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Descrição: SEGUNDA VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL de FEIJÃO DA LAPA BAR E 
RESTAURANTE LTDA ME Processo nº0376039-11.201.8.19.0001 
EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, para ciência de terceiros 
interessados, de acordo com o art. 52 §1º da Lei de Falências 
11.101/2005: A Doutora Márcia Cunha Silva Araújo de Carvalho, Juíza de 
Direito da 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio 
de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo foi deferida 
o processamento da recuperação judicial de FEIJÃO DA LAPA BAR E 
RESTAURANTE LTDA ME CNPJ: nº 07.585.811/0001-40 a fls 137/138 
cujo o teor é o seguinte: ´Trata-se de pedido de RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, qualificada na inicial de fls. 02/06. Acompanham a inicial os 
documentos de fls. 07/91. Trata-se de microempresa, cujo objeto é o 
comércio de bar e restaurante e serviço de Buffet. Afirma que está em 
crise em razão de ter firmado contratos de mútuo feneráticio, cujas taxas 
de juros foram progressivamente se elevando, a ponto de tornar inviável 
o pagamento da dívida. Parecer do MP a fls 134, opinando pelo 
deferimento do processamento da recuperação judicial A requerente tem 
seu centro decisório nesta comarca, daí a competência deste juízo. O 
disposto no art. 51 da Lei 11.101/2005 foi integralmente cumprido com a 
devida apresentação de toda a documentação ali exigida. Isso posto 
defiro o processamento da recuperação judicial e determino, nos termos 
do art 52 da LRF: 1. A nomeação do Advogado João Sant¿anna, 
OAB/RJ106856 como administrador judicial, a ser intimado; 2 A dispensa 
da apresentação de certidões negativas para que a requerente exerça 
suas atividades, exceto para contratar com o Poder Público ou para 
recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios; 3 Que a 
requerente acrescente após seu nome empresarial a expressão ´em 
recuperação judicial´. 4 suspensão de todas as ações e execuções contra 
a requerente na forma do art. 6º da LRF e mais as exceções previstas no 
artigo 49, §§ 3º e 4º da LRF. 5 que a requerente apresente contas 
demonstrativas mensais durante todo o processamento da recuperação 
judicial, sob pena de destituição de seus administradores; 6 A expedição 
e a publicação do edital previsto no art. § 1º do art. 52 da LRF; 7 A 
intimação do MP e a comunicação às Fazendas P. federal e de os 
Estados e Municípios em que a requerente tiver estabelecimentos. 
Custas ex-lege.PRI, Rio de Janeiro,06 de junho de 2011. 

 Publicado o edital, os credores terão o prazo de 15 dias para apresentar 
ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto 
aos créditos relacionados. A requerente apresentou a seguinte lista de 
credores: 1 Banco Santander S/A - Cédula nº 00331532900000001340-
Valor:R$13.492,00 Cédulla nº 00331532300000001680 - Valor : 
50.000,00, Cheque Especial R$ 40.500,00 2 Banco do Brasil S/A - 
Contrato nº 315.100.317 Valor R$41.000,00 , Contrato nº 315.100.330 
Valor: 69.942,00, Cheque especial Valor: R$ 8.000,00 3 Banco Bradesco 
Contrato nº 3.004.101.117 Valor: 156.968,86, Contrato n º 2.940.272 



valor: R$ 50.000,00; 4 Banco Itaú S/A Cédula nº nº 41416738-7 Valor: R$ 
108.894,51, Contrato nº 615700499879 Valor: R$ 140.911,00, Contrato nº 
615700506558 Valor: R$ 107.052,00 Natureza dos Créditos: 
Quirografários. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e 
fins de direito, é expedido o presente edital, que será afixado no lugar de 
costume e publicado na forma da lei, cientes de que este Juízo funciona 
na Av. Almirante Barroso, 139, 10º and. Centro. Dado e passado nesta 
cidade do Rio de Janeiro, aos dezessete dias de junho de dois mil e 
onze. Eu, Luiz Felipe L.G, TJ.I, mat. 01/28980, digitei. E eu, Fernando 
Limeira Gomes, Escrivão-Titular, o subscrevo. (ass.) DRA. MÁRCIA 
CUNHA SILVA ARAÚJO DE CARVALHO - JUÍZA DE DIREITO. 

 

 

 

 


