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RESUMO 
 

A possibilidade de realizar compensação de débitos, em processo de recuperação judicial, é 

questão controvertida na seara doutrinária e jurisprudencial. A compensação de débitos e de 

créditos recíprocos opera de forma automática, já que independe da manifestação de vontade 

das partes e, dentre as modalidades previstas no ordenamento jurídico brasileiro, destaca-se a 

legal e convencional (também denominada de contratual ou voluntária). No presente trabalho, 

objetiva-se debater as controvérsias em torno da aplicação da compensação nos processos de 

recuperação judicial, contextualizando os problemas práticos e abordando decisões judiciais. 

Considere-se que, embora a Lei nº 11.101/2005 tenha expressamente previsto a possibilidade 

de se compensar débitos na hipótese de falência do devedor, foi omissa no tocante ao 

processo recuperacional. Nesse contexto, mostra-se relevante o entendimento da evolução 

histórica do instituto, especialmente a influência dos sistemas francês e germânico, sua 

disciplina, modalidades e utilidade prática no ordenamento jurídico brasileiro, bem como o 

tratamento conferido pela Lei de Recuperação Judicial e Falência. Após essa análise, busca-se 

demonstrar as diferentes variantes fáticas relacionadas à aplicação da compensação nos 

processos de recuperação, os conflitos instaurados, as repercussões práticas e as soluções até 

então adotadas pelo Poder Judiciário. 

  

Palavras-chave: Compensação. Recuperação Judicial. Contextualização prática e abordagem 

jurisprudencial. 

 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 

The possibility of debts compensation in the judicial reorganization process is a controversial 

issue in the doctrinal and judicial context. The compensation of reciprocal debits ans credits 

operates automatically, once it does not need to be manifested by the parties, and among the 

existing modalities provided in the brazilian legal system, the legal and conventional 

modalities stand out. In this dissertation, the objective is discuss the controversies surrounding 

the application of compensation in the processes of judicial reorganization, contextualizing 

practical problems and analysing judicial decisions, once the Law 11.101/2005 has expressly 

foreseen the possibility of compensating debts in the case of bankruptcy of the debtor, but is 

silent in the recovery process. In this context, it is relevant to understand the historical 

evolution of the compensation, especially the influence of the French and German systems, its 

discipline, modalities and practical utility in the Brazilian legal system, as well as the 

treatment conferred by the Judicial Recovery and Bankruptcy Law. After this analysis, this 

dissertation aims to demonstrate the different factual variants related in the application of 

compensation in the reorganization processes, the established conflicts, the practical 

repercussions and the solutions adopted so far by the Judiciary. 

 

Keywords: Compensation. Recovery process. Practical contextualization and judicial 

approach. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A nova Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei 11.101/2005) modificou o 

instituto da falência, extinguiu a concordata e introduziu um procedimento de recuperação 

judicial e extrajudicial das empresas, revogando expressamente o Decreto-Lei 7.661/1945.  

Embora o Decreto-Lei 7.661/1945 tenha vigorado por 60 (sessenta) anos no Brasil, era 

necessário reformar a legislação concursal brasileira visando buscar mecanismos razoáveis 

para a superação da crise e reorganização da atividade empresarial. Mostrava-se relevante 

avaliar e pensar em alternativas para lidar com os diversos tipos de crises e interesses 

envolvidos, suprimindo a ideia de que a dificuldade econômica deveria necessariamente ser 

resolvida pelo sistema voltado à liquidação da empresa. 

Os atuais regimes de recuperação, previstos na Lei 11.101/2005, em nada se 

aproximam da sistematização anterior, disciplinada no Decreto-Lei 7.661/1945. Isso porque o 

regime de concordata (preventiva ou suspensiva) era um privilégio (favor legal) concedido ao 

comerciante regular, através de combinações pré-concebidas de deduções (remissão parcial) e 

prorrogação do prazo de vencimento restrito às dívidas dos credores quirografários1.  

Tratava-se, assim, de um regime pautado na proteção de interesses essencialmente 

privados do devedor, o qual contemplava a possibilidade de remissão ou prorrogação de 

pagamento de apenas uma categoria de credor: titular do crédito de natureza quirografária. 

Não havia a possibilidade de propostas diferenciadas e adequadas para enfrentamento e 

solução das distintas crises empresariais instauradas e nem era possível uma renegociação 

coletiva das dívidas do devedor. 

Como se verifica, no regime anterior, a concordata representava um instrumento 

limitado, já que incapaz de lidar com os diversos tipos de crise empresarial, a permitir a 

reestruturação e manutenção da empresa, bem como não abarcava os múltiplos interesses 

envolvidos (trabalhadores, fornecedores, sócios, credores, dentre outros) que não mais se 

limitavam ao binômio devedor vs. credor2. E, sob esse “novo olhar”, houve anseios da 

                                            
1SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação Judicial de Empresas 
e Falências: teoria e prática da Lei 11.101/2005. 2. ed., São Paulo: Almedina, 2017, p.76.   
2A esse propósito, seguem as lições de Comparato: “o dualismo no qual se encerrou o nosso direito falimentar – 
proteger o interesse pessoal do devedor ou o interesse dos credores – não é de molde a propiciar soluções 
harmoniosas no plano geral da economia. O legislador parece desconhecer completamente a realidade das 
empresas, como centro de múltiplos interesses – do empresário, dos empregados, do Fisco, da região, do 
mercado em geral – desvinculando-se da pessoa do empresário. De nossa parte, consideramos que uma 
legislação moderna de falência deveria dar lugar à necessidade econômica de permanência da empresa. (...). A 
vida econômica tem imperativos e dependências que o Direito não pode nem deve desconhecer. A continuidade 
e a permanência das empresas são um desses imperativos, por motivos de interesse tanto social quanto 
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doutrina nacional3, no sentido de promover a reforma da legislação concursal brasileira, 

restando, assim, promulgada a Lei 11.101/2005.  

A nova Lei de Recuperação e Falência rompeu com o binômino devedor vs. credor, 

privilegiou a preservação da empresa e previu as seguintes soluções para a crise empresarial: 

a) reestruturação das empresas viáveis: mecanismos de recuperação judicial ou extrajudicial; e 

b) decretação da falência, para as empresas inviáveis economicamente.  

Nesse ponto, cumpre destacar trechos do Parecer emitido pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania sobre o PLC 71/20034: 

 
[...] O PLC nº 71, de 2003, tem por objetivo ab-rogar e substituir a atual Lei de 
Falências, posta em vigor pelo quase sexagenário Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de 
junho de 1945, que, muito embora tenha, por seus reconhecidos méritos, servido 
durante tanto tempo para disciplinar a matéria, não é mais adequado às necessidades 
da sociedade e da economia brasileira, dadas as numerosas e profundas alterações 
que ocorreram nas práticas empresariais no Brasil e no mundo nas últimas seis 
décadas. [...]  
De início, cumpre ressaltar o excelente trabalho do Senador RAMEZ TEBET e da 
Comissão de Assuntos Econômicos no exame do mérito do projeto da nova lei de 
falências. O texto produzido por aquela Comissão – que não se restringiu a 
discussões internas, mas também promoveu amplo debate com diversos setores da 
sociedade, com a presença de lideranças em audiências públicas realizadas nesta 
Casa Legislativa – trouxe sensível aperfeiçoamento do projeto que veio da Câmara 
dos Deputados. [...] 
Estamos de pleno acordo com as conclusões a que a CAE chegou e entendemos que 
os dispositivos propostos no Substitutivo aprovado efetivamente garantirão maior 
eficácia ao processo de recuperação e preservação de empresas; proporcionarão 
maior proteção aos trabalhadores; aumentarão a eficiência da liquidação de ativos no 
processo falimentar e, assim, também as perspectivas de recebimento dos credores; 
diminuirão o risco relacionado às empresas brasileiras e, consequentemente, 
possibilitarão a expansão do crédito e a redução de seu custo; conferirão maior rigor 
na punição dos responsáveis por falências fraudulentas, o que, em última análise, 
contribuirá para o crescimento econômico do País. [...]. 
 

Tais noções iniciais sobre os regimes jurídicos previstos na atual legislação concursal 

brasileira (Lei 11.101/2005) e a diferenciação do sistema anterior (Decreto-Lei 7.661/45) são 

de extrema relevância. Isso porque é de suma importância a compreensão dos fundamentos e 

finalidades da recuperação judicial, especialmente para fins de estudo e enfrentamento do 

tema objeto do presente trabalho: abordagem prática e jurisprudencial da compensação no 

processo recuperacional.  

 

                                                                                                                                        
econômico. (COMPARATO, Fábio Konder. Aspectos Jurídicos da Macro-empresa. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1970, p. 95 e 102).  
3Entre outros, destaca-se: REQUIÃO, Rubens. A crise do direito falimentar brasileiro: reforma da lei de 
falências. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 13, n. 14, 1974, p. 23-33. 
4Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3499258&disposition=inline>. Acesso 
em: 18 mar. 2018. 
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A Recuperação Judicial é um mecanismo que objetiva a reestruturação e o 

consequente soerguimento da empresa, mediante o cumprimento do Plano de Recuperação, a 

manutenção da atividade econômica e satisfação dos credores, consoante disposto no artigo 

47 da Lei 11.101/20055. É um benefício concedido pela lei aos empresários em crise, que visa 

preservar a fonte produtora, o emprego dos trabalhadores e os interesses dos credores. 

