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EDITAL DE ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA DE EL MOLINO 
LANCHES LTDA, CONFORME ARTIGO 156 ,PARÁGRAFO 
úNICO DA LEI 11.101105. 

Processo n° 42.330.48010001-07 

O Doutor Luiz Roberto Ayoub, Juiz de Direito da Primeira 
Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de 
Janeiro, FAZ SABER aos que o presente virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar, que foi DECLARADA 
ENCERRADA a Falência de EL MOLINO LTDA, CNPJ N° 
42.330.48010001-07, conforme r. sentença de fis. 3051306, 
datada de 1310410015 que se segue: Vistos etc. Falência de EL 
MOLINO LANCHES LTDA decretada em 27 de março de 2012 
(fis. 74177), sob à égide da nova lei de falências, tendo sido 
nomeado como Administrador Judicial o 1 0  Liquidante Judicial: O 
feito foi processado regularmente e verificada a inexistência de 
ativos, bem como ausência de credores habilitados, conforme 

ar relatório final do Administrador à fis. 3021303, que requereu o seu 
encerramento. O MP opinou à fis. 304.É O RELATÓRIO. PASSO 
A DECIDIR. Falência na qual se verifica a ausência de ativo. 
Credores chamados por editais permaneceram inertes, não 
havendo nenhuma habilitação pendente. Processo que se 
encerra.Ocorreu a chamada falência frustrada, cujo rito não está 
mais previsto na nova lei, porém sua verificação fática deve ser 
constatada. A inexistência de ativo e a omissão dos credores, 
tem como conseqüência, o encerramento do feito, na forma do 
art. 156 da lei 11.101105.Isto posto, DECLARO ENCERRADO o 
processo de falência de EL MOLINO LANCHES LTDA, inscrita no 
CNPJ sob n.° 42.330.48010001-07, permanecendo as obrigações 
da Falida até sua extinção. Publiquem-se os editais do artigo 156 
parágrafo único da lei 11.101105. Expeçam-se os ofícios de 
praxe para todos os órgãos que receberam a anotação da 
falência. P. R. I. Dê-se ciência pessoal ao AJ e MP. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados, ordenou a 
mim, Chefe de Serventia, que passasse o presente edital, que 
será publicado na forma da lei e afixado no local de costume. 



Ciente de que este Juizo tem sede na Av. Erasmo Braga, n° 115, 
Lâmina Central, Sala 703, Centro, Rio de Janeiro, RJ. Dado e 
passado nesta cidade do Rio de Janeiro aos vinte e sete dias do 
mês de maio do ano de dois mil e quinze. Eu, Emanuela Carvalho 
de Souza, TAJ, mat.: 01130763, digitei, e eu, Márcio Rodrigues 
Soares, Chefe de Serventia, mat.:01129309, o subscrevo. (Ass.) 
Luiz Roberto Ayoub - Juiz de Direito. 
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