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MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DO GRUPO PERMANENTE DE APRIMORAMENTO DA 

INSOLVÊNCIA - MANUAL GPAI 2021 

 

1. Introdução  

 

A uniformização procedimental do processo de recuperação judicial é fundamental para dar 

transparência a todo o processo. 

 

A padronização das informações que devem ser prestadas pelo devedor e pelo administrador 

judicial nos momentos oportunos facilita tanto aos credores, quanto a investidores, bem como 

ao Judiciário, a compreensão do processo e a realização de análises estruturadas mais 

rapidamente. 

 

A lei, como é de se esperar, é genérica em alguns momentos. Atos e documentos importantes 

do processo não são detalhados, como por exemplo, o formato das listas de credores juntadas 

aos autos pelo devedor e pelo administrador judicial, bem como seu conteúdo. 

 

Tais informações, no entanto, são essenciais para o exame do processo e do iter negocial. Neste 

sentido, a padronização do conteúdo e da forma desses documentos poderá trazer ao processo 

um salto de eficiência. Passados 15 anos de prática da lei, já é possível propor um padrão que 

seja facilmente analisado por todos os agentes do processo. 

 

Mais um elemento importante é a existência de um relatório de marcos temporais na 

recuperação judicial para facilitar a medição do tempo dos atos processuais e a consolidação de 

dados para a análise jurimétrica que permita um melhor planejamento de política pública de 

insolvência. 

 

Outro passo importante é a apresentação de relatório padronizado pelo administrador judicial 

na falência, que permita uma maior clareza do estágio do processo, bem como a identificação 

de marcos temporais. Tais elementos poderão levar ao aprimoramento do instituto, bem como 

a busca de soluções de mercado mais ágeis e rentáveis para os ativos da massa.  

 

O presente primeiro Manual de Boas Práticas do Grupo Permanente de Aprimoramento da 

Insolvência, Manual GPAI 2021, objetiva trazer uma sugestão para este padrão de documentos 

e relatórios. Além das recomendações, uma minuta de planilha padrão está anexada a cada 
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item, quando pertinente. As minutas ficarão à disposição dos agentes de mercado para 

utilização.  

 

Neste primeiro manual, estão contidas recomendação de forma e conteúdo para os seguintes 

itens: 

 

 Lista Inicial do Devedor apresentada com a petição inicial em atenção ao artigo 51 da 

Lei 11.101/2005 (ANEXO 1A – 1H); 

 Lista do Administrador Judicial apresentada em atenção ao artigo 7, §2º, da Lei 

11.101/2005 (ANEXO 2); 

 Recomendações para o acesso do devedor e dos credores aos documentos e 

informações para a apresentação de impugnação de crédito;  

 Relatório Inicial e Relatório Mensal do Administrador Judicial na Recuperação Judicial 

(ANEXO 3); 

 Relatório de informações para consolidação jurimétrica sobre o tempo do procedimento 

de Recuperação Judicial; 

 Relatório Mensal do Administrador Judicial na Falência (ANEXO 4).  
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2. Recomendações 

 

2.1 Lista Inicial do Devedor apresentada com a petição inicial em atenção ao artigo 51 da 

Lei 11.101/2005 (ANEXO 1A – 1H) 

 

De forma a dar todas as informações aos interessados, a lista do devedor deverá conter: 

 

1. Nome do credor; 

2. Valor; 

3. Classificação; 

4. Origem do valor; 

5. No caso de credores da classe 2, a identificação do bem dado em garantia com indicação 

do seu valor; 

6. A lista deve trazer também as informações sobre os credores não sujeitos, informando 

valor e o motivo da não sujeição. No caso do motivo ser a existência de garantia 

fiduciária, deve informar também o bem e seu valor. Incluir subtotais nas planilhas em 

que há mais de um grupo de créditos (p. ex., os créditos não sujeitos => incluir subtotal 

para ACC, para AF);  

7. A lista deve informar quando a dívida tiver origem em garantia fidejussória prestada a 

terceiro, pertencente ao grupo ou não; e,  

8.  A lista deve ser feita para cada devedor em caso de litisconsórcio.  

 

Planilha nos Anexos 1A até 1H do presente manual.  

