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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
 Vara Cível da Comarca de Valença do Piauí DA COMARCA DE
VALENçA DO PIAUÍ
Rua General Propécio de Castro, 394, Centro, VALENçA DO PIAUÍ - PI - CEP: 64300-000

PROCESSO Nº: 0800485-51.2020.8.18.0078
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
ASSUNTO(S): [Abuso de Poder, Tutela de Urgência]
IMPETRANTE: VANILDO DE CASTRO SOARES, EDILSA MARIA DA
CONCEICAO DO VALE, FRANCISCA IRIS LIMA VERDE REGO MOREIRA,
ANTONIA IARA DA COSTA, GEANE DA SILVA VIEIRA, SEBASTIAO
DHONATAN DOS SANTOS CARNEIRO
IMPETRADO: LUCIVALDO DE SOUSA MONTEIRO
 

DECISÃO

Aos 02 dias do mês de junho de 2020 foi proferida decisão (ID

10033989) nos autos do presente Mandado de Segurança que

determinou que o Presidente da Câmara Municipal de Valença do

Piauí, Sr. Lucivaldo de Sousa Monteiro, no prazo de 10 (dez) dias,

conduza e garanta os procedimentos necessários para a realização

das Sessões Virtuais Ordinárias e Extraordinárias imprescindíveis ao

regular funcionamento da Casa Legislativa do Município de Valença do

Piauí-PI, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 3.000,00 (três

mil reais) por dia de atraso, a ser arcada por seu patrimônio pessoal, sem

prejuízo da responsabilidade por Crime de Desobediência e de

Improbidade Administrativa, bem como para que preste as informações

de praxe no prazo legal (art. 7º, inciso I, da LMS).

 

Após a Decisão Liminar, a parte Requerida apresentou

manifestação (ID 10288000). Alegou que, mesmo que todos os

gabinetes dos vereadores contenham um computador, os mesmos não

possuem placas de vídeo, sendo inviável a possibilidade de acontecer

o encontro por vídeo conferencia. Ademais, ressaltou que nem todos

os vereadores possuem celulares com capacidade para transmissão

de vídeo. Ressaltou que, apesar de não estar ocorrendo as sessões, a

Casa esteve em funcionamento de terça a sexta feira. Frisou, ao final,

que a sessão será agendada para local arejado. 

                                                                                                   

                                                 

Vista ao Ministério Público, que se manifestou pela remessa
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dos autos à Secretaria da Vara Cível de Valença do Piauí para que

proceda à contagem do prazo desde a notificação do impetrado,

certificando nos autos a quantidade de dias de descumprimento da

decisão proferida, e, após, contados os dias de descumprimento, seja

aplicada multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de

descumprimento, a ser arcada pelo patrimônio pessoal do Sr.

LUCIVALDO DE SOUSA MONTEIRO.

 

Certidão da Secretaria (ID 10474737), que certificou a

decorrência do prazo de seis dias de atraso.

 

Relatei.

 

Passo a decidir.

 

 A decisão liminar foi clara quando expôs, no seu dispositivo,

que o Presidente da Câmara Municipal de Valença do Piauí, Sr.

Lucivaldo de Sousa Monteiro, no prazo de 10 (dez) dias, conduza e

garanta os procedimentos necessários para a realização das Sessões

Virtuais Ordinárias e Extraordinárias imprescindíveis ao regular

funcionamento da Casa Legislativa do Município de Valença do Piauí-

PI, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil

reais) por dia de atraso, a ser arcada por seu patrimônio pessoal, sem

prejuízo da responsabilidade por Crime de Desobediência e de

Improbidade Administrativa, bem como para que preste as informações

de praxe no prazo legal (art. 7º, inciso I, da LMS).

 

Mesmo devidamente notificado, o Requerido não demonstrou

o cumprimento efetivo da decisão.

 

Em sua manifestação (ID 10288000), o Impetrado ressaltou a

todo instante a impossibilidade de realização das sessões legislativas

por videoconferências com base em argumentos frágeis e sem

sustentabilidade técnica.  Relatou que todos os Vereadores possuem

computadores em seus gabinetes, todavia as placas de vídeo

existentes não viabilizariam a realização das sessões. Ademais, frisou

que nem todos possuíam celulares com funções técnicas para fins de
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participação das sessões virtuais.

 

O homem contemporâneo, uma vez sujeito à complexa

dinâmica da vida globalizada, está incorrido numa esfera, o qual lhe

sujeita as atualizações técnicas oriundas do desenvolvimento global. É

lógico que, a atualização digital se insere no meio de cada pessoa de

maneira distinta, porém suficiente para fins de compreensões mínimas

de funcionamento técnico de dispositivos.

 

Certamente que, os computadores da Câmara Legislativa

possuem sim placa de vídeo, haja vista que se trata de um dispositivo

que é responsável por tudo o que vemos na tela do computador, já que

o mesmo faz a ligação entre a placa mãe e o computador. Se as placas

de vídeo existentes não são suficientes para possibilitar as sessões

virtuais, conforme afirmação do Impetrado, então caberia a ele, já que

deixou evidente em sua manifestação a presença de profissionais

técnicos, que o mesmo providenciasse as placas de vídeo adequadas

para fins de possibilitar a todos o uso dos aparelhos.

 

A própria decisão liminar foi bastante enfática ao prever que o

Impetrado “conduzisse” e “garantisse” os procedimentos necessários

para a realização das Sessões Virtuais Ordinárias e Extraordinárias. A

garantia envolve, dentre outras ações, a de providenciar aparatos

mínimos para fins de realização e prosseguimento da realização das

sessões legislativas. 

 

O Ministério Público, inclusive, em sua manifestação,

destacou que os argumentos da autoridade coatora são falhos e que o

mesmo está se escusando de cumprir a decisão proferida por este

Juízo. 

 

Desta forma, tendo em vista o comprovado descumprimento

da Decisão e o restabelecimento do respeito e da dignidade da

Justiça, além da Manifestação do Ministério Público, fixo o valor às

astreintes em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor este fixado com

base no Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, haja vista

que, levando-se em conta os dias de atraso de descumprimento da
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Decisão (137 dias de atraso), atualmente este valor corresponderia a

R$ 411.000,00 (quatrocentos e onze mil reais), sem prejuízo de

majoração da multa, a incidir sobre o patrimônio pessoal do Presidente

da Câmara Municipal de Valença do Piauí, Sr. Lucivaldo de Sousa

Monteiro, bem como a responsabilidade por Crime de Desobediência e

de Improbidade Administrativa.

 

Determino o bloqueio do valor das astreintes acima fixada. 
 

 Vista ao MP para fins de apuração do delito de desobediência e ato de

improbidade administrativa. 

Expedientes necessários de ordem.

 

VALENÇA DO PIAUÍ-PI, 8 de dezembro de 2020.

Juiz(a) de Direito da Vara Cível da Comarca de Valença do Piauí 
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