Nos termos do artigo 49, caput, da referida lei6, estão sujeitos aos efeitos do processo 

recuperacional todos os créditos existentes, ainda que não vencidos, na data da distribuição do 

pedido de recuperação. Esse é o marco definido por lei para determinar a sujeição ou não do 

crédito aos efeitos do processo.  

E se tratando de créditos concursais, estes deverão ser negociados e satisfeitos na 

forma prevista no Plano de Recuperação Judicial, a ser analisado pelos credores, conforme 

preceituam os artigos 58 e 59 da Lei 11.101/20057 . O Plano de Recuperação Judicial 

contemplará:  

a) a forma de satisfação dos credores, ou seja, o pagamento dos créditos nas diferentes 

classes de credores8 – deságios, prazos de pagamento, se haverá ou não conversão de créditos 

em participação acionária; e 

b) os meios de recuperação da empresa, ou seja, deverá detalhar as ações e estratégias 

a serem empregadas, tais como: alienação de ativos, criação de unidades de produção, 

obtenção de novos financiamentos. 

 

                                            
5Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação da crise econômico-
financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 
atividade econômica. 
6Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não 
vencidos. 
7Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação do devedor cujo plano não tenha 
sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia geral de 
credores na forma do art. 45 desta Lei. (...) 
Art. 59. O plano de recuperação judicial implicará novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor 
e todos os credores a ele sujeito, se prejuízo das garantias (...). 
8 Os credores, durante a recuperação judicial, são divididos, em princípio, em quatro classes distintas: 
trabalhistas, titulares de garantia real, quirografários e aqueles enquadrados como microempresas ou empresas de 
pequeno porte, nos termos do artigo 41 da Lei 11.101/2005. Todavia, registre-se que tanto a doutrina quanto a 
jurisprudência têm corriqueiramente admitido a figura do credor com tratamento diferenciado (denominado de 
“credor fornecedor essencial”, “credor financiador”, “credor apoiador” ou “credor colaborativo”), por ser aquele 
que continua negociando e abrindo novos créditos para a empresa em recuperação judicial. De acordo com as 
lições de Fábio Ulhoa Coelho, “ao se dispor a continuar negociando e abrindo novos créditos, para o empresário 
em recuperação judicial, acaba assumindo o risco extraordinário. Encontra-se este credor em situação econômica 
e jurídica bastante diversa daqueles que, diante do ingresso em juízo da recuperação, negam-se a manter com o 
devedor recuperando qualquer novo negócio” (COELHO, Fábio Ulhoa. O credor colaborativo na Recuperação 
Judicial in Direito das Empresas em Crise: Problemas e Soluções, São Paulo: Quartier Latin, p. 103).  
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Caso o Plano de Recuperação seja aprovado pelos credores, surgirão novas obrigações 

(novação sui generis, denominada de recuperacional9), as quais deverão ser cumpridas pela 

empresa devedora recuperanda, nos termos do artigo 61 da Lei 11.101/200510, sob pena de 

convolação da recuperação em falência. Na hipótese de descumprimento do Plano e 

consequente decretação da falência, os credores terão seus créditos reconstituídos, nas 

condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente recebidos no curso 

no processo recuperacional. 

Nesse cenário recuperacional, pautado especialmente no princípio da preservação da 

empresa, indaga-se:  

a) como buscar o equacionamento dos diversos interesses envolvidos (interesse social 

vs. interesses individuais) e maximizar os recebíveis da empresa em prol da sua manutenção e 

cumprimento das obrigações assumidas no Plano de Recuperação (satisfação dos credores)?  

b) como lidar com a possibilidade de compensar valores, através da compensação 

legal (preenchimento dos pressupostos previstos em lei) ou convencional (dotada de requisitos 

próprios previamente ajustados entre as partes)?  

Na prática, há intensos debates sobre a aplicabilidade da compensação na recuperação 

judicial e eventuais limites a serem observados. Neste trabalho, objetiva-se, de maneira 

consistente e prática, abordar as controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais sobre o referido 

tema.  

Além de analisar as diversas questões jurídicas envolvidas e as soluções adotadas pelo 

Judiciário, pretende-se ainda distinguir o instituto de outras hipóteses que frequentemente se 

apresentam nos processos de recuperação, com o qual não se confundem e que merecem 

tratamento específico.  

O contexto histório da compensação, os regramentos previstos no Direito Moderno 

(especialmente a influência dos sistemas francês e germânico), sua disciplina, modalidades e 

utilidade prática no ordenamento jurídico brasileiro são fundamentais para a compreensão do 

                                            
9De acordo com Cássio Cavallli: “A novação de que trata o art. 59 da LRF apresenta características peculiares se 
comparada com a novação disciplinada no Código Civil. Por distinguir-se da novação disciplinada pelo art. 360 
do Código Civil, a novação disciplinada na Lei 11.101/2005 é denominada novação recuperacional. É que esta 
novação está subordinada a uma condição resolutiva, consistente no cumprimento de todas as obrigações dentro 
do prazo do art. 61 da LRF e o consequente encerramento da recuperação judicial. (...). (AYOUB, Luiz Roberto; 
CAVALLI, Cássio. A construção jurisprudencial da Recuperação Judicial das empresas, 3. ed., Rio de Janeiro: 
Forense, 2017, p. 310-311).  
10Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta lei, o devedor permanecerá em recuperação até que se 
cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da 
recuperação judicial. 
§1°Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no 
plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei.  
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instituto em si: possibilidade de produzir efeitos automáticos ou a depender da manifestação 

da parte envolvida? 

E, após essa análise inicial, mostra-se imprescindível a compreensão do tratamento da 

compensação conferido pela Lei de Recuperação Judicial e Falência e a contextualização 

prática nos processos de recuperação. Busca-se o enfrentamento e respostas aos seguintes 

questionamentos: 

a) há limites de aplicação da compensação, considerando os princípios que regem o 

processo recuperacional e o regramento da Lei 11.101/2005? Em caso positivo, quais?  

b) como lidar e hamonizar os interesses em conflitos?  

c) quais são as preocupações e impactos envolvidos?  

d) as soluções até então adotadas pelo Judiciário foram adequadas ? 

Em suma, trata-se de um tema desafiador, polêmico e controvertido, que tem gerado 

intensos debates doutrinários e jurisprudenciais, e com notória utilidade prática, 

especialmente para os profissionais que atuam na área recuperacional e falimentar. 
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2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O INSTITUTO DA COMPE NSAÇÃO  

 

2.1 Definição e utilidade prática da compensação  

 

A compensação é uma modalidade de extinção das obrigações, já que as partes 

figuram reciprocamente como credoras e devedoras uma da outra11, e apresenta como 

fundamentos evitar a duplicidade de pagamentos e assegurar o adimplemento das obrigações 

contraídas12. 

A partir de um “encontro de contas”, objetiva-se extinguir total ou parcialmente 

débitos recíprocos, sendo que a compensação tem grande relevância e utilidade prática, por 

apresentar as seguintes vantagens13: 

a) economia de tempo e recursos financeiros, visto que inibe demandas e despesas 

denecessárias, para satisfação e pagamento de débitos dedutíveis um do outro. Na linguagem 

law & economics (Análise Econômica do Direito)14, pode-se afirmar que há baixa dos custos 

de transação, já que a situação é resolvida de imediato, sem necessidade de uma parte acionar 

a outra; 

b) é um meio de extinção de obrigações recíprocas, evitando-se, assim, fluxos de 

meios de pagamentos e circulação de bens;  

c) assegura a mútua satisfação e consequente extinção das obrigações, simplificando o 

pagamento e reduzindo o risco do inadimplemento (garantia de recebimento para o credor); e 

d) repercute nos acessórios do débito, já que os juros e garantias cessam a partir do 

“acerto de contas” entre as partes. 

 

                                            
11Segundo Sílvio Venosa, “trata-se de uma forma indireta de extinção das obrigações, diferente do pagamento, 
que verdadeiramente não existe. As obrigações extinguem-se por via oblíqua. (VENOSA, Sílvio de Salvo. 
Direito Civil. Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 5. ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 
303).  
12Para Orlando Gomes: “Se devo a alguém que me deve, não há motivo para exigir duas operações de 
pagamentos. Na hipótese mais simples, pagaria ao meu credor e, como este é, ao mesmo tempo, meu devedor, 
me restituiria o que de mim recebera. Verificar-se-ia, desse modo, dupla transferência de bens, perfeitamente e 
dispensável” (GOMES, Orlando. Obrigações, 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 129).  
13CORDEIRO, Antônio Menezes. Da Compensação no Direito Civil e no Direito Bancário. Coimbra-Portugal: 
Almedina, 2003, p. 11. 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Teoria Geral das Obrigações. 23. ed., Rio de 
Janeiro: Forense, 2010, v. II, p. 254-255. 
14A Análise Econômica do Direito (AED) é um movimento interdisciplinar, consistente na aplicação das teorias 
econômicas às situações do Direito, vislumbrando a maximização de riquezas e o aumento de eficiência das 
relações sociais. E quanto menor forem os custos de transação, maior será a eficiência a ser adquirida, 
potencializada. (ALVES, Giovani Ribeiro Rodrigues; KOBUS, Renata Carvalho. Ferramentas da Análise 
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Nessa linha de entendimento, seguem as lições de Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald15: 

A compensação afigura-se técnica de simplificação de quitação, pois evita a 
duplicidade de pagamentos. Na linha da diretriz da operabilidade, tão cara a Miguel 
Reale, seria um desperdício de tempo e de energia o ato de pagar para depois receber 
em um ato sucessivo e apartado. Na linha da proporcionalidade, afigura-se razoável 
impedir pagamentos recíprocos, sendo dispensável o movimento de dupla 
transferência de créditos. Bem pondera ORLANDO GOMES quando afirma que ‘a 
compensação ‘ipso jure’ visa a eliminar um círculo inútil’. Outrossim, a 
compensação atende à diretriz da eticidade, pois prestigia o adimplemento, ao evitar 
que um dos contratantes pague o seu débito e seja posteriormente surpreendido pela 
recusa do outro em cumprir a sua prestação, o que ofenderia a sua expectativa de 
confiança quanto ao desfecho fisiológico da relação obrigacional. 

