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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  

FALÊNCIA N. 5000416-28.2018.8.21.0021 
 

 

 

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 

Julho/2022, conforme passa a aduzir: 

 

1 – DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS: 

 

Além dos depósitos informados na prestação de contas do mês e 

Junho/2022, foram realizados depósitos nos valores de R$ 800.000,00 (oitocentos 

mil reais) e R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), em conta vinculada à 

falida, na data de 12/07/2022.  

 

Assim, estão depositados os valores de R$ 53.312,32 (cinquenta e 

três mil, trezentos e doze reais e trinta e dois centavos), R$ 2.318.793,13 (dois 

milhões, trezentos e dezoito mil, setecentos e noventa e três reais e treze 

centavos), R$ 311,55 (trezentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos), R$ 

800.000,00 (oitocentos mil reais) e R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta m il reais). 

 

2 – LIBERAÇÃO DE VALORES: 
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Foi liberado alvará ao Administrador Judicial,  referente à 

remuneração da Administração, no valor de R$ 7.217,56, em Julho de 2022. 

 

  

 

Ademais, ressalta-se que foi informada, em prestação de contas 

anterior, a transferência do valor de R$ 8.947,50 ao processo n.º 5003355-

73.2021.8.21.0021. 

 

Assim, destaca-se que a Massa Falida teve despesas, consideradas 

encargos da massa, que totalizam o valor de R$ 81.200,18 (oitenta e um mil 

duzentos reais e dezoito centavos). 

 

3 – DO VALOR TOTAL EM CAIXA: 

 

Através dos extratos juntados nos autos pelo Banrisul, em 

28/05/2022, é possível verificar as movimentações nas duas contas vincula das ao 

processo falimentar, até 28.04.2022. 

  

- Conta 041616.5-13, em que foi depositado o valor de R$ 53.312,32 

em 30.06.2021: 
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- Conta 042129.5-94, em que foi depositada a quantia de R$ 

2.318.793,13, em 04.08.2021: 

http://www.recuperacaojudicial.net.br/


ANDREATTA & GIONGO CONSULTORES ASSOCIADOS S/S 

Falências e Recuperações Judiciais 
 

_________________________________________________________________________  
Av. Venâncio Ayres, 1720 – Centro - Santo Ângelo (RS) – (55) 3312.9391 – (55) 99961.8281 

Av. Benjamin Constant,  980, cjto 301/302, Centro, Lajeado (RS) -  (51) 3714-1310 - (51) 99995.5276 

www.recuperacaojudicial.net.br  

PÁG .   04 

 

 

Através dos extratos juntados nos autos pelo Banrisul, foi possível 

verificar que o valor depositado até a data de 28.04.2022, correspondia ao 

montante de R$ 2.405.854,28 (dois milhões quatrocentos e cinco mil oitocentos e 

cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos).  

 

Em 29.04.2022 foi realizada a expedição de alvará ao Administrador 

Judicial, no valor de R$ 7.217,56 (sete mil duzentos e dezessete reais e cinquenta e 

seis centavos), posteriormente em 02.06.2022 o 2º alvará no valor de R$ 7.217,56 

e, em 04.07.2022 o 3º alvará ao Administrador Judicial, também na mesma quantia.  

 

Considerando que os alvarás à Administração Judicial foram 

expedidos após a data dos extratos, o valor total que há em caixa, devidamente 
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corrigido até 28.04.2022, corresponde ao montante de R$ 2.384.201,60 (dois 

milhões trezentos e oitenta e quatro mil duzentos e um reais e sessenta centavos), 

mais o valor dos depósitos de R$ 800.000,00 e R$ 280.000,00.  

 

4 – DO VALOR TOTAL ESTIMADO E DA 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$ 3.464.201,60 (três milhões 

quatrocentos e sessenta e quatro mil duzentos e um reais e sessenta centavos), não 

contando com a devida atualização monetária após Maio de 2022.  

 

Assim, a fim de verificar o valor exato depositado nas contas 

judiciais vinculadas ao processo falimentar n. 5000416-28.2018.8.21.0021, 

necessário que seja expedido novo ofício ao Banrisul, determinando que o mesmo 

junta aos autos extrato atualizado das contas bancárias n. 042129.5-94 e 041616.5-

13. 

 

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 até o mês de Julho/2022, nos termos do art. 22 da Lei 11.101/05; 

 

b) nova intimação do Ministério Público, acerca das contas 

prestadas; 

 

c) nova expedição de ofício ao Banco do Estado do Rio Grande do 

Sul, para que junte neste incidente extrato atualizado das contas 042129.5 -94 e 

041616.5-13, vinculadas ao processo falimentar n. 5000416-28.2018.8.21.0021, 
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para apuração do valor exato depositado, em razão da correção mensal dos 

depósitos judiciais efetuados na conta. 

 

Nesses termos, pede deferimento. 

Passo Fundo/RS, 26 de julho de 2022. 

 

ANDREATTA e GIONGO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA S/A 

 

Luciano José Giongo 

OAB/RS 35.388 
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