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VISTOS.

1. Recebo a petição de fls. 202/208 como 

aditamento à inicial. Anote-se.

2. O Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias Químicas e Farmacêuticas de São José dos Campos e 

Região formula pleito de reconsideração do indeferimento da 

liminar, eis que, “consoante desponta dos documentos acostados, 

encontra-se em pleno desenvolvimento na Câmara Municipal local, 

debates para instauração de processo legislativo que teria como 

escopo regular o artigo 259 da Lei Orgânica Municipal, no intento de 

restabelecer-se o deletério ciclo de extração de areia às margens do 

já super-pressionado Rio Paraíba do Sul, tudo, para realizar-se 

interesses econômicos das empresas minerárias que se enriquecem à 

custa da degradação ambiental” (fls. 203).

Na espécie, da leitura atenta da inicial 

(fls. 02/14), de seu aditamento (fls. 202/208) e das cópias que 

instruem tais peças 

(fls. 16/189 e 209/317), é possível extrair-se a verossimilhança 

das alegações deduzidas pela parte autora  especialmente no 

tocante à suposta afronta ao disposto no artigo 180, incisos II e 

VII, da Constituição Estadual (fumus boni iuris) , bem como se 
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constata que a execução do comando normativo em questão 

poderá acarretar prejuízos ao meio ambiente (periculum in mora).

Dessarte, reconsidero a decisão de fls. 

191/193, deferindo, por ora, a medida cautelar, a fim de 

determinar a suspensão, com efeito ex nunc, da vigência e eficácia 

do dispositivo legal impugnado.

3. Comunique-se à Câmara Municipal 

de São José dos Campos.

4. Após, prossiga-se no processamento da 

ação direta de inconstitucionalidade. Com a devolução dos autos 

pela Procuradoria Geral de Justiça, voltem-me conclusos.

São Paulo, 07 de março de 2012.

GUILHERME G. STRENGER

Relator
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