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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 
 

SEXTA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70084769132 
 

COMARCA DE GUARANI DAS MISSÕES 
 
 

GIOVELLI E CIA LTDA  
 

AGRAVANTE 

GIOVELLI E CIA LTDA - EM 
RECUPERACAO JUDICIAL  
 

AGRAVADO 

GENIL ANDREATTA  
 

INTERESSADO 

 

D E C I S Ã O  D E  P E T I Ç Ã O  

 

Vistos. 

Consoante petição supra, Giovelli e Cia Ltda. apresenta 

pedido de reconsideração em relação à decisão que indeferiu pedido de 

atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada neste instrumento, a 

qual convolou em falência o procedimento de recuperação judicial em 

que figura como devedora. 

Às suas razões, em suma, enfatiza os argumentos expostos 

à inicial do instrumento, destacando ser direito da agravante contrapor os 

fundamentos da decisão agravada e demonstrar a capacidade de 

soerguimento de sua atividade negocial. Observa a recente aprovação da 

reforma da Lei 11.101/05 no Senado Federal, bem como a obtenção de 

linha de crédito por parte da empresa. Sobreleva a existência de 

tratativas com investidores, os quais têm interesse na aquisição da 

empresa, fato de conhecimento do juízo a quo em razão de conversa 

informal ocorrida com todos as partes envolvidas. Informa a inexistência 

de documentação nos autos em razão da confidencialidade inerente ao 

negócio. Repisa a necessidade da formação do contraditório, em especial 

quanto à decisão que indeferiu o pedido de dação em pagamento. 
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Consigna os efeitos decorrentes da pandemia atual, o que dificultou o 

andamento das negociações com os investidores externos, bem como ter 

ocorrido adimplemento de R$ 109.000.000,00 em favor de mais de 1.500 

credores desde o ano de 2017. Ao cabo, avultam a capacidade de 

soerguimento da empresa e requerem a reconsideração da decisão. 

Relatado, decido. 

Observados os argumentos expostos, assim como aqueles 

constantes da inicial do instrumento, considerando, outrossim, 

importante fundamento quanto à existência de investidores externos 

interessados na aquisição da empresa, pelo que consta, em tratativas 

avançadas, bem como o fato de o juízo originário não ter oportunizado à 

devedora o contraditório antes de convolar a recuperação judicial em 

falência, tenho como viável o acolhimento do pedido de reconsideração, a 

atribuir efeito suspensivo à decisão agravada, conferindo, ao menos, a  

possibilidade de a devedora demonstrar a alegada capacidade de 

soerguimento. 

Prossiga-se o instrumento. 

Comunique-se. 

Intimem-se. 

Porto Alegre, 03 de dezembro de 2020. 

 

 

 

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA, 

Relator. 
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