
 
 

ANEXO I DA RECOMENDAÇÃO No 109, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

MODELO DE COMUNICAÇÃO DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA 

CONTRA O DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

COMUNICAÇÃO DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA 

 

[Nome do funcionário], [cargo] da serventia da [•] vara [•] da comarca [•] tribunal [•], em 

cumprimento à determinação do Juízo, INFORMA, nos termos do art. 6o, § 6o, da Lei no 

11.101/2005, que foi ajuizada ação contra o devedor, em recuperação judicial, conforme 

dados abaixo: 

  

Processo no   

Data do ajuizamento   

Vara, comarca, tribunal   

Nome do devedor    

CNPJ do devedor   

Nome do credor    

CPF ou CNPJ do credor   

Valor da causa    

  

  

NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé. 

Data do documento 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
ANEXO II DA RECOMENDAÇÃO No 109, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

MODELO DE PEDIDO DE RESERVA DE CRÉDITO 

 

 

RESERVA DE CRÉDITO  

 

[Nome do funcionário], [cargo] da serventia da [•] vara [•] da comarca [•] tribunal [•], em 

cumprimento à determinação do Juízo, SOLICITA, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei no 

11.101/2005, a realização de reserva de crédito, conforme informações abaixo: 

  

Processo no    

Data do ajuizamento   

Vara, comarca, tribunal   

Nome do devedor    

CNPJ do devedor   

Nome do credor    

CPF ou CNPJ do credor   

Valor estimado do crédito    

  

  

NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé. 

Data do documento 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO III DA RECOMENDAÇÃO No 109, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

MODELO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO 

 

CERTIDÃO DE CRÉDITO  

  

[Nome do funcionário], [cargo] da serventia da [•] vara [•] da comarca [•] tribunal 

[•], em cumprimento à determinação do Juízo, CERTIFICA as informações 

constantes da planilha abaixo, para fins de habilitação de crédito na recuperação 

judicial, nos termos do art. 9o da Lei no 11.101/2005: 

  

Processo no    

Data do ajuizamento   

Data do trânsito em julgado   

Vara, comarca, tribunal   

Nome do devedor    

CNPJ do devedor   

Nome do credor    

CPF ou CNPJ do credor   

Natureza do crédito   

Valor do crédito  

(atualizado até a data do 

pedido de recuperação) 

  

Honorários de sucumbência – 

valor atualizado até a data do 

pedido de recuperação 

  

Nome do advogado e 

CPF/nome da sociedade de 

advogados e CNPJ 

  

Discriminação do valor de cada 

verba em se tratando de crédito 

trabalhista 

  

 

 



 
NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé. 

Data do documento 

 


