
MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE LIMINAR 1.225 BAHIA

REGISTRADO : MINISTRO PRESIDENTE
REQTE.(S) :MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM 
ADV.(A/S) :SERGIO CARDOSO DA SILVA SOBRINHO (38893 

OAB) E OUTRO(A/S)
REQDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA 

COMARCA DE SENHOR DO BONFIM 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
REQDO.(A/S) :TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
INTDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA 

BAHIA 

MEDIDA  DE  CONTRACAUTELA. 
SUSPENSÃO  DE  LIMINAR.  AÇÃO 
CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. 
ARTEFATOS INCENDIÁRIOS. DECISÃO 
DA  JUSTIÇA  LOCAL  QUE  PROIBIU  A 
“GUERRA  DE  ESPADAS”.  DECISUM 
IMPUGNADO  EM  VIGOR  HÁ  DOIS 
ANOS. ALEGAÇÃO DE GRAVE RISCO À 
ECONOMIA  E  À  ORDEM  PÚBLICAS. 
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO. 
RISCO  DE  DANO  INVERSO 
EVIDENCIADO.  HISTÓRICO  DE 
MORTES  E  FERIMENTOS  GRAVES  EM 
RAZÃO  DA  “GUERRA  DE  ESPADAS”. 
EFEITO  SUSPENSIVO  LIMINAR 
INDEFERIDO.  PROVIDÊNCIAS 
PROCESSUAIS.

DECISÃO: Trata-se  de  medida  de  contracautela,  com  pleito  de 
liminar, ajuizada pelo Município de Senhor do Bonfim, com o objetivo de 
sustar  os  efeitos  “da  liminar  proferida  pelo  Exmo.  Juiz  de  Direito  da  Vara  
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Crime  da  Comarca  de  Senhor  do  Bonfim-BA,  nos  autos  de  n°  0300584-
33.2017.8.05.0244 (cópia inclusa), onde se processa Ação Cautelar de Busca e  
Apreensão, proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, ora apontado  
como parte requerida, sem polo passivo identificado, decisão interlocutória essa  
que,  a  um  só  tempo,  declarou  a  inconstitucionalidade  da  Lei  Municipal  n°  
1.400/2017,  além  de  proibir  a  prática  do  movimento  cultural  denominado  
‘Guerra das Espadas’”.

Narrou ter postulado, sem êxito, a suspensão da liminar perante a 
Presidência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Bahia  e  o  Superior 
Tribunal de Justiça. 

Asseverou que a execução da decisão objeto do pedido de suspensão 
ensejaria grave lesão à economia e à ordem públicas, na medida em que 
implicaria  em  redução  das  receitas  pela  diminuição  do  turismo  no 
município  e  ocasionaria  “um  confronto,  de  proporções  e  desdobramentos  
incalculáveis, entre as forças que representam o aparato estatal e boa parte da  
população bonfinense, esta, como dito, representada por sua esmagadora maioria,  
que não se conforma com a proibição ilegal da queima de fogos de artifício em  
apenas um dia e durante um curtíssimo espaço de tempo”. 

  
É o relatório. DECIDO.

As  medidas  de  contracautela  no  âmbito  do  Supremo  Tribunal 
Federal são regidas pelo caput do artigo 4º da Lei 8.437/1992 e pelo caput  
do artigo 297 do RISTF, in verbis:

“Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o  
conhecimento  do  respectivo  recurso,  suspender,  em  despacho  
fundamentado,  a  execução  da  liminar  nas  ações  movidas  contra  o  
Poder Público e seus agentes, a requerimento do Ministério Público  
ou  da  pessoa  jurídica  de  direito  público  interessada,  em  caso  de  
manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar  
grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”

“Art.  297. Pode o Presidente,  a requerimento do Procurador-
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geral,  ou  da  pessoa  jurídica  de  direito  público  interessada,  e  para  
evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia Pública,  
suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da  
decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou  
última instância, pelos tribunais locais ou federais.”

A controvérsia  em  discussão  na  referida  ação  originária  contém 
matéria constitucional, consistente na alegação de ofensa aos artigos 5º, 
XV, XVI, XXII, 21, VI, 22, I e XXI, e 144 da CRFB, havendo sido indeferido 
o pedido de suspensão de liminar formulado perante a Presidência do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

Ostenta  a  Presidência  deste  Supremo  Tribunal  Federal,  por 
conseguinte, competência para o julgamento do pedido de contracautela 
sub examine, nos termos dos artigos 4º da Lei 8.437/1992 e 297 do RISTF.

Extrai-se das referidas normas,  também, destinar-se o instituto da 
medida de contracautela a resguardar, de modo excepcional, a ordem, a 
saúde, a segurança e a economia públicas.

In  casu,  analisando-se  os  autos,  verifica-se  a  ausência  de 
demonstração  da  alegada  potencialidade  lesiva  do  ato  decisório  à 
economia e à ordem públicas do município requerente.

