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COMARCA DE NOVO HAMBURGO 
VARA DE FALÊNCIAS E CONCORDATAS 

Rua Dr. Bayard de Toledo Mércio, 66 

 
 
 

Processo nº:   019/1.05.0002086-8 (CNJ:.0020861-18.2005.8.21.0019) 

Natureza: Falência 

:  

Réu: Massa Falida de Incosil Industria de Injetados Plásticos Ltda. 

Juiz Prolator: Juiz de Direito - Dr. Alexandre Kosby Boeira 

Data: 24/09/2013 

 
 
 
 

Vistos etc. 
 

O Síndico da MASSA FALIDA DE INCOSIL INDÚSTRIA DE 
INJETADOS PLÁSTICOS LTDA., apresentou o relatório de que trata o artigo 131 
do Decreto-Lei nº 7.661/45, na qual requereu o encerramento do presente processo 
falimentar, por sentença, na forma do artigo 75, § 3º, do mesmo Decreto-Lei, 
considerando que esta era coligada da COLLING SILVA & CIA. LTDA., também em 
regime falimentar, porquanto possuíam a mesma administração e quadro de 
funcionários, tendo nos autos da falência desta última sido efetuada a arrecadação 
de  ativos e onde vem sendo realizado os pagamentos dos credores em comum de 
ambas as massas. Salientou que não tem havido mais movimentação de novas 
habilitações no âmbito deste feito há mais de 05 (cinco) anos, aduzindo, assim, não 
haver razão para a manutenção destes autos na ativa, pois eventuais questões 
serão resolvidas na falência da Colling & Silva Ltda. (fls. 281/283). 

 

O Ministério Público, por sua vez, exarou promoção, opinando 
pelo encerramento do processo falimentar supra mencionado, nos termos do artigo 
132, §§ 2º e 3º, da antiga Lei de Falências supra mencionada, mediante a 
subsistência da responsabilidade do falido e eventuais devedores solidários com os 
créditos não satisfeitos. 

 

 

Vieram os autos conclusos. 
 
 

É O BREVE RELATÓRIO. 

PASSO A DECIDIR. 

 

Trata-se de processo falimentar coligado à falência da Colling & 
Silva Ltda., onde vem sendo feita a realização do ativo, e o produto arrecadado  
destinado ao pagamento dos credores desta massa, igualmente, consoante decisão 
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lançada às fls. 166/167, em razão da incorporação fática reconhecida pelo Juízo 
Universal. 

O Síndico apresentou seu relatório final (fls. 281/283), o qual 
contou com a expressa anuência do ilustre Curador das Massas, que opinou no 
sentido do encerramento da falência. 

 

Saliento que o Inquérito Judicial e respectivo processo crime 
falimentar, teve como resultado a absolvição dos falidos (certidão da fl. 285). 

 

Desta forma, o encerramento se impõe, efetivamente, devendo 
subsistir, no entanto, as responsabilidades da falida e eventuais devedores 
solidários, pelo prazo de cinco (5) anos, e sem prejuízo, outrossim, de que 
eventuais pagamentos aos credores habilitados neste feito, sejam realizados junto 
ao processo de falência da Colling & Silva Ltda., assim como eventuais prestações 
de contas e demais questões pertinentes à presente massa falida. 

 

ANTE O EXPOSTO, DECLARO ENCERRADA A FALÊNCIA DE 

INCOSIL INDÚSTRIA DE INJETADOS PLÁSTICOS LTDA., NA FORMA DO ARTIGO 

132, DO DECRETO-LEI Nº 7.661/45, SUBSISTINDO AS RESPONSABILIDADES DA FALIDA E 

DOS SÓCIOS SOLIDÁRIOS, SE HOUVER, NA FORMA DO ARTIGO 135, INCISO III DA LEI DE 

QUEBRAS. 

 

Publique-se o edital de que trata o artigo 132 § 2º, do Diploma 
supracitado. 

Transitada em julgado: 
 

a) cumpra-se o disposto no § 3º, do artigo 132 da Lei de 
Falências; 

 

b) oficiem-se, via e-mail setorial,  às Varas Cíveis da comarca 
comunicando o encerramento, bem como a Direção do Foro da Justiça do Trabalho 
e Justiça Federal, nesta; 

c) entreguem-se os livros contábeis e fiscais, eventualmente 
arrecadados, à falida (§ 3º do artigo 132 da L.F.); 

d) pague-se em favor do Síndico eventual saldo/reserva de 
honorários. 

 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

 

Novo Hamburgo, 24 de setembro de 2013. 

 
Alexandre Kosby Boeira, 

Juiz de Direito 