 
Em síntese, é um instituto que simplifica e garante pagamentos. E, como a maioria 

dos fenômenos jurídicos de Direito Privado, tem suas raízes no Direito Romano16, e foi, 

através dos séculos, gradativamente, sofrendo alterações, bem como evoluindo e ganhando 

espaço nos ordenamentos jurídicos.  

 

2.2 Origem e evolução do instituto. Regramento da compensação no Direito Moderno  

 

A compensação surgiu no Direito Romano, mas era diferente do que se conhece 

atualmente, já que sofreu constantes mudanças ao longo da história17. No Direito Romano, a 

                                                                                                                                        
Econômica do Direito para compreensão dos contratos empresariais. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=03573b32b2746e6e>. Acesso em: 22 fev. 2018).  
15FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Direito das Obrigações. 7. ed., 
Salvador: JusPodivm, 2013, v. 2, p. 549. 
16Segundo Roberto Joacir Grassi: “E é do latim que lhe vem a própria denominação (pensare cum, compensare), 
derivada do arcaico costume de se tomarem metais por denominador predominante das obrigações, metais esses 
que, por falta de cunhagem, deveriam ser pesados pelos interessados, solvens e accipiens. Em ocorrendo de as 
quantidades metálicas, tocante aos débitos recíprocos, serem idênticas, então não haveria razão para proceder-se 
à efetiva traditio. Cada qual ficava com os valores que levara (ou deveria ter levado); e o gênio romano, com o 
passar dos tempos, no mero encontro mútuo de créditos passou a ver a forma ficta de pagamento. Isso, não 
obstante, embora seja presumível que tal compensação “convencional” fosse bastante frequente nos negócios de 
então – não é gratuitamente que os economistas falam em “procédé de paiement abrégé” -, a previsão normativa 
de seu equacionamento foi nascendo e crescendo paulatinamente, através dos séculos, para apenas bem mais 
tarde mostrar-se viável falar em compensações “legal” e “judicial”. (GRASSI, Roberto Joacir. Da Compensação. 
Disponível em: <http://www.revista.justitia.com.br/revistas/bz66a5.pdf>. Acesso em: 07 nov. 2017). 
17Flávio Henrique Silva Ferreira esclarece que, “no direito romano, a expressão ipso iure significava que o 
próprio direito já previa, nas fórmulas que regulavam o direito de ação do autor, a possibilidade de haver 
compensação, sem que fosse necessário que o réu inserisse uma exceção logo no início dos procedimentos. A 
implicação é a de que o juiz poderia conhecer da compensação, nos casos em que ela operava ipso iure, mesmo 
que o réu não a tivesse alegado formalmente no início do processo. Ipso iure não significava que a compensação 
operasse automaticamente, sem necessidade de alegação das partes e/ou intervenção do juiz (sine facto 
hominis)”. (FERREIRA, Flávio Henrique Silva. A compensação em perspectiva histórico-comparativa. Revista 
de Direito Privado, n. 20, 2004, p. 103-144, DTR/2004/619, São Paulo: Revista dos Tribunais on line, p. 6).  
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aceitação da compensação foi muito demorada e se baseou no princípio da equidade18, já que 

os romanos eram apegados ao individualismo extremo.  

O instituto sofreu evoluções, comparando os períodos clássico e pós-clássico romano, 

sendo que foi na época de Justiniano que foi imposto o mecanismo de se operar de pleno 

direito (“Compensationes ex omnibus ipso iure fieri sansimus, nulla differentia in rem, vel 

personalibus actionibus inter se observanda” - a compensação opera de pleno direito em 

todas as ações)19.  

No período clássico romano, a compensação não era compreendida de maneira 

uniforme, mas fragmentada, visto que apresentou diversos requisitos e formas de operação. 

Nessa época, existiam quatro regimes: 

a) iudicia bonae fidei: a compensação se operava de forma ipso iure, pois já estava 

incluída nas fórmulas que regulavam o direito de ação. Ou seja, o próprio Direito Romano já 

previa a possibilidade de existir a compensação, o que permitia a declaração do instituto, de 

ofício, pelo juiz20.  

Nesse regime, o juiz avaliava o que era devido pelo réu ao autor sob a ótica da boa-fé 

e a compensação poderia ser reconhecida, sem a necessidade de oposição pelo réu. Além 

disso, exigia-se apenas que os montantes (créditos e débitos recíprocos) fossem decorrentes da 

mesma relação jurídica21, sem necessidade de existir a fungibilidade e liquidez dos créditos.  

b) actiones stricti iuris: diferentemente do regime anterior, a compensação não se 

realiza ipso iure, uma vez que se exigia a oposição de exceção pelo réu ao juiz, que não 

poderia reconhecê-la de ofício.  

A origem dos créditos na mesma relação jurídica não era um pressuposto para se 

reconhecer a compensação, mas se determinava que aqueles fossem exigíveis e líquidos. 

                                            
18De acordo com as lições de Sílvio de Salvo Venosa, “os romanos, apegados ao individualismo e à autonomia 
extrema da vontade, de início não conheciam a compensação. Tinham eles por independentes os débitos 
recíprocos. Tal situação criava problemas sob o aspecto da equidade (...). O remédio sempre admitido foi a 
compensação convencional, acertada entre as partes. Numa época mais moderna do Direito Romano, no final da 
República, já se encontram formas de compensação fora do campo da vontade das partes. (VENOSA, Sílvio de 
Salvo. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 5. 
ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 303).  
19PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Teoria Geral das Obrigações. 23. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2010, v. II, p. 244.  
20FERREIRA, Flávio Henrique Silva. A compensação em perspectiva histórico-comparativa. Revista de Direito 
Privado, n. 20, 2004, p. 103-144, DTR/2004/619, São Paulo: Revista dos Tribunais on line, p. 6. 
21De acordo com as lições de Antônio Cordeiro, “o juiz não era totalmente livre de compensar, fosse qual fosse a 
fonte dos débitos contrapostos em presença: a compensatio operava quando o crédito e contracrédito proviessem 
do mesmo contrato.” (CORDEIRO, Antônio Menezes. Da Compensação no Direito Civil e no Direito Bancário. 
Coimbra-Portugal: Almedina, 2003, p. 20). 
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c) argentarius: tratou-se do terceiro regime do período clássico romano, no qual a 

compensação se operava ipso iure. Isso porque a possibilidade de compensação estava 

inserida na fórmula concedida ao banqueiro.  

Uma espécie de banqueiro da época, o argentarius deveria deduzir de seu crédito o 

valor devido ao réu por ocasião da propositura da demanda, sob pena de perder o seu crédito, 

caso assim não procedesse ou se fizesse de maneira incorreta.  

Não havia exigência de que os créditos fossem decorrentes da mesma relação jurídica. 

Todavia, impunham-se a fungibilidade e exigibilidade dos créditos. 

d) bonotum emptor: nesse regime, a compensação também se operava ipso iure. Ao 

adquirir o patrimônio de uma pessoa insolvente, deveria, para cobrar os antigos devedores 

desta, deduzir o contracrédito em face do réu. Não se exigiam como requisitos a fungibilidade 

e nem a exigibilidade dos créditos.  

Nesse período22, a compensação se apresentou de maneira fragmentada, com base em 

diversos requisitos e modos de operação, exigindo, assim, modificações e a necessidade de 

uniformização, o que foi repensado pelos juristas do período pós-clássico. 

No Direito Romano pós-clássico (período de Justiniano – Constituição Imperial de 

531 d.C.23), os diversos regimes do período clássico romano foram simplificados e unificados, 

passando-se a adotar a seguinte expressão: “compensations ex omnibus actionibus ipso jure 

fieri”  (a compensação opera de pleno direito em todas as ações). Isso porque a compensação 

estava prevista no próprio direito de ação, sendo  desnecessário  que  o  réu  apresentasse  uma  

exceção ao juiz24.  

