menina.
Caso o hospital ou algum familiar venha a ingressar em juízo com ação
judicial visando à realização do procedimento cirúrgico em favor da vida
de Letícia, é possível a concessão de liminar de antecipação dos efeitos
da tutela, em face da irreversibilidade do provimento e da satisfatividade
da medida? Justifique sua resposta, inclusive apontando a
fundamentação legal.
Sim, é possível a concessão de liminar de antecipação dos efeitos da tutela no
caso concreto, pois embora o artigo 273, § 2°, do Código de Processo Civil
brasileiro proíba a concessão da antecipação da tutela quando houver perigo
de irreversibilidade do provimento antecipado, sendo condição de deferimento
da medida, que haja a possibilidade de retorno ao status quo, existe uma
‘relatividade’ do conceito de reversibilidade e a possibilidade de que em
determinados casos se apresente uma ‘irreversibilidade recíproca’.
O pressuposto da reversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela fica
superado diante da constatação da “recíproca irreversibilidade”. Concedida a
antecipação dos efeitos da tutela e efetivada, cria-se situação irreversível em
favor do autor; denegada, a situação será irreversível em favor do demandado.
Em casos de conflito de valores é preciso confrontar os benefícios e malefícios
da concessão e da denegação, recorrendo ao princípio da proporcionalidade,
que definirá os limites em que é lícito satisfazer um interesse, mesmo à custa
de outro interesse também merecedor de tutela. A exigência da
irreversibilidade não pode ser levada ao extremo.
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A defesa do réu pode ser substancial ou processual. A defesa processual,
por sua vez, pode ser peremptória ou dilatória. Com base nisso, explique
a diferença entre defesa processual peremptória e dilatória e apresente
um exemplo de cada uma delas.
A defesa processual, indireta ou de rito é dirigida à relação processual,
objetivando obstar a outorga da tutela jurisdicional mediante a inutilização do
processo. Pode ser peremptória, no caso de extinguir o processo (art. 267,
CPC) ou dilatória, se simplesmente adia ou dilata o tempo de andamento do
processo e a decisão. A forma de se manejar a defesa processual pode ser
como preliminar na própria contestação (casos do art. 301, CPC) ou como
exceção (casos do art. 304, CPC).
Assim, as defesas processuais peremptórias determinam a extinção do
processo, enquanto que as dilatórias apenas retardam o desfecho do processo.
São exemplos de defesa processual peremptória as alegações de perempção,
litispendência ou coisa julgada.
São exemplos de defesa processual dilatória as exceções de incompetência,
impedimento e suspeição.
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