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Sr(a). Administrador(a) Judicial, 

Favor selecionar o tipo de relatório e preencher os respectivos campos específicos, 

além do campo comum. É possível abrir ou fechar as abas clicando na seta à esquerda. 

Há litisconsórcio ativo? 

Em caso positivo, identifique a qual devedor se refere o presente relatório: 

 Este relatório é: 

INICIAL 

Descreva a Atividade empresarial (varejo / indústria / produtor rural/etc.): 

Descreva a estrutura societária (composição societária / órgãos de 

administração): 

Conferência dos documentos dos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/05 (indicar 

eventuais inconsistências e solicitar os esclarecimentos necessários) 

Indique todos os estabelecimentos: 

Observações: 

Ativos essenciais 

Principais fornecedores e clientes 

MENSAL 

Houve alteração da atividade empresarial? 

Houve alteração da estrutura societária e dos órgãos de 

administração? 

Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos? 

Relatório Inicial e Mensal AJ Preenchível
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Resumo dos principais eventos ocorridos desde o RMA anterior 

(fatos relevantes jurídicos, operacionais e financeiros ocorridos na 

Recuperanda, além de alterações internas e externas às atividades 

empresariais) 

Eventual prática de atos previstos no art. 64 da Lei nº 11.101/05 que justifique 

o afastamento dos administradores

Providências adotadas pela Recuperanda para enfrentamento da crise 

PARTE COMUM AO RELATÓRIO INICIAL E AO MENSAL 

Quadro de funcionários 

Número de funcionários/colaboradores total: 

Número de funcionários CLT: 

Número de pessoas jurídicas: 

Análise dos dados contábeis e informações financeiras 

Balanço Patrimonial 

 Ativo (descrição / evolução): 

 Passivo: 

Extraconcursal:

Fiscal 

Contingência 

Inscrito na dívida ativa 

Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios☐ 

Alienação fiduciária☐ 
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Arrendamentos mercantis 

Adiantamento de contrato de câmbio (ACC) 

Obrigação de fazer 

Obrigação de entregar 

Obrigação de dar 

Obrigações ilíquidas 

Obrigações com partes relacionadas 

Créditos envolvendo coobrigados (identificando os valores 

devidos e os coobrigados) ☐ 

N/A

Justificativa 

 Observações 

Passivos Pós ajuizamento da RJ: 

Tributário 

Trabalhista 

Outros 

Observações / Gráficos 
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Demonstração de resultados (evolução) 

Observações (análise faturamento / índices de liquidez / receita x custo / receita 

x resultado) 

Fluxo de Caixa (Principais fontes de Entrada /Principais Saídas) 

Diligência nos estabelecimentos da recuperanda 

Planilha de controle de pagamentos dos credores concursais (nome do credor / 

valor no edital / parcela / valor pago / saldo residual atualizado) 

N/A 

 Anexar documentos 

Observações 
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Eventos do mês 

Data 
Prevista 

Data da 
Ocorrência 

EVENTO Fls. 
Lei 

11.101/05 

Distribuição do pedido de RJ - 

Deferimento do Processamento RJ Art. 52 

Termo de Compromisso da Administradora 
Judicial 

Art. 33 

Publicação do Deferimento do Processamento 
da RJ 

- 

Publicação do Edital de Convocação de 
Credores 

Art. 52, § 
1º 

Prazo Fatal para apresentação das 
Habilitações/Divergências administrativas 

Art. 7º, § 
1º 

Prazo fatal para apresentação do Plano de 
Recuperação Judicial 

Art. 53 

Prazo fatal para apresentação da Relação de 
Credores do AJ 

Art. 7º, § 
2º 

Publicação do Edital: Aviso do Plano e Lista 
de Credores do AJ 

Art. 7º, II 
e Art. 53 

Prazo fatal para apresentação das 
Impugnações Judiciais 

Art. 8º 

Prazo fatal para apresentação de objeções ao 
Plano de Recuperação Judicial 

Art. 55 

Prazo para realização da AGC 
Art. 56, § 

1º 

Publicação do Edital: Convocação AGC Art. 36 

Assembleia Geral de Credores - 1ª 
Convocação 

Art. 37 

Assembleia Geral de Credores - 2ª 
Convocação 

Art. 37 

 Anexos 

MANUAL 
GPAI



JUR_SP - 35420720v2 - 14002.443112 

Questionário sobre a duração dos atos processuais 

(a desenvolver) 

FINAL 

Observações 

Fotos do estabelecimento 

Encerramento do Período de Suspensão 
Art. 6º, § 

4º 

Outros (constatação prévia / outras 
assembleias / etc.) 
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