 

 

                                            
22De acordo com Pontes de Miranda: “No direito clássico, a compensação é efeito processual. Sem processo não 
há pensar-se em compensação, nem sequer há a compensação posta como res deducta, com alegação da extinção 
da obrigação. Assim, em qualquer das espécies (ações de boa-fé, argentarius, bonorum emptor). A compensação 
não era imposta ao juiz pelos termos da fórmula; todavia, por parecer conveniente às ações de boa-fé, entende-se 
que estava compreendido nos termos da fórmula.” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de 
Direito Privado. Parte Especial. Tomo XXIV, 3. ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 312-313).  
23Os traços da evolução do Direito Romano, no sentido de generalização da compensação, foram dados por 
Justiniano, ficando assentado no Corpus Iuris Civilis. A reforma baseou-se nas seguintes proposições: (i) a 
compensação foi alargada, assumindo a feição estrutural; (ii)  a compensação só operava perante obrigações 
nítidas e incontestáveis; e (iii)  a compensação passou a operar ipso iure. E, segundo a explicação dada por 
BIONDI in La Compensazione nell diritto romano, a compensação ipso iure é simplesmente a compensação 
legal; contrapunha-se ao esquema anterior pelo qual ela advinha do juiz, sendo “judicial”. (CORDEIRO, Antônio 
Menezes. Da Compensação no Direito Civil e no Direito Bancário. Coimbra-Portugal: Almedina, 2003, p. 30-
31). 
24FERREIRA, Flávio Henrique Silva. A compensação em perspectiva histórico-comparativa. Revista de Direito 
Privado, n. 20, 2004, p. 103-144, DTR/2004/619, São Paulo: Revista dos Tribunais on line, p. 8. 
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No tocante aos requisitos objetivos para reconhecimento da compensação – 

fungibilidade, exigibilidade e liquidez dos créditos – destaca-se que, embora Justiniano não 

tenha expressamente consignado a fungibilidade das prestações como requisito para se 

reconhecer a compensação, este pressuposto restou subentendido no Corpus Iuris Civilis, 

considerando a tendência da uniformização do Direito Romano, bem como os casos 

particulares adotados na época.25 

A exigibilidade dos créditos passou a ser uma regra geral e a exigência da liquidez era 

uma preocupação a evitar delongas nas demandas judiciais. Todavia, a liquidez não era 

entendida de forma rígida, já que se mostrava suficiente o crédito ser de fácil liquidação26.  

Na Idade Média, se desconhecia o instituto da compensação, por razões políticas e 

fiscais, visto que: a) a distribuição da justiça, realizada pelo senhor feudal, era indelegável ao 

particular, embora para um simples acerto de débitos recíprocos; e b) o senhor feudal tinha 

total interesse na resolução das questões pendentes, já que teria direito a uma parcela da 

prestação em litígio27. 

E no Direito Moderno, consoante restará abordado no tópico subsequente, há distintas 

concepções sobre o regramento da compensação, especialmente nos sistemas francês e 

alemão, lastreadas em posicionamentos diversos.  

 

2.2.1 Sistemas de compensação no Direito Moderno. As diferentes concepções dos sistemas 

francês e alemão 

 

No Direito Moderno, identificam-se, pelo menos, cinco regimes de compensação, 

considerando os seguintes aspectos: momento em que a compensação produz efeitos 

(retroativos ou não) e a exigência ou não de ser alegada pela parte interessada. 

No sistema francês, primeiro modelo abordado, a compensação opera-se de pleno 

direito, ou seja, por determinação legal, independentemente da vontade das partes (ipso iure, 

sine facto hominis). Nesse modelo, o instituto é considerado um mecanismo legal e, 

verificados  os  respectivos  pressupostos28,  se  processa  de  forma  automática,  a  partir  do  

                                            
25FERREIRA, Flávio Henrique Silva. A compensação em perspectiva histórico-comparativa. Revista de Direito 
Privado, n. 20, 2004, p. 103-144, DTR/2004/619, São Paulo: Revista dos Tribunais on line, p. 9.  
26Ibid., p. 9-10. 
27MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Direito das Obrigações. 1ª parte, 31. ed., São 
Paulo: Saraiva, 2001, p. 307. 
28 Quanto aos requisitos das obrigações compensáveis no sistema francês, tem-se: (i) reciprocidade: os 
intervenientes deverão ser, simultaneamente, credor e devedor um do outro; (ii)  fungibilidade das obrigações; 
(iii)  liquidez quanto à existência e montante; e (iv) exigibilidade: excluem-se obrigações não vencidas, 
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momento em que as obrigações recíprocas são compensáveis29. 

Esse modelo teve influência da Constituição de Justiniano (período pós-clássico 

romano), na qual o “ipso iure”  significava que não era mais no processo que operava a 

compensação, por ser de direito que ela se efetiva30. Segundo o artigo 1.290 do Código Civil 

Francês, “a compensação se opera de pleno direito, pela força da lei, ainda que sem 

conhecimento dos devedores”31. 

O sistema francês compreendeu a expressão “ipso iure”  das fontes romanas como 

automática, a evitar a duplicidade de pagamento pelas partes, que figuram reciprocamente 

como credor e devedor uma da outra. Assim, por deteminação legal, efetiva-se a compensação 

no momento em que coexistam seus requisitos próprios. 

Pela leitura literal do referido dispositivo legal, extrai-se a ideia de que não dependeria 

de nenhum ato humano (manifestação de vontade da parte) para se operar os efeitos extintivos 

das obrigações recíprocas compensáveis e que o magistrado poderia conhecer, de ofício, a 

compensação. Todavia, essa é apenas uma leitura superficial e interpretação literal do Código 

Civil Francês, que não reflete a compreensão atual do modelo. 

A regra do automatismo da compensação (opera-se mesmo sem o conhecimento e 

vontade das partes), de origem histórica – interpretação da expressão “ipso iure”  das fontes 

romanas -, suscitou dúvidas, já que não haveria fundamento para impor às partes uma solução  

que, não sendo de ordem pública, não lhes fosse conveniente32. 

Assim, ressalte-se que, embora a compensação pudesse ser declarada, de ofício, pelo 

juiz, conforme interpretação literal do artigo 1.290 do Código Civil Francês, as Cortes 

Francesas, lastreadas por questões e fundamentos práticos, abrandaram tal entendimento. E, 

                                                                                                                                        
condicionais ou a termo. E na falta de algum desses requisitos, são possíveis compensações convencionais ou 
judiciais. (CORDEIRO, Antônio Menezes. Da Compensação no Direito Civil e no Direito Bancário. Coimbra-
Portugal: Almedina, 2003, p. 39). 
29De acordo com Marcelo Barbosa Sacramone: “No Código Civil francês, no seu art. 1.290, determinou assim 
que ‘a compensação se opera de pleno direito, pela força de lei, ainda que sem conhecimento dos devedores’. 
Seria considerada como um duplo pagamento fictício, em que as obrigações seriam extintas pelo cumprimento 
presumido das prestações devidas pelas partes. Essas tradições recíprocas, presumidas na compensação para 
evitar a duplicidade inútil de pagamentos pelos agentes, ocorreriam independentemente da vontade da parte, sine 
facto hominis, e ainda que sem o conhecimento do outro credor-devedor, desde que todos os elementos 
estivessem presentes.” (SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Compensação de débitos na recuperação judicial. In: 
MENDES, Bernardo Bicalho de Alvarenga (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais da lei de recuperação de 
empresas. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016, p. 449). 
30 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XXIV, 3. 
ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 313. 
31 “La compensation s’opere de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs”. 
(FERREIRA DA SILVA, Jorge Cesa Adimplemento e extinção das obrigações. Miguel Reale e Judith Martins-
Costa (Coords). São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 6, p. 466). 
32CORDEIRO, op. cit., p. 40-41. 
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para fins de reconhecimento judicial, exigiam sua alegação pela parte interessada, mediante a 

propositura de uma ação própria33, não podendo o Tribunal aplicá-la de ofício.  

Segundo as lições de Jorge Cesa Ferreira da Silva34, podem-se relacionar as seguintes 

características e consequências do sistema francês de compensação, o qual, repita-se, 

entendeu a expressão “ipso iure”  das fontes romanas como automática: 

a) realiza-se de pleno direito: o Tribunal não constitui a compensação, mas tão 

somente a declara, quando verificada a ocorrência dos requisitos próprios; 

b) não opera sem a manifestação da parte interessada. Nesse ponto, destacam-se a 

evolução do regime e uma exceção à ideia de compensação automática. Isso porque a 

compensação deverá ser alegada pelo devedor quando este for chamado a pagar a dívida 

compensável, não se permitindo o reconhecimento do instituto de ofício pelo juiz. E se o 

devedor assim não se manifestar, poderá ser condenado a pagar o débito, para, posteriormente, 

exigir seu crédito em ação própria; 

c) efetiva-se, ainda que uma das partes seja incapaz (irrelevância da capacidade das 

partes); 

d) a extinção total ou parcial das dívidas ocorre com a manifestação da parte que quer 

compensar, mas retroage (efeito ex tunc) ao momento da coexistência das dívidas 

compensáveis; 

e) a parte beneficiada, no exercício da autonomia da vontade, pode a ela renunciar; 

f) a manifestação da parte que quer compensar não é necessariamente receptícia. 

Em razão de tal posicionamento, verifica-se que, na verdade, a Corte Francesa adotava 

um segundo modelo de compensação, na medida em que a compensação ipso iure 

(automática, de pleno direito) se sujeita a uma “condição” para se operar, ou seja, apenas se 

concretiza com a alegação em juízo pela parte interessada. Em suma, embora a compensação 

ocorresse automaticamente, desde o momento em que as obrigações fossem compensáveis, 

seu reconhecimento pelo juízo exigia a invocação da parte no processo35. 

 

                                            
33Apesar de o sistema francês consagrar um regime de compensação lastreado no direito substantivo (material), 
as Cortes francesas aplicavam um modelo processual. Conforme abordado por Marcelo Barbosa Sacramone, “a 
principal crítica a esse sistema é justamente pela exigência de uma ação judicial. Para que se possa dirimir a 
dúvida quanto à efetiva existência de compensação, ainda que ela tenha ocorrido ipso iure, a parte deveria 
deduzir uma demanda judicial”. (SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Compensação de débitos na recuperação 
judicial. In: MENDES, Bernardo Bicalho de Alvarenga (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais da lei de 
recuperação de empresas. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016, p. 450).  
34FERREIRA DA SILVA, Jorge Cesa. Adimplemento e extinção das obrigações. Miguel Reale e Judith Martins-
Costa (Coords). São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 6, p. 467-468. 
35SACRAMONE, op. cit., p. 450. 
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O regime de compensação adotado pelo Código Francês influenciou diversos 

ordenamentos jurídicos e foi, em sua sequência, também seguido pelos Códigos Civil 

Italiano36 e Espanhol37.  

