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DESPACHO/DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de novo requerimento da municipalidade onde
postula a redução ou exclusão da multa já minorada pelo juízo na
decisão do ev. 102.

Para tanto sustenta que cumpriu integralmente o julgado e
que mesmo tendo havido substancial redução da multa para
R$100.000,00, tal valor ainda representa quantia que se dispendida pelo
município, irá afetar as já combalidas contas municipais, em razão das
diversas despesas operacionais, com servidores, dentre outras
relevantes, que precisam ser saldadas pela Administração.

Intimado, o MPF, a despeito de entender plenamente
cumprido o julgado pela municipalidade, opõem-se à nova redução ou
exclusão da pena de multa, ao argumento de que o cumprimento do
julgado se deu somente após muitos meses do prazo inicialmente fixado
e após diversas intimações do executado, bem como das demais
providências determinadas pelo juízo, em face da recalcitrância do ente
político no cumprimento do julgado.

É o relato. Decido.

De fato, a municipalidade ao final e ao cabo, deu integral
cumprimento ao julgado, conforme comprovam os diversos documentos
e telas juntados nos eventos 116 e 124.

De outra banda, tenho por pertinentes e razoáveis os
argumentos da municipalidade no sentido da exclusão ou redução da
pena de multa.



É certo que em razão da pandemia que assola o país e o
mundo, seus reflexos atingiram também este município. E em que pese a
situação em relação aos infectados esteja sob controle na cidade, o fato é
que houveram substancias alterações de comportamento e
procedimentos no âmbito do município inclusive com decretos
expedidos pela chefe do executivo, regrando o isolamento social e a
gradual abertura da atividade econômica. Tais restrições afetaram
sobremaneira as relações econômicas no município, e por óbvio,  a
própria arrecadação de tributos, em especial o ICMS e ISS.

É bem verdade que a UNIÃO tem se incumbido em grande
parte, com o envio de recursos financeiros aos Estados e Municípios, a
fim de melhor aparelhar e adequar os hospitais e UTIs a fim de estarem
aptos a receber os eventuais infectados pelo COVID-19. Não obstante, o
município também tem sofrido restrições orçamentárias de toda ordem,
em razão das já notórias dificuldades de arrecadação, bem como em face
das novas dificuldades impostas pela pandemia.

Por fim cabe ressaltar que em última instância, a multa
fixada em face do município, será suportada por toda a comunidade
santanense, que é quem efetivamente perde com o pagamento de tal
valor, que certamente deixa de ser revertido em serviços públicos diretos
aos santanenses.

Por tais razões, a despeito da discordância do agente
ministerial, e ponderando os princípios constitucionais da razoabilidade
e proporcionalidade, reduzo a multa para o montante de R$5.000,00
(cinco mil reais), valor este que entendo condizente com a atual
situação econômica da municipalidade, e que atende ao efeito didático a
que se propõe a fim de evitar futuros descumprimentos no âmbito do
processo judicial pela parte executada.

Entendo não ser o caso de exclusão total da pena de multa,
pois como lembrado pelo MPF, o município, inicialmente agiu de forma
negligente e irresponsável, não dando a referida importância e atenção à
esta demanda judicial, que busca a proteção do interesse social e
coletivo dos santanenses, o que somente foi feito após a abertura do
processo de cumprimento do julgado, com intimação para pagamento da
multa e comunicação aos órgãos competentes da forma desidiosa, com
que o réu estava conduzindo o presente feito.

Logo, a redução da multa para o valor ora fixado, atende
ambos os interesses, o da municipalidade que passa por sérias
dificuldades financeiras, e do exequente, que, em última instância,
defende os interesses coletivos.

INTIMEM-SE, inclusive o município para que recolha o
valor da multa, no prazo de 15 dias, comprovando nos autos, através de
depósito judicial vinculado ao presente processo.

CUMPRA-SE.
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