  



 

4 
 

2.2 Lista do Administrador Judicial (ANEXO 2) 

 

1. Administrador Judicial (AJ) deverá analisar todos os créditos, objeto de divergência e/ou 

habilitação ou não; 

2. Cada crédito deve ter a motivação de sua reclassificação ou manutenção da forma 

listada pelo devedor exposta em documento fundamentado juntado aos autos com 

índice remissivo, conforme ficha de análise em anexo; 

3. Administrador Judicial deverá republicar a lista no mesmo formato da lista do devedor; 

4. Administrador Judicial deverá juntar relatório sumário informando o montante de 

alterações por classe em relação ao valor do crédito e o número de credores, inclusive 

quanto aos credores não sujeitos informados pelo devedor; 

5. Caberá ao Administrador Judicial a apresentação de lista unificada em caso de 

consolidação substancial; 

 

Planilha no Anexo 2 do presente manual.  
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2.3 Acesso aos Documentos e Informações 

 

1. Para efeito de impugnação de crédito, o AJ deverá fornecer em mídia eletrônica ou 

acesso eletrônico remoto aos interessados os documentos de qualquer crédito 

constante da lista; 

2. Administrador deverá fornecer planilha editável aos interessados; 

3. O interessado deverá assinar termo de confidencialmente se comprometendo a não 

usar as informações não públicas para outro efeito que nesta a impugnação de crédito; 

4. O interessado terá acesso a documentos públicos e privados, com exceção daqueles que 

estiverem sob sigilo por ordem judicial ou arbitral, caso em que o ônus da prova passara 

ao impugnado, e;  

5. Em casos de alta complexidade o magistrado pode prorrogar o prazo de impugnação 

judicial previsto lei.  
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2.4 Relatórios do Administrador Judicial – Relatório inicial e mensal (ANEXO 3) 

 

2.4.1 O Administrador Judicial deverá apresentar um relatório inicial que englobe:  

 

1. Histórico do devedor (descrevendo sua atividade empresarial, estrutura societária e 

estabelecimentos); 

2. Quadro de funcionários e colaboradores do devedor; 

3. Análise dos dados contábeis e informações financeiras, na qual conste a descrição:  

3.1.  da capacidade de geração de receita;  

3.2. dos custos de produção e abertura das despesas; 

3.3. da geração de lucro / rentabilidade / disponibilidade operacional e capital de 

giro;  

3.4. da dívida (concursal e extraconcursal) e sua divisão por classe e principais 

credores (ou indicar se é pulverizado). 

4. Diligência nos estabelecimentos da recuperanda; 

5. Calendário processual; 

6. Conferência dos documentos – requisitos dos art. 48 e 51 da LRE. 

2.4.2 Além do relatório inicial, o AJ deverá, mensalmente, apresentar um Relatório de 

Atividades (RMA) que englobe:  

 

1. Quadro de funcionários (evolução) e folha de pagamento;  

2. Ativo (evolução), com detalhes das contas: Clientes, Estoques, Imobilizado e Outras 

Contas a Receber; 

3. Passivo (evolução), com detalhes das contas: Empréstimos e Financiamentos, Passivo 

Trabalhista e Previdenciário, Passivo Tributário e Outras Contas a Pagar; 

4. Patrimônio Líquido (evolução), com análise da Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido – DMPL; 

5. Demonstração de resultados (evolução) com análise: Faturamento, Receitas 

Operacionais x Custos, Receitas e Despesas Financeiras, Despesas Gerais e 

Administrativas e Lucro Líquido do Exercício;  

6. Vistorias realizadas; 

7. Conclusões; 

8. Calendário processual; 

9. Honorários recebidos pelo AJ (valor da parcela e data de recebimento).  
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2.5 Relatório de informações para consolidação jurimétrica sobre o tempo do 

procedimento de Recuperação Judicial  

 

O relatório de marcos temporais deverá ser preenchido pelo AJ conforme a planilha anexa ao 

presente sempre que um dos atos previstos ocorrer. 

 

Os atos que dependem de publicação pelo juízo, como deferimento do procedimento e 

convocação de assembleia, por exemplo, devem ter a data marcada no dia da publicação. 

 

A realização propriamente dos atos, como a Assembleia de Credores e votação de plano, por 

exemplo, deve ter a data marcada no dia de ocorrência do ato. 

 

As planilhas temporais devem ser enviadas para consolidação em forma a ser organizada pelo 

Poder Judiciário.  
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2.6 Relatório Mensal do Administrador Judicial na Falência (ANEXO 4) 

 

Planilha no Anexo 4 do presente manual.  
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FORMULÁRIO E PLANILHAS GPAI 

ÍNDICE 

ANEXO 1A - CREDORES CLASSE I – TRABALHISTAS 

ANEXO 1B - CREDORES CLASSE II - TITULARES DE CRÉDITOS COM GARANTIA REAL 

ANEXO 1C - CREDORES CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS 

ANEXO 1D - CREDORES CLASSE IV - MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

ANEXO 1E - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE FIANÇA-AVAL 

ANEXO 1F - OBRIGAÇÕES DE FAZER-ENTREGAR-DAR 

ANEXO 1G - CREDORES NÃO SUJEITOS 

ANEXO 1H - TRIBUTOS (FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) 

ANEXO 2 - RELAÇÃO DE CREDORES AJ (TODAS AS CLASSES) 

ANEXO 3 - RELATÓRIO INICIAL E MENSAL AJ PREENCHÍVEL 

ANEXO 4 - RELATÓRIO MENSAL AJ FALÊNCIA 

 


