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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PASSO 

FUNDO/RS 

 

Incidente de Prestação de Contas n.º 50176554020218210021 

 

 

MASSA FALIDA DE BSG EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., neste 

ato representada por ANDREATTA e GIONGO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA S/S, 

Administradora Judicial, nos autos da FALÊNCIA, vem, perante Vossa Excelência, em 

cumprimento ao disposto no art. 22 da Lei 11.101/2005, apresentar PRESTAÇÃO 

DE CONTAS DA MASSA FALIDA até o mês de Janeiro/2022 , conforme passa 

a aduzir: 

 

1 – DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS: 

 

Na data de 30/06/2021 foi depositado o valor de R$ 53.312,32  na 

conta da massa falida, em razão de valores que estavam depositados em conta 

vinculada à falida no Banco Bradesco.  

 

Em 04/08/2021 foi depositado o valor de R$ 2.318.793,13 na conta 

da massa falida, referente a valor atualizado, produto da arrematação do imóvel de 

matrícula n.º 110.109 do RI de Passo Fundo/RS, na reclamatória trabalhista n.º 

0020059-31.2017.5.04.0663. 

 

2 – DOS ALVARÁS AUTOMATIZADOS EXPEDIDOS E DAS DETERMINAÇÕES DE 

TRANSFERÊNCIAS DE VALORES EM PROCESSOS:  

 

Este Juízo determinou a transferência do valor de R$ 8.947,50 da 

conta da falência ao processo de reintegração de posse n.º 5003355 -

73.2021.8.21.0021, para pagamento do Perito nomeado, no valor de R$ 5.965,00 
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(cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais), e do Perito assistente, no valor de 

R$ 2.982,50 (dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).  

 

Segue print do depósito judicial no processo:  

 

 

 

Também, no próprio processo falimentar, foram expedidos os alvarás 

de pagamento dos honorários dos peritos nomeados para avaliação dos imóveis.  

 

Segue print dos alvarás expedidos e os respectivos valores:  

 

 

 

Nesse sentido, a Massa Falida teve despesas, consideradas 

encargos da massa, totalizando – R$ 55.747,50 (cinquenta e cinco mil, setecentos e 

quarenta e sete reais e cinquenta centavos) 

 

3 – DOS VALORES PAGOS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E NECESSÁRIO 

RESSARCIMENTO: 
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3.1 – DO PAGAMENTO DO LAUDO PERICIAL DO PROCESSO N.º  5003355-

73.2021.8.21.0021: 

 

Esta administração judicial informa que alguns encargos da Massa 

Falida foram pagos diretamente pela Administração Judicial, na época em que a 

mesma ainda não possuía ativo para pagamento.  

 

Para fins de réplica à contestação da Reintegração de Posse n.º 

5003355-73.2021.8.21.0021, foi elaborado Laudo Pericial pelo Sr. Leodocir Kaiser, 

demonstrando a invasão do imóvel n.º 42.728 (sede empresarial da falida).  

 

Para elaboração do referido Laudo foi cobrado o valor de R$ 

1.800,00 (mil e oitocentos reais), conforme Nota fiscal anexa, o qual foi pago por esta 

administração judicial na data de 27/04/2021, conforme comprovante anexo.  

 

3.2 – DO PAGAMENTO DO LAUDO PERICIAL DO PROCESSO N.º 5006679-

71.2021.8.21.0021: 

 

Esta administração judicial, desde o princípio da nomeação no 

processo falimentar, realizou buscas internas (na contabilidade) e externas (Ofício de 

Registro de Imóveis) para localizar todos os bens imóveis da falida.  

 

Um dos principais bens da falida é a sede empresarial, composta por 

dois imóveis de matrícula n.º 42.728 e 13.632. Em consulta ao Registro de Imóveis de 

Passo Fundo/RS, notou-se que o registro da propriedade desses imóveis se deu em 

nome dos sócios (pessoas físicas).  

 

A fim de investigar tal situação e entender melhor se a compra dos 

imóveis foi financiada pelos sócios ou pela empresa falida, contratou-se a contadora 

Gisele Fátima da Rosa, para elaboração de laudo pericial contábil.   
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O valor cobrado foi de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e como na época, 

a massa falida ainda não havia valores depositados em conta judicial e o caso era de 

extrema urgência, esta administração judicial efetuou o pagamento , na data de 

04/05/2021, conforme comprovante anexo.  

 

3.3 – DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO:  

 

Conforme exposto acima, esta administração judicial  necessita ser 

ressarcida dos valores pagos, os quais, representam encargos da massa falida.  

 

Nesse sentido, requer seja determinado o ressarcimento desta 

administração judicial, expedindo-se alvará automatizado no processo falimentar, no 

valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) , a ser depositado na conta:  

 

ANDREATTA E GIONGO CONSULTORES ASSOCIADOS: 

CNPJ: 22.123564/0001-54 

Banco do Estado do Rio Grande do Sul  

Agência: 0370  

Conta corrente: 06.117698.0-6 

 

4 – DA ESTIMATIVA DO VALOR TOTAL EM CAIXA E NECESSIDADE DE ENVIO DE OFÍCIO 

AO BANRISUL: 

 

Diante das entradas e saídas acima relacionadas, estima-se que o valor 

total em caixa da Massa Falida é de R$ 2.316.357,95 (dois milhões, trezentos 

dezesseis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos ), não 

contando a devida atualização monetária.  

 

A fim de verificar o valor exato depositado na conta judicial vinculada 

ao processo falimentar n.º 5000416-28.2018.8.21.0021, necessário que seja expedido 
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oficio ao Banrisul determinando que o mesmo junte aos autos extrato atualizado da 

conta bancária.  

 

5 – DOS PEDIDOS:  

 

  DIANTE DO EXPOSTO, esta Administração Judicial vem requerer à 

Vossa Excelência:  

 

a) o recebimento da presente prestação de contas da Massa Falida 

do mês de Agosto/2021 até Janeiro/2022, nos termos do art. 22 da Lei 11.101/05; 

 

b) o deferimento do pedido de ressarcimento desta administração 

judicial, relativo aos encargos da massa adimplidos diretamente por esta 

administração judicial, conforme comprovantes anexos, transladando cópia do 

despacho ao processo falimentar e expedindo-se o respectivo alvará automatizado, 

com depósito na conta informada (ANDREATTA E GIONGO CONSULTORES 

ASSOCIADOS: CNPJ: 22.123564/0001-54, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, 

Agência: 0370, Conta corrente: 06.117698.0-6); 

 

c) nova intimação do Ministério Público, acerca das contas 

prestadas.  

d) a expedição de ofício ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul 

– Banrisul, para que junte neste incidente extrato atualizado da conta judicial 

vinculada ao processo falimentar n.º 5000416-28.2018.8.21.0021, para apuração do 

valor exato depositado, em razão da correção mensal dos depósitos  judiciais 

efetuados na conta.  

Nesses termos, pede deferimento. 

Passo Fundo/RS, 28 de janeiro de 2022. 

ANDREATTA e GIONGO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA S/A 

 

Luciano José Giongo 

OAB/RS 35.388 
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