O terceiro modelo de compensação é adotado pela Escócia38 . Nesse regime, a 

compensação precisa ser alegada em juízo pela parte interessada, ou seja, não opera ipso iure. 

Exige-se que seja reconhecida judicialmente (a decisão judicial é constitutiva, e não 

meramente declaratória) e os efeitos são retroativos (ex tunc). 

O sistema germânico é o quarto regime de compensação, o qual tem entendimento 

diverso do francês, baseando-se em interpretação distinta das fontes romanas39. O elemento 

fundamental para a compreensão desse modelo encontra-se na distinção entre “situação de 

compensação” e “declaração de compensação”.  

A “situação de compensação” resta caracterizada quando presentes todos os requisitos 

próprios do instituto, ou seja, as dívidas recíprocas poderão ser compensadas. Já a “declaração 

de compensação” é a manifestação de vontade unilateral da parte que pretende compensar, a 

qual não poderá ser feita sob termo ou condições, e deverá ser recebida pela outra parte 

(negócio jurídico receptício)40 – contrato de compensação firmado entre as partes – ou ainda 

uma declaração de compensação reconhecida pelo juiz. 

De acordo com o sistema germânico, exige-se, para reconhecimento da compensação, 

a manifestação de vontade de uma das partes, a ser recebida pela outra, ou seja, o instituto não 

opera de forma automática. A parte interessada deverá demonstrar, de forma inequívoca, o 

desejo de compensar as obrigações, a fim de se operar a extinção das dívidas.  

                                            
36O Código Civil Italiano de 1942 consigna a ideia de uma compensação automática, mas que depende sempre 
de manifestação da vontade de uma das partes.  
Artigo 1.242 (efeitos da compensação): “A compensação extingue os dois créditos a partir do dia da sua 
coexistência. O juiz não pode revelá-la de ofício.” (La compensazione estingue i due debiti dal giorno loro 
coesistenza. Il giudice non puó rilervarla d’ufficio). (CORDEIRO, Antônio Menezes. Da Compensação no 
Direito Civil e no Direito Bancário. Coimbra-Portugal: Almedina, 2003, p. 43). 
37Artigo 1.202: “O efeito da compensação é extinguir uma por outra dívida no valor concorrente, ainda que 
credores e devedores não tenham conhecimento disso”. (El efecto de la compensación es extinguir ua y outra 
deuda em la cantidad concurrente, aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores y deudores). Código 
Civil Espanhol. Disponível em: <http://www.notariosyregistradores.com/NORMAS/codigo-civil.htm>. Acesso 
em: 14 dez. 2017. 
38FERREIRA, Flávio Henrique Silva. A compensação em perspectiva histórico-comparativa, in Revista de 
Direito Privado, n. 20, 2004, p. 103-144, DTR/2004/619, São Paulo: Revista dos Tribunais on line, p. 3. 
39 Para essa concepção, as fontes romanas evidenciariam que se exigiria, além de as obrigações serem 
compensáveis (Aufzahlungslage), que houve um contrato de compensação celebrado pelas partes ou uma 
declaração de compensação reconhecida pelo juiz (Aufzahlungserklarung). (SACRAMONE, Marcelo Barbosa. 
Compensação de débitos na recuperação judicial. In: MENDES, Bernardo Bicalho de Alvarenga (Coord.). 
Aspectos polêmicos e atuais da lei de recuperação de empresas. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016, p. 450). 
40FERREIRA DA SILVA, Jorge Cesa. Adimplemento e extinção das obrigações. Miguel Reale e Judith Martins-
Costa (Coords). São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 6, p. 465.  
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Como se verifica, o regime germânico, diferentemente do francês, privilegia a vontade 

das partes e a conveniênia ou não de utilizar o instituto. Ou seja, a compensação é um “direito 

potestativo” da parte e não se processa de forma automática. Disso decorrem as seguintes 

consequências41:  

a) a parte que deseja compensar deverá ser capaz e legítima para que se opere a 

compensação das obrigações recíprocas (capacidade civil e poder de dispor do crédito);  

b) o juiz não poderá reconhecer de ofício;  

c) a compensação não poderá ser realizada por um terceiro interessado, salvo na 

hipótese prevista em lei (fiador); e  

d) a parte contrária deverá receber a informação da compensação (negócio jurídico 

receptício). 

Ademais, ressalte-se que a declaração de vontade produzirá efeitos retroativos (ex 

tunc), ou seja, a compensação retroagirá ao momento de existência das obrigações tidas como 

compensáveis (data em que a “situação de compensação” se concretizou”)42. 

O regime de compensação germânico influenciou o Código Suiço das Obrigações, o 

Polonês, Holandês e Português43, os quais também adotaram o posicionamento no sentido de 

que o instituto apenas opera a partir da efetiva declaração de vontade de uma das partes 

interessadas. 

E o quinto regime de compensação é aquele em que o instituto tem de ser suscitado em 

Juízo (regime adotado na Inglaterra44) ou fora dele (sistema da Suécia), mas produzirá efeitos 

não retroativos (ex nunc), ou seja, a partir da decisão judicial que a reconhece ou da data da 

declaração (Inglaterra e Suécia, respectivamente). 

                                            
41FERREIRA DA SILVA, Jorge Cesa. Adimplemento e extinção das obrigações. Miguel Reale e Judith Martins-
Costa (Coords). São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. 6, p. 466. 
42De acordo com o §388 (Declaração de compensação) do BGB, “a compensação efetiva-se através de 
declaração perante a outra parte. A declaração é ineficaz quando for emitida sob condição ou termo”.  
E o §389 (Eficácia da compensação) do BGB: “A compensação leva a que os créditos, na medida em que 
mutuamente se cubram, se tenham como extintos desde o momento em que se tenham contraposto de modo 
adequado para a compensação.”  No mais, seguem os requisitos para se operar a compensação: (i) reciprocidade 
das prestações; (ii)  homogeneidade dos créditos; (iii)  exigibilidade do crédito: líquido e exigível; e (iv) 
exequibilidade do crédito: o devedor que invoca a compensação deve ter legitimidade para o cumprimento. 
(CORDEIRO, Antônio Menezes. Da Compensação no Direito Civil e no Direito Bancário. Coimbra-Portugal: 
Almedina, 2003, p. 49 e 51). 
43Artigo 848 (como se torna efectiva) - 1. A compensação torna-se efectiva mediante declaração de uma das 
partes à outra; 2. A declaração é ineficaz, se for feita sob condição ou a termo. 
Artigo 854 (retroactividade) - Feita a declaração de compensação, os créditos consideram-se extintos desde o 
momento em que se tornaram compensáveis. (CÓDIGO CIVIL PORTUGUÊS. Disponível em: 
<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.phd?nid=775&tabela=leis>. Acesso em: 14 dez. 2017).  
44No Direito inglês, a compensação desenvolveu-se lentamente e é desconhecida como instituto próprio das 
obrigações. Opera-se num esquema processual. (CORDEIRO, op. cit., p. 55). 
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Não obstante o panorama geral dos sistemas de compensação no Direito Moderno, 

saliente-se que os sistemas francês e alemão são os mais relevantes, considerando 

especialmente a influência gerada em outros ordenamentos jurídicos, inclusive no Código 

Civil Brasileiro. 

Feitas tais considerações e distinções sobre os sistemas legais de compensação, 

especialmente o francês e alemão, cumpre analisar o regramento adotado pelo ordenamento 

jurídico brasileiro e as modalidades de compensação legal e convencional (também 

denominada de contratual/voluntária). 
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3 A COMPENSAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO     

 

3.1 Do sistema de compensação no Direito Brasileiro  

 

O entendimento dos sistemas francês e alemão quanto ao instituto da compensação e a 

influência no ordenamento jurídico brasileiro se mostra extremamente relevante, para sua 

compreensão e consequente aplicação na recuperação judicial: a compensação produz efeitos 

automáticos ou depende da manifestação/declaração de vontade da parte? E mais: há limites 

de aplicação do instituto no procedimento recuperacional?  

O regime da compensação adotado pelo Direito Brasileito não é tema pacífico. Parte 

de doutrinadores45  entende pela adoção do sistema francês, enquanto que outros46 

argumentam que o ordenamento pátrio segue uma corrente intermediária entre os sistemas 

francês e alemão.  

Para a concepção intermediária, no Brasil, se exige a manifestação de vontade da parte 

interessada (distinguindo-se, nesse ponto, do sistema francês), mas não é necessário o negócio 

jurídico receptício, que caracteriza o regime alemão. Assim, embora o ordenamento jurídico 

brasileiro exija a alegação da parte interessada, para que se efetive a compensação, a outra 

parte não precisa recebê-la47. 

