
 

 

Superior Tribunal de Justiça
SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 957 - RS (2008/0213373-7)

  
REQUERENTE : MUNICÍPIO DE LAGOA VERMELHA 
ADVOGADO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REQUERIDO : DESEMBARGADORA RELATORA DO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO  NR  70026229575  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

INTERES.  : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ADVOGADO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DECISÃO

Vistos. 

XXXXXXXXXXXXXX ajuizou demanda XXXXXXXXXXXX), com pedido de 

antecipação de tutela, contra o Município de Lagoa Vermelha, afirmando ser portadora 

de  obesidade  mórbida,  que  resulta  em  deficiências  físicas  significativas  e    risco  de 

morte. Postulou o custeio urgente da cirurgia de redução de estômago.

O Juiz de 1º grau indeferiu o pedido de tutela antecipada, advindo agravo 

de instrumento para o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A 

relatora  do agravo  concedeu  a antecipação  da tutela  recursal,  determinando  a 

realização  da  cirurgia  no  prazo  de  30  dias  ou  o  depósito  do  valor  de  R$  13.600,00, 

necessário para a realização do tratamento.

Daí o presente pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município 

de Lagoa Vermelha - RS.

O requerente alega que a decisão impugnada causa grave lesão à ordem 

e  à  economia  públicas,  porque  impõe  o  fornecimento  de  cirurgia  que  não  é  de  sua 

responsabilidade, além  de  inexistir  destinação  orçamentária  ou  fonte  de  custeio 

específica para realização da despesa.

Afirma  ser  parte  ilegítima,  porque  não  se  insere  dentre  os  municípios 

habilitados  para  a gestão  plena  do Sistema Municipal  de Saúde.  Aduz  que  a 

responsabilidade para a cirurgia é exclusiva do Estado do Rio Grande do Sul. 

Sustenta,  ademais,  que  houve  ofensa  ao  princípio  da  independência  e 

harmonia entre os poderes, em razão da intervenção indevida do Poder Judiciário em 

relação à gestão dos recursos públicos no âmbito da saúde.

Passo a decidir. 

Por se tratar de medida excepcional, a análise do pedido de suspensão de 

segurança deve-se ater aos estritos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992. Com isso, a 

decisão  será  suspensa  apenas  quando  for  constatada  a  existência  de  grave  lesão  à 
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ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, não se prestando tal medida ao 

exame da legalidade ou constitucionalidade das decisões judiciais.

Conforme  orientação  cristalizada  no  âmbito  desta  Corte,  o  pedido  de 

suspensão,  por  sua  natureza  extraordinária,  não  pode  ser  utilizado  como  sucedâneo 

recursal  (SS  n.  1.747/MS).  Portanto,  as  alegações  de  ilegitimidade  passiva  e de 

responsabilidade exclusiva do Estado do Rio Grande do Sul para o custeio da referida 

cirurgia, ora deduzidas, não comportam exame na via eleita, devendo ser discutidas em 

recurso próprio.

De  outra  parte,  o  alegado  prejuízo  à  ordem  e  à  economia  públicas  não 

está evidente. Cabia ao requerente comprovar, de forma inequívoca, que o cumprimento 

imediato da decisão atacada provoca sérios prejuízos aos bens jurídicos listados no art. 

4º da Lei 8.437/92. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ. Confiram-se, dentre outros, 

o AgRg na SLS 770/MS, DJ 13.03.2008, Ministro Barros Monteiro e o  AgRg na SLS 

191/PE, DJ 10.04.2006, Ministro Edson Vidigal.

Registro, por fim, que o custeio de cirurgia urgente de obesidade mórbida, 

a uma única pessoa, em razão de suas circunstâncias pessoais de grave 

comprometimento da saúde, não tem o potencial de causar dano concreto e iminente 

aos bens jurídicos protegidos pela lei de regência.

Ante o exposto, indefiro o pedido.

Publique-se.

Brasília, 06 de outubro de 2008.

MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA 
Presidente
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