Com efeito, em que pesem os argumentos postos, o requerente não 
logrou comprovar o efetivo risco de grave lesão aos referidos interesses 
públicos.

No que concerne ao risco de lesão à economia pública, limitou-se o 
demandante  a  meras  alegações  de  possível  redução  da  arrecadação 
decorrente  do  turismo no  município,  ante  o  eventual  desinteresse  por 
parte dos potenciais visitantes em participar dos festejos juninos locais 
acaso mantida a proibição da realização da “guerra de espadas”. Não se 
desincumbiu, no entanto, de comprovar minimamente a expressividade 
da  renda  auferida  com  os  festejos  juninos  para  a  economia  pública, 
tampouco a preponderância da denominada “guerra de espadas” como 
fator atrativo ao evento.

Releva notar, nesse diapasão, haver o próprio requerente aduzido à 
fl. 7 da inicial que os festejos juninos no município ocorrem de 20 a 24 de 
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junho,  sendo a denominada “guerra de espadas” apenas uma de suas 
atrações,  com  previsão  de  ocorrência  em  uma  única  noite  do  evento 
(23/6), com duração de 2 a 3 horas.

Não comprovou o  requerente,  portanto,  o  alegado grave impacto 
econômico que o cumprimento da decisão impugnada poderia causar aos 
cofres públicos.

Melhor  sorte  não  socorre  o  demandante  no  que  pertine  ao 
asseverado  risco  de  grave  lesão  à  ordem  pública,  mormente  quando 
observado o fato de a decisão sub examine já se encontrar em vigor há dois 
anos,  lapso  temporal  suficiente  à  sua  compreensão  e  introjeção  pela 
fração  da  comunidade  local  praticante  da  denominada  “guerra  de 
espadas”.

Ademais, patente o periculum in mora inverso, na medida em que são 
de conhecimento público os danos decorrentes da prática da denominada 
“guerra de espadas”, consoante evidenciado pelas seguintes notícias:

Guerra de espadas na Bahia deixa mais de 200 feridos 
durante  festas  de  São  João: 
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/2009/06/25/ult5772u4486.jh
tm?action=print

Guerra de “espadas” deixa 36 pessoas feridas em duas 
cidades  da  Bahia:  http://g1.globo.com/bahia/sao-
joao/2016/noticia/2016/06/guerra-de-espadas-deixa-36-pessoas-
feridas-em-duas-cidades-da-bahia.html

"Guerra  de  espadas"  provoca  morte  na  Bahia: 
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,guerra-de-espadas-
provoca-morte-na-bahia,20020620p18088

Espadas  deixam  220  queimados  em  Cruz  das  Almas: 
https://atarde.uol.com.br/bahia/noticias/1257915-espadas-
deixam-220-queimados-em-cruz-das-almas

Não  comprovado,  portanto,  o  risco  de  grave  lesão  à  ordem  e 
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economia  públicas,  o  indeferimento  do  efeito  suspensivo  liminar  é 
medida que se impõe (§ 7º do artigo 4º da Lei 8.437/1992). Nesse sentido:

“MEDIDA  CAUTELAR  NA  SUSPENSÃO  DE  TUTELA 
PROVISÓRIA.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO  DE  
ALTO CUSTO REGISTRADO NA ANVISA. SPINRAZA. RISCO  
DE  MORTE  DO  PACIENTE.  DANO  INVERSO.  MEDIDA 
CAUTELAR INDEFERIDA.  PROVIDÊNCIAS  PROCESSUAIS.” 
(STP 24 MC, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/5/2018)

“SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TAXA DE CONTROLE,  
ACOMPANHAMENTO  E  FISCALIZAÇÃO  DE  ATIVIDADES  
DE  EXPLORAÇÃO  E  APROVEITAMENTO  DE  RECURSOS  
HÍDRICOS  –  TCFRH  E  TAXA  DE  CONTROLE,  
MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE  
LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS  
MINERAIS – TCFRM, INSTITUÍDAS PELA LEI N. 18.878/2016,  
DO  PARANÁ.  MANDADO  DE  SEGURANÇA  COLETIVO.  
MEDIDA  LIMINAR  E  ORDEM  DE  SEGURANÇA 
CONCEDIDAS.  EXIGIBILIDADE  SUSPENSA.  ALEGADA 
AMEAÇA  DE  GRAVE  LESÃO  À  ORDEM  E  ECONOMIAS  
PÚBLICAS.  AUSÊNCIA  DE  PLAUSIBILIDADE.  MEDIDA 
LIMINAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.” (SS 
5214 MC, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2018) 

Ex positis,  INDEFIRO o efeito suspensivo liminar, com fundamento 
no § 7º do artigo 4º da Lei 8.437/1992.

Notifique-se o interessado para manifestação no prazo de 72 horas (§ 
2º do artigo 4º da Lei 8.437/1992).

Após, concluam-se os autos à Presidência desta Suprema Corte.
Publique-se.
Brasília, 19 de junho de 2019.

Ministro LUIZ FUX

Presidente em exercício
Documento assinado digitalmente
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