                                            
45Caio Mário da Silva Pereira (Instituições de Direito Civil. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, v. 2, p. 244); 
Miguel Maria de Serpa Lopes (Curso de direito civil: obrigações em geral. 6. ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
1995, v. 2, p. 255); Sílvio Rodrigues (Direito Civil: parte geral das obrigações. 30. ed., São Paulo: Saraiva, 2002, 
v. 2, p. 212); Jorge Cesa Ferreira da Silva (Adimplemento e extinção das obrigações. Miguel Reale e Judith 
Martins-Costa (Coords.) São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. 6., p. 37, 38, 468); Washington de Barros 
Monteiro (Curso de Direito Civil. Direito das Obrigações. 1ª parte. 31. ed. São Paulo, 2001); Maria Helena 
Diniz (Curso de Direito Civil Brasileiro. Teoria Geral das Obrigações. 19. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, v. 2, 
p. 309); Sílvio de Salvo Venosa (Direito Civil. Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. 5. 
ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 304). 
46Pontes de Miranda (Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, t. 24, p. 316); 
Clóvis Beviláqua (Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. 9. ed., Rio de Janeiro: Francisco 
Alves, 1953, v. 4, p. 163); e Judith Martins-Costa (Comentários ao novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 
2003, v. 5, t. I, p. 568). 
47De acordo com as lições de Pontes de Miranda, “a concepção que resulta dos textos brasileiros fica entre a do 
direito francês e a dos direitos suíço e alemão”; a opinião de LIPPMANN (Ruckwirkung und Rechtsgeschaft der 
Aufrechnungserklarung, Jherings Jahrbucher, 43, 503), que exigia vontade do devedor-credor, e não negócio 
jurídico, correspondente à luso-brasileira e brasileira, porque leva em conta a situação objetiva dos créditos, 
como elemento do suporte fático, e vontade de um dos credores-devedores, como elemento completante do fato 
jurídico da compensação. Esse elemento nuclear do fato jurídico é produzido pelo exercício do direito formativo 
extintivo, cujo suporte fático é composto do fato de haver créditos vencidos e exigíveis e o seu nascimento lógica 
e dogmaticamente anterior à compensação (não ao começo da sua eficácia). A alegação do devedor-credor não é 
receptícia. O credor-devedor há de conhecer a alegação; não precisa recebê-la. (PONTES DE MIRANDA, op. 
cit., p. 328).  
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Todavia, os doutrinadores alinhados com a influência do modelo francês entendem 

que a compensação opera-se de forma automática (processa-se no momento em que 

coexistam os requisitos), ou seja, independe da vontade ou manifestação das partes48.  

Diferentemente das legislações que previram a declaração de vontade como negócio 

jurídico a integrar o suporte fático da compensação, o Direito Brasileiro não submeteu a 

eficácia da compensação a qualquer requisito49. Muito pelo contrário, a legislação civil 

brasileira é clara ao estabelecer que a compensação se opera de forma automática, sendo 

desnecessária a declaração da intenção de compensar.  

O artigo 368 do Código Civil Brasileiro dispõe: “Se duas pessoas forem ao mesmo 

tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se 

compensarem”. E o artigo 369 estabelece: “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, 

vencidas e de coisas fungíveis”. 

Ora, para efetivar a compensação no Direito Brasileiro, a declaração/vontade da parte 

de compensar não é necessária, já que aquela se processa de forma automática, bastando que 

duas partes se apresentem reciprocamente como credoras e devedoras uma da outra. Isso 

porque a compensação não decorre da declaração de vontade, mas do imperativo legal, de 

maneira que as dívidas se compensam e desaparecem do mundo jurídico, no momento em que 

coexistam os requisitos. 

Todavia, ressalte-se que a vontade não deverá ser totalmente desconsiderada, já que a 

parte poderá, nos termos do artigo 375 do Código Civil50, renunciar à compensação ou ainda 

as partes poderão previamente acordar a não incidência do instituto sobre as relações jurídicas 

pactuadas. A renúncia, contudo, deverá ser prévia à existência das obrigações tidas como 

compensáveis, já que estas se extinguem automaticamente, desde que presentes os requisitos 

legais51. 

                                            
48FERREIRA DA SILVA, Jorge Cesa. Adimplemento e extinção das obrigações. Miguel Reale e Judith Martins-
Costa (Coords). São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 6, p. 468-469. E, segundo Caio Mário da Silva Pereira, a 
compensação seria automática, mas não caberia ao juízo, de ofício, declará-la. A compensação deveria ser oposta 
pelo réu em sua defesa. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Teoria Geral das 
Obrigações. 23 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, v. II, p. 169).    
49SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Compensação de débitos na recuperação judicial. In: MENDES, Bernardo 
Bicalho de Alvarenga (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais da lei de recuperação de empresas. Belo Horizonte: 
D’Plácido, 2016, p. 453-454. 
50Art. 375. Não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem ou no caso de renúncia 
prévia de uma delas. 
51De acordo com as lições de Marcelo Sacramone: “Exige a lei que a renúncia seja prévia à existência das 
obrigações recíprocas compensáveis, pois, presentes todos os seus requisitos, as obrigações já se extinguem 
automaticamente. Sem a renúncia ou a composição, as obrigações se compensam desde que presentes os demais 
requisitos legais.” (SACRAMONE, op. cit., p. 454). 
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Consoante se extrai da leitura dos referidos artigos 368 e 369, o sistema brasileiro se 

filiou à escola francesa. E, sob tal ótica, se deve abordar a aplicabilidade da compensação nos 

processos de recuperação judicial, sendo imprescindível verificar o tratamento concedido pela 

Lei 11.101/2005 ao instituto, bem como analisar, especialmente:  

a) os fatos geradores das obrigações, o momento em que há o preenchimento dos 

requisitos das obrigações tidas como compensáveis e a efetivação dos 

descontos/compensações, que são estapas distintas e inconfundíveis;  

b) a distribuição do pedido recuperacional, que instaura um regime jurídico próprio, 

regido pelos princípios da preservação da empresa e de tratamento paritário dos credores 

(interesse social envolvido). 

 

3.2 Modalidades de Compensação. Compensação legal vs. convencional: distinção e 

requisitos  

 

Dentre as modalidades da compensação, destacam-se a legal e a convencional 

(também denominada de “contratual” ou “voluntária”)52.  

A compensação legal sujeita-se às condições estabelecidas em lei (artigo 369 do 

Código Civil Brasileiro), ou seja, tem como fundamento a lei, e é necessário que sejam 

preenchidos os pressupostos legais. Já a convencional subordina-se apenas aos requisitos 

ajustados pelas partes contratantes. 

Segundo o professor Fábio Ulhoa Coelho53, a lista completa das condições, a viabilizar 

a compensação legal, pode ser assim sintetizada: 

(a) reciprocidade subjetiva, no sentido de que as partes devem ser titular, uma 
perante a outra, crédito e débito;  
(b) as prestações devem ser líquidas, ou seja, certas quanto à existência; 
(c) devem ser exigíveis, portanto, vencidas;  
(d) devem ser fungíveis, não se admitindo a compensação de uma ou duas 
prestações infungíveis;  

                                            
52Além das modalidades conhecidas como legal e convencional, há ainda a compensação judicial, com as quais 
não se confunde. De acordo com Marcelo Barbosa Sacramone, “ambas as figuras também não se confundem 
com a compensação judicial. Essa ocorre nas situações em que o réu, em sua defesa em juízo, opõe a existência 
de crédito em face do requerente. Em sua reconvenção, o réu requer o reconhecimento de seu crédito, para, após 
sua liquidação, declarar-se a compensação” (SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Compensação de débitos na 
recuperação judicial. In: MENDES, Bernardo Bicalho de Alvarenga (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais da lei 
de recuperação de empresas. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016, p. 456).  
53ULHOA, Fábio Coelho. Curso de Direito Civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, v. 2, p.165-171 e mencionado 
no Parecer emitido em 04.09.2015, p. 04, sobre consulta referente à questão de direito recuperacional, quanto à 
validade e efetividade da cláusula que autoriza compensações no pagamento de credores em recuperação, o qual 
foi anexado nos autos do processo de Recuperação Judicial do grupo Schahin/Base (processo nº. 1037133-
31.2015.8.26.0100, em curso no Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São 
Paulo/SP).  
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(e) devem ser homogêneas, vale dizer, da mesma qualidade;  
(f) devem ter causa lícita, não podendo o devedor de coisa furtada pretender 
compensar-se com créditos titulados perante a vítima; e  
(g) não podem ser essenciais aos seus titulares. 
 

Dentre os requisitos apontados, destaca-se, inicialmente, a reciprocidade das 

obrigações. Essas deverão ser titularizadas pelas mesmas partes (pessoalidade), em posições 

jurídicas opostas (figurem reciprocamente como credor e devedor uma da outra). Assim, o 

credor só poderá compensar a dívida que possui com seu próprio credor, sendo que créditos 

de terceiro não poderão ser utilizados para compensação, ressalvada a possibilidade de 

utilização pelo fiador do crédito do afiançado, em face do credor54, nos termos do artigo 371 

do Código Civil55. 

Com relação aos requisitos objetivos, os créditos recíprocos devem ser líquidos, 

vencidos e fungíveis, conforme estabelece o artigo 369 do Código Civil Brasileiro. Por 

liquidez, entende-se que a dívida deve ser certa quanto à sua existência e seu respectivo 

montante, ou seja, não se admite obrigação ilíquida. Vencida é a dívida desde já exigível, ou 

seja, aquela que o credor pode exigir seu imediato adimplemento, por não estar pendente 

qualquer termo ou condição56. 

E quanto à fungibilidade, os objetos das prestações recíprocas devem ser substituídos 

entre si (possibilidade de substituição pelo objeto por outro da mesma espécie/tipo e 

qualidade), ou seja, exige-se a homogeneidade das prestações.  

Esse último pressuposto é de grande relevância, no sentido de assegurar o valor 

econômico das prestações, evitando-se, assim, a ocorrência de perdas quando se processar a 

compensação de obrigações recíprocas. Aliás, como é cediço, o credor tem direito de rejeitar 

qualquer prestação de qualidade inferior ou diversa àquela prevista no contrato ou na lei 

(artigo 313 do Código Civil57). 

Além da compensação legal, que se subordina aos presupostos fixados em lei, tem-se a 

compensação convencional, também denominada como “contratual” ou “voluntária”, que é 

decorrente do ajuste de vontades firmado entre as partes58. Nessa modalidade, partes capazes 

                                            
54SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Compensação de débitos na recuperação judicial. In: MENDES, Bernardo 
Bicalho de Alvarenga (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais da lei de recuperação de empresas. Belo Horizonte: 
D’Plácido, 2016, p. 454-455.  
55Art. 371. O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever; mas o fiador pode compensar 
sua dívida com a de seu credor ao afiançado. 
56A exigibilidade imediata da prestação impossibilita que obrigações naturais ou prescritas possam se compensar, 
já que não poderão ser cobradas pelo credor. (SACRAMONE, op. cit., p. 455). 
57Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda mais que valiosa. 
58Segundo Paulo Nader, “verifica-se a compensação voluntária quando os que possuem crédito e débito entre si 
convencionam a anulação de uma dívida pela outra. A espécie subordina-se apenas ao princípio da autonomia da 
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resolvem pactuar sobre direito patrimonial disponível, na medida em que convencionam 

condições para se operar a compensação dos créditos vs. débitos recíprocos, decorrentes da 

relação jurídica contratual firmada, como forma de extinção das obrigações59. 

Tal estipulação contratual, que tem como fundamento os princípios da autonomia da 

vontade e liberdade de contratar (artigo 421 do Código Civil60), por ser regulada diretamente 

pelas partes, pode se concretizar através da efetivação de deduções (possibilidade de 

compensação dos créditos vs. débitos das partes contratantes envolvidas), em situações que 

envolvem, por exemplo:  

a) adiantamentos de valores, para fins de aquisição de materiais ou execução dos 

serviços ajustados para cumprimento do escopo contratual;  

b) pagamentos efetuados a maior (estorno de medições realizadas a maior);  

c) aplicação de multas contratuais ou administrativas61.  

Como se verifica, a compensação convencional (ou contratual) e a legal são 

modalidades distintas e inconfundíveis. Enquanto que esta deve estrita observância aos 

requisitos impostos pela lei para sua concretização, naquela, as partes poderão, livremente, 

                                                                                                                                        
vontade e encontra seus limites em regras de ordem pública. As partes dispõem, portanto, de ampla liberdade, 
não ficando adstritas aos requisitos fixados em lei” (NADER, Paulo. Curso de Direito Civil. 5. ed., Rio de 
Janeiro: GEN-Forense, 2010, v. 2, p. 386). 
59Em instrumentos contratuais, as partes contratantes podem livremente ajustar a possibilidade de realizar 
deduções/compensações, sendo possível, inclusive, suprimir os requisitos fixados em lei da compensação legal. 
A título exemplificativo, pode-se inserir a seguinte disposição contratual na cláusula de pagamento: 
“Fica assegurado o direito de deduzir do pagamento devido à contratada, por força deste Contrato ou em outro 
contrato mantido, comunicando-lhe, em qualquer hipótese, a decisão, com antecedência de cinco dias úteis, por 
escrito, correspondentes a: 
- Todos os débitos a que tiver dado causa, notadamente multas de qualquer espécie e os decorrentes de 
obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas; 
- Despesas relativas à correção de falhas; 
- Insumos de sua responsabilidade não fornecidos; 
- Utilização de materiais ou equipamentos cujo fornecimento seja obrigação da contratada”.  
Trata-se de dispositivo geralmente inserido na cláusula de pagamento, que autoriza a pagar à empresa contratada 
um valor líquido, calculado após a efetivação de todos os descontos legais, das multas aplicadas e de “prejuízos” 
decorrentes de algum ato, conduta ou inadimplemento (denomina-se cláusula de compensação convencional). 
60Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. 
61Em termos práticos, exemplifica-se com a seguinte situação hipotética: a empresa contratada “A” deveria 
receber, pelos serviços prestados, o valor de R$ 100.000,00 da empresa “B” (contratante), pelos serviços mensais 
prestados. Contudo, em decorrência do não cumprimento de obrigação estipulada pela ANP (Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) à empresa contratada “A”, houve a instauração de um processo 
administrativo, que ensejou a lavratura do Auto de Infração com imposição de multa administrativa, por exemplo, 
no valor de R$ 5.000,00, a qual fora imputada e posteriormente paga pela empresa contratante “B”, na qualidade 
de concessionária. Diante desse cenário e por disposição contratual livremente pactuada entre as partes (cláusula 
de compensação convencional), a empresa contratante “B” está autorizada a proceder a dedução/desconto de tal 
multa administrativa do próximo Relatório/Boletim de Medição da empresa contratada “A”, com consequente 
compensação dos valores (crédito vs. débito recíprocos), de maneira que esta fará jus ao recebimento do 
montante de R$ 95.000,00. Em suma, a empresa contratante “B” efetuou desconto decorrente de débito que a 
empresa “A” deu causa, em razão da citada disposição contratual, prevista no negócio jurídico firmado e 
mantido entre as partes, que lhe assegurou o direito de realizar compensação do pagamento devido.   
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suprimir determinadas condições impostas por lei, bem como estabelecer outros requisitos, a 

permitir a extinção de obrigações recíprocas.  

Em termos práticos, tratando-se de compensação legal ou convencional 

(contratual/vonluntária), o raciocínio é único, ou seja, opera-se de forma automática, no 

momento em que as obrigações recíprocas são compensáveis (preenchimentos dos requisitos 

próprios, de acordo com a modalidade da compensação), sendo irrelevante a 

manifestação/declaração de vontade da parte envolvida.  

Todavia, a diferença entre essas duas modalidades reside nos pressupostos para sua 

concretização. Enquanto a compensação legal subordina-se aos requisitos legais 

(reciprocidade de dívidas líquidas, vencidas e fungíveis: artigos 368 e 369 do Código Civil 

Brasileiro), na compensação convencional, as partes, pautadas no princípio da autonomia da 

vontade (artigo 421 do Código Civil Brasileiro62), poderão suprimir determinados requisitos 

legais e/ou estabelecer outros, a autorizar a extinção de obrigações recíprocas. 

Além da previsão contida nos referidos dispositivos legais, que autorizam a aplicação 

da compensação, seja na modalidade legal ou convencional, mostra-se relevante destacar a 

regra contida no artigo 380 do Código Civil, que assim estabelece: “Não se admite a 

compensação em prejuízo de direito de terceiro. O devedor que se torne credor do seu credor, 

depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exequente a compensação, de que 

contra o próprio credor disporia”.  

Esse registro faz-se necessário, na medida em que se discute sobre a possibilidade ou 

impedimento de se admitir a compensação de créditos vs. débitos recíprocos nos processsos 

de recuperação judicial 63, considerando: a) os princípios que regem o procedimento de 

recuperação e o tratamento concedido pela Lei 11.101/2005 ao instituto; e b) a regra contida 

no artigo 380 do Código Civil.  

Ora, com a distribuição do pedido recuperacional, instaura-se um regime jurídico 

específico estabelecido pela Lei 11.101/2005 e os credores, submetidos aos efeitos da 

recuperação (titulares de créditos concursais), deverão ser pagos na forma disposta no Plano 

de Recuperação Judicial. Assim, indaga-se:  

                                            
62Artigo transcrito na nota de rodapé 60. 
63A regra prevista no artigo 380 do Código Civil Brasileiro foi suscitada como um dos fundamentos para afastar 
a aplicação do instituto na compensação em processos de recuperação. Essa discussão foi travada em grandes 
Recuperações Judiciais, em curso na Comarca de São Paulo/SP, tais como: recuperação judicial da empresa 
Alumini Engenharia S/A (processo nº 1002851-64.2015.8.26.0100); recuperação judicial do grupo INEPAR 
(processo nº 1010111-27.2014.8.26.0037); recuperação judicial do grupo Schahin/Base (processo nº 1037133-
31.2015.8.26.0100); e recuperação judicial do grupo UTC (processo nº. 1069420-76.2017.8.26.0100). 
Disponível em: <http:www.tjsp.jus.br>. Acesso em: 08 maio 2018. 
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a) a compensação de débitos vs. créditos recíprocos no processo de recuperação 

judicial é admitida ou poderá gerar um favorimento pessoal a determinado credor, em 

detrimento dos demais credores (implicaria violação ao princípio de tratamento paritário dos 

credores?)  

b) haveria indisponibilidade do crédito, em razão da instauração do procedimento 

recuperacional?  

c) como equacionar a aplicação dos diferentes dispositivos legais mencionados? 

Conforme exposto, trata-se de matéria polêmica e controvertida, corriqueiramente 

debatida nos processos de recuperação, considerando especialmente as regras dos artigos 368, 

369, 380 e 421 do Código Civil, o tratamento conferido à compensação pela Lei 11.101/2005 

e o regime jurídico do procedimento recuperacional.  

Entretanto, sobre o tema em debate, não se pode deixar de destacar os ensinamentos de 

Fábio Ulhoa Coelho64: 

Não, o Poder Judiciário não pode negar validade ou eficácia à compensação 
convencional, por entender que algum requisito da compensação legal não teria sido 
atendido.  
Não pode, por exemplo, invocar o art. 369 do Código Civil, para submeter a 
compensação convencional aos requisitos ali estabelecidos para a legal, isto é, a 
liquidez e exigibilidade das ‘dívidas’.  
A compensação convencional é um negócio jurídico celebrado por partes capazes, 
tendo por objeto direitos disponíveis, isto é, os créditos e débitos reciprocamente 
titulados.  
Nem se afirme que a recuperação judicial de um dos contratantes retiraria a ‘livre 
disponibilidade’ do crédito. A recuperação judicial não é concurso de credores, mas 
apenas um ‘acordo judicial’. A coletividade dos credores do recuperando não 
compõe uma “massa subjetiva”, isto é, um sujeito de direito despersonalizado titular 
de certos direitos sobre o patrimônio do devedor. Estas implicações somente existem 
na falência, que é, sim, um concurso de credores sobre o patrimônio em liquidação. 
A recuperação judicial é o oposto ao concurso, exatamente porque visa evitá-lo. 
A compensação convencional está sujeita, assim, exclusivamente aos requisitos ou 
condições especificamente contratadas entre os titulares dos créditos e débitos 
recíprocos.  
O Poder Judiciário não pode deixar de reconhecer os efeitos extintivos de obrigações 
provenientes da compensação convencional, a pretexto de que lhe faltariam as 
marcas de liquidez e exigibilidade, se tais condições não tiverem sido expressamente 
contratadas pelas partes. (grifo nosso) 

 
Feitos tais esclarecimentos necessários à correta compreensão e distinção das 

modalidades de compensação previstas no ordenamento jurídico brasileiro, o fato é que a 

aplicação do instituto repercute nos processos de recuperação judicial.  

                                            
64ULHOA, Fábio Coelho. Parecer emitido em 04.09.2015, sobre consulta referente à questão de direito 
recuperacional, quanto à validade e efetividade da cláusula que autoriza compensações no pagamento de 
credores em recuperação. Esse parecer foi anexado em alguns processos de recuperação judicial, como nos autos 
da Recuperação Judicial do grupo Schahin/Base (processo nº 1037133-31.2015.8.26.0100), em curso na 2ª Vara 
de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, cuja recuperação judicial foi convolada em 
falência em 01.03.2018. 
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Logo, exige-se cautela na análise dos diferentes contextos fáticos, considerando a 

ocorrência do fato gerador, o momento em que são preenchidos os requisitos da compensação 

e a data de distribuição do pedido de recuperação, em razão dos riscos e impactos práticos. 

Além disso, registre-se que a compensação também não se confunde com outras situações que, 

na prática, corriqueiramente se apresentam nos processos de recuperação, abordadas no item 

subsequente.  

 

3.3 Situações distintas do instituto da compensação: ordens de bloqueios judiciais e 

cumprimento de cláusulas contratuais 

 

Nesse tópico, destacam-se situações diversas e inconfundíveis com o instituto da 

compensação, mas que frequentemente se apresentam nos processos recuperacionais e 

merecem tratamento específico, a evitar confusões e entendimentos inadequados. 

Tais situaçoes exigem atenção e devem ser analisadas com a devida cautela pelo Juízo 

da Recuperação: a) ordens de bloqueios judiciais; e b) cumprimento de cláusulas contratuais, 

especialmente retenções contratuais. 

 

3.3.1 Ordens de bloqueios judiciais   

 

A primeira situação se refere às ordens de bloqueios judiciais e se apresenta, com 

frequência, na recuperação judicial. Em regra, as empresas, em razão da própria dificuldade 

econômica enfrentada, possuem diversas ações judiciais (cíveis ou trabalhistas) em curso, 

quando ingressam com o pedido recuperacional. 

Tais ações e execuções, nos termos dos artigos 6°, caput e parágrafo quarto, e 52, 

inciso III, da Lei 11.101/2005, são suspensas após o deferimento do processamento da 

recuperação (denomina-se de stay period), salvo aquelas demandas nas quais se pleiteie 

quantia ilíquida, que seguirão seu curso normal, para fins de apuração do valor devido. Na 

prática, doutrina e jurisprudência têm admitido a extensão desse prazo,  com  fundamento  nos 

princípios da razoabilidade e preservação da empresa, quando  a  recuperanda  não  contribuiu 

para o retardamento do feito65. 

                                            
65SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação Judicial de Empresas 
e Falências: teoria e prática da Lei 11.101/2005. 2 ed., São Paulo: Almedina, 2017, p. 345-346. O Enunciado 42 
da I Jornada de Direito Comercial, aprovado em março de 2013, dispõe: ”O prazo de suspensão previsto no art. 
6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser 
imputado ao devedor”. Disponível em: 
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Trata-se de um “período de respiro” concedido pela Lei 11.101/2005 ao devedor em 

recuperação, para fins de proteção dos ativos da empresa, evitando-se, assim, atos de 

constrição do patrimônio, até que os credores deliberem sobre a aprovação ou rejeição do 

Plano de Recuperação66 . Isso porque, com a sua aprovação, ocorrerá a novação 

recuperacional67, de maneira que os créditos abrangidos pelas citadas ações e execuções 

deverão ser satisfeitos na forma prevista no plano. 

Após tais esclarecimentos, registre-se que, na prática, as empresas em recuperação, 

além de não terem, em muitos casos, controle de todas as ações judiciais em curso68, também 

desconhecem a existência de ordens judiciais para bloqueios de seus recebíveis, oriundas de 

Juízos Cíveis e/ou Trabalhistas. Além disso, diversas ações cíveis e trabalhistas prosseguem 

de forma regular, não obstante a determinação de suspensão prevista no artigo 6°, caput e 

parágrafo quarto, da Lei 11.101/2005. 

Essa é uma questão sensível e de relevante repercussão prática, a exigir atenção. Isso 

porque credores, sujeitos aos efeitos do processo de recuperação, podem receber seus créditos 

de forma privilegiada e diversa daquela prevista no Plano de Recuperação, em relação aos 

demais credores concursais (implicaria violação ao princípio de paridade dos credores). Logo, 

caberá à empresa recuperanda providenciar a devida comunicação aos Juízos Cíveis e/ou 

Trabalhistas, nos quais tramitam as respectivas ações, para que haja a citada suspensão 

processual. 

Como se verifica, as ordens de bloqueios judiciais não se confundem com o instituto 

da compensação. Note-se que, no cumprimento da ordem de bloqueio, não se está a efetivar 

dedução de valores, em decorrência de obrigações recíprocas compensáveis por força da lei 

                                                                                                                                        
<http://www.irtdpjbrasil.com.br/Enunciados%20aprovados%20na%20Jornada%20de%20Direito%20Comercial.
pdf>. Acesso em: 21 abr. 2018. 
66De acordo com Ivo Waisberg: “A proteção dos ativos do devedor tem várias razões: (i) evitar que a corrida de 
execuções individuais torne algum credor privilegiado em razão das diferentes velocidades das ações singulares; 
(ii)  evitar uma distorção negocial oriunda das posições processuais diversas; (iii)  assegurar estabilidade ao 
devedor para negociar o plano de recuperação judicial; e (iv) tornar viável a empresa durante a negociação do 
plano e, também, no período de sua implementação”. (WAISBERG, Ivo. Proteção dos ativos essenciais da 
recuperanda. In: MENDES, Bernardo Bicalho de Alvarenga (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais da lei de 
recuperação de empresas. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016, p. 432). 
67Vide nota de rodapé 9. 
68 Registre-se que esse é um cuidado essencial a ser observado pela empresa devedora, considerando 
especialmente que, nos termos do artigo 51, inciso IX, da Lei 11.101/2005, o pedido inicial da recuperação 
deverá ser instruído, dentre os documentos listados no referido dispositivo legal, com a relação de todas as ações 
judiciais em que figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa de créditos, justamente 
para que tais créditos sejam arrolados na Relação de Credores da empresa em recuperação. Destaca-se o 
Enunciado 78 da II Jornada de Direito Comercial, aprovado em 27.02.2015: “O pedido de recuperação deve ser 
instruído com a relação completa de todos os credores do devedor, sujeitos ou não à recuperação judicial, 
inclusive fiscal, para um completo e adequado conhecimento da situação econômico-financeira do devedor.” 
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(compensação legal) ou em razão da compensação convencional pactuada entre as partes, com 

o preechimento dos pressupostos próprios.  

A ordem de bloqueio é um comando judicial, oriunda de um Juízo Cível e/ou 

Trabalhista, determinando que créditos (recebíveis) de determinada empresa sejam 

bloqueados, para fins de satisfazer valores perseguidos em demandas judiciais em curso. 

Na prática forense, tem se verificado a instauração de Conflitos de Competência69, 

especialmente por empresas em recuperação, no âmbito do Superior Tribual de Justiça70, 

visando suspender ordens de bloqueios judiciais, para fins de constrição de recebíveis.  

E o objetivo é definir a competência absoluta do Juízo da Recuperação, para deliberar 

sobre direitos e bens da empresa devedora, em prol da proteção dos seus ativos, bem como 

assegurar os princípios da preservação da empresa e paridade dos credores. 

                                                                                                                                        
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/enunciados-ii-jornada-direito-comercial.pdf>. Acesso em: 21 abr. 
2018. 
69É preciso que dois ou mais juízes (juízo da recuperação judicial vs. juízo cível ou trabalhista) se declarem 
competentes ou incompetentes para julgar determinado