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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2216337-56.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SINDICATO 
DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE 
MATERIAL ELÉTRICO DE VÁRZEA DA PALMA, são agravados ITALMAGNÉSIO 
S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TONOLLI DO 
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, ROTAVI INDUSTRIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 
PLANTA 7 S/A EMPREENDIMENTOS RURAIS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 
MITO MINERAÇÃO TOCANTINS LTDA ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, GT 
AGRO CARBO INDUSTRIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COAGRO 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS E FLORESTAIS 
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CARVOVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS E FLORESTAIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, BRIMOLD ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL e ITALSPEED AUTOMOTIVE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram 
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR CIAMPOLINI 
(Presidente sem voto), HAMID BDINE E CARLOS DIAS MOTTA.

São Paulo, 19 de dezembro de 2017.

Fortes Barbosa
Relator

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento 2216337-56.2017.8.26.0000

Agravante: Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 

Elétrico de Várzea da Palma

Agravados: Italmagnésio S/A Indústria e Comércio 

(em recuperação judicial) e outros

Voto 13.508

EMENTA

Recuperação judicial  Rejeição de embargos de declaração  

Aplicação de multa do artigo 1.026, § 1º do CPC de 2015  

Descabimento  Ausente intuito procrastinatório  Multa afastada 

 Recurso provido.

Cuida-se de agravo de instrumento tirado 

contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito 

da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da 

Comarca da Capital, que, no âmbito da recuperação 

judicial das sociedades agravadas, rejeitou 

embargos de declaração, reconhecendo a higidez das 

procurações outorgadas, para fins de ajuizamento do 

pedido de recuperação judicial, condenando o 

agravante ao pagamento de multa, no valor de 0,5% 

(meio por cento) do valor da causa, nos termos do 

artigo 1.026, § 1º do CPC de 2015, determinando, 

também, o imediato arresto eletrônico de valores, 

para garantia do processo, retidos em conta 
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vinculada do Juízo, até a decisão final sobre a 

questão, com possibilidade de que os valores sejam 

utilizados para o pagamento do passivo trabalhista 

(fls. 86/88).

O agravante sustenta que a multa foi 

arbitrada em valor exagerado, eis que, considerado 

o valor atribuído à recuperação judicial, foi 

condenado ao pagamento do importe de R$475.150,02 

(quatrocentos e setenta e cinco mil, cento e 

cinquenta reais e dois centavos). Nega ter atuado 

com intuito protelatório, tentando, isso sim, 

evitar futura alegação de nulidade. Sustenta, a 

seguir, que antes do ajuizamento dos embargos de 

declaração não tinha tomado conhecimento da 

regularização das representações processuais. Alega 

que foi proferida decisão carente de fundamentação, 

não se justificando a imposição da elevada multa e 

sendo feita referência equivocada às recuperandas, 

as quais, segundo o Juízo “a quo” “continuam a 

peticionar de forma sucessiva, sem observância da 

regra da eventualidade” (fls. 12/13), enquanto ele 

próprio se manifestou apenas por duas vezes nos 

autos. Propondo queda acentuada de arrecadação, 

finaliza requerendo o deferimento de efeito 

suspensivo e provimento do recurso para afastamento 

da multa e do arresto determinado. Requer, 

alternativamente, a redução da multa imposta (fls. 

01/25).

Foi deferido o efeito suspensivo (fls. 

387/389).

As agravadas, em contraminuta, requerem a 

manutenção da decisão recorrida (fls. 395/398).
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Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

A decisão recorrida, no âmbito da 

recuperação judicial das sociedades agravadas, 

rejeitou embargos de declaração, condenando o 

agravante ao pagamento de multa, no valor de 0,5% 

(meio por cento) do valor da causa, determinando o 

imediato arresto eletrônico de valores.

Irresignado, o embargante pretende reforma 

e o recurso comporta provimento.

Ao contrário do reconhecido em primeira 

instância, o agravante, ao ajuizar embargos de 

declaração, não atuou com intuito protelatório.

Conforme noticiou o Administrador Judicial, 

a irregularidade da representação das agravadas, 

existente num primeiro momento, foi sanada, 

restando incontroverso, pelo teor da contraminuta, 

que o embargante não tomou conhecimento dessa 

regularização (fls. 398), o que afasta o anunciado 

intuito procrastinatório.

Soma-se que os embargos de declaração 

anteriores, conforme consta de decisão antecedente, 

foram ajuizados pelas ora agravadas, as quais foram 

acusadas de não procederem de acordo com a verdade 

e sem lealdade, porque, em suma, deixaram de 

apresentar, com a petição inicial, os 

esclarecimentos fornecidos nos próprios embargos 

(fls. 3.011). 

Diante destas circunstâncias, bem como da 

complexidade do processo de recuperação judicial, 

cujos autos já contam com quase seis mil folhas, 

não restou evidente o intuito protelatório do 
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sindicado embargante.

Ausente o enquadramento no artigo 1.026, § 

2º do CPC de 2015, é descabida a multa em razão do 

ajuizamento de embargos procrastinatórios, 

manifestado mero inconformismo, o que é comum, sem 

que fosse concedido efeito suspensivo ao recurso, 

não sendo causado qualquer prejuízo ao trâmite do 

feito.

Reforma-se, assim, a decisão recorrida, 

para afastar a multa imposta.

Dá-se, por isso, provimento ao recurso.

Fortes Barbosa

Relator
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