
2ª Fase do Observatório de 
Insolvência 

Comparativo entre análises de 2019 e 2020



Escopo dos relatórios

2019 
 
● 1ª etapa:

Recuperações judiciais que tramitaram nas varas especializadas da comarca 
de São Paulo entre setembro de 2013 e junho de 2016. 

● 2ª etapa: 
Analisou todos os processos de recuperação judicial distribuídos entre 
janeiro de 2010 a julho de 2017, em todo o estado de São Paulo.

2020

Os dados de processos com planos aprovados foram atualizados entre 
outubro e dezembro de 2019, e revisados entre maio e setembro de 2020. 

Nesta etapa, foram incluídos 288 casos na análise.



Principais indicadores

2019 2020

Taxa de deferimento 65,5% 68,8%

Taxa de aprovação dos planos 69,1% 70,4%

Taxa de planos finalizados 42,4% 54,4%



Faturamento
● Mudanças na classificação de atividade exercida

 2020 2019 



Análise da crise
● Ativos x Passivos não mudou

 2020 2019 



Distribuição dos pedidos de 
recuperação judicial no tempo

 2020 2019 

Alterações significativas no volume de distribuições



Deferimento do processamento 
da Recuperação Judicial

 2020 2019 

Mudanças estéticas



Tempo até deferimento

 2020 2019 

Mudanças estéticas



Do deferimento até a aprovação do plano
● Administrador Judicial: valor limite para remuneração 

aumentou para 10MM, mas por conta de poucos casos.

 2020 2019 



Análises adicionais

 2020

● No relatório atualizado (2020) foi 
realizada uma análise sobre o 
procedimento especial para micro e 
pequenas empresas

● Inclui um comparativo entre perfil das 
empresas que entram com RJs e o perfil 
empresarial no cadastro da RFB. 



Tempos

● Emendas e perícias:

- No relatório de 2019 o tempo mediano até a 
determinação de emendas à petição inicial foi de 12 
dias, enquanto a mediana para o mesmo tempo para 
perícias prévias foi de 28 dias.  

- No relatório de 2020 o tempo mediano até a 
determinação de emendas à petição inicial foi de 20 
dias, enquanto a mediana para o mesmo tempo para 
perícias prévias foi de 33 dias.

Relatório completo: https://abjur.github.io/obsFase2/relatorio/

● Tempo até deferimento:

- No relatório de 2019 as medianas para o 
deferimento nas varas comuns e 
especializadas foram de 57 e 57,5 dias, 
respectivamente. 

- No relatório de 2020 as medianas para o 
deferimento nas varas comuns e 
especializadas foram de 58 e 54 dias, 
respectivamente. 



Comentários

● Formas de pagamento: 

Presente na base % Deságio médio Juros médio

Dívidas trabalhistas 2019 84,5% 38,4% 2,8%

2020 86,6% 29,33% 2,71%

Dívidas com garantias 
reais

2019 58,8% 37,6% 2,99%

2020 55,2% 47,2% 5,3%

Dívidas Quirografárias 2019 94,3% 46,43% 3,01%

2020 97,4% 70,8% 4,0%



Resumo do comparativo

● Apesar da inclusão de 288 casos, a maior parte dos resultados 
não sofreu alterações significativas.

● Foi detectada mudança na dinâmica de distribuição de casos nas 
varas comuns ao longo dos anos.

● Com a análise de mais planos, os deságios médios dos planos de 
recuperação apresentaram alterações mistas.

● No desfecho final, uma mudança a taxa de recuperações 
encerradas sem falências aumentou em mais de 10%.



Contato: contato@abj.org.br

Site: https://abj.org.br

Obrigado!
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