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Processo nº 0004025-68.2011.8.19.001 
Requerente: HELENICE VALENÇA DO NASCIMENTO 
Requerida: EL MOLINO LANCHES LTDA 
 
 
S E N T E N Ç A 
 
  Vistos etc. 
 
  Trata-se de requerimento de falência com fulcro no inciso II do artigo 94 da Lei 
nº 11.101/2005 ajuizado por HELENICE VALENÇA DO NASCIMENTO em face de EL MOLINO 
LANCHES LTDA, tendo como base título executivo judicial (sentença proferida pelo Juízo da 26ª Vara do 
Trabalho), sendo credora da quantia de R$ 39.004,00 (trinta e nove mil e quatro reais). 
 
  Com a petição inicial, vieram os documentos de fls. 06/39. 
 
  Oficiado à Jucerja, a última alteração contratual foi anexada à fls. 44/49, datada 
de 1986. 
 
  Requerida desde a inicial a citação por edital, foi firmado termo de ausência a 
fls. 60, vindo os três editais a fls. 65/67. 
  
  Manifestação da Curadoria Especial a fls. 67 v, com contestação por negativa 
geral. 
 
  O Ministério Público apresentou parecer à fls. 71/73. 
 
 
 
  É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR. 
 
  Trata-se de requerimento de falência com base no inciso II do artigo 94 da Lei 
nº 11.101/2005, que diz respeito à falta de pagamento, de depósito, ou nomeação de bens à penhora, 
quando executado o devedor requerido por execução por quantia certa. 
 
  Nesta hipótese, convém ressaltar que, em se tratando de execução frustrada, o 
entendimento amplamente majoritário da doutrina é no sentido da desnecessidade do protesto do título, 
por ausência de exigência legal. 
 
  Quanto ao crédito do requerente, constata-se que decorreu de sentença 
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prolatada em 22 de fevereiro de 2001 por juízo trabalhista. 
 
  Com o trânsito em julgado da ação cível, a requerente propôs a ação de 
execução por quantia líquida, não paga e não depositada pela executada ora requerida, e não tendo esta 
no curso da ação executiva, nomeado bens suficientes dentro do prazo legal. 
 
  Assim, além da autora não ter seu crédito satisfeito, ainda há que se ressaltar a 
atitude da requerida no mercado que demonstra-se totalmente arbitrária, temerária, encerrando inclusive 
as suas atividades irregularmente. 
 
  As razões apresentadas na defesa genérica apresentada pela curadoria 
especial não ilidiram a pretensão da requerente, que tem seu crédito regularmente constituído, 
evidenciando-se, portanto, a impontualidade e impondo-se, por consequência, a decretação da falência. 
 
   
Isto posto, DECRETO hoje, às 17:00 horas, a FALÊNCIA de EL MOLINO LANCHES LTDA, sociedade 
por quotas de responsabilidade limitada, com sede na Rua Professor Alvaro Rodrigues, nº 30-B, 
Botafogo, nesta cidade, inscrita no CGC sob o nº 42.330.480/0001-07, cujos sócios são: LUIZ PINTO DE 
OLIVEIRA, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de identidade expedida pelo IFP sob o 
nº 06681888 e inscrito no CPF sob o nº 636.062.327-72, residente e domiciliado nesta cidade na Rua 
Maragogi, nº 195, Penha; e JOSE FARIAS DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, comerciante, portador da 
carteira de identidade expedida pelo IFP sob o nº 3373786 e inscrito no CPF sob o nº 359.360.887-15, 
residente e domiciliado nesta cidade na Rua da Capela, nº 423, casa 3, Piedade. 
 
  Fixo o termo legal da falência no nonagésimo dia anterior ao pedido de 
falência. 
 
  À falida para que cumpra, em cinco dias, o disposto no inciso III do artigo 99 da 
Lei nº 11.101/2005. 
 
  Os credores poderão apresentar seus créditos em quinze dias, contados da 
publicação do edital prevista no parágrafo único do artigo 99. 
 
  Ao cartório para cumprir o inciso V do artigo 99 da Lei nº 11.101/2005. 
 
  Determino que o representante da falida preste as declarações do artigo 104 
da Lei nº 11.101/2005, em quarenta e oito horas. 
 
  Os créditos habilitados serão pagos, em primeiro rateio, com juros e correção 
monetária, com base no IPC (artigo 27 da Lei nº 9.069/1995), calculados até a data da quebra e, se o 
ativo da massa comportar, em segundo rateio, estender-se-ão, nesta hipótese, a correção monetária e 
os juros até o efetivo pagamento do crédito. 
 
  Nomeio administrador judicial o 1º Liquidante Judicial, que desempenhará suas 
funções na forma do inciso III do caput do artigo 22 da Lei nº 11.101/2005. 
 
  Proceda-se ao lacre dos estabelecimentos comerciais da falida, nos termos do 
artigo 109 da Lei nº 11.101/2005. 
 
  Oficie-se à Receita Federal, solicitando as três últimas declarações de bens da 
falida. 
 
  Cumpra o Sr. Escrivão as determinações contidas nos incisos VIII; X e XIII, 
bem como no parágrafo único do artigo 99 da Lei nº 11.101/2005 e no artigo 255 da Consolidação de 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça/RJ (Resolução nº 01/2000). 
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  Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
  Dê-se ciência pessoal à Curadoria de Massas Falidas e a Curadoria Especial. 
 
   
 
 

Rio de Janeiro, 27/03/2012. 
 
 

Luiz Roberto Ayoub - Juiz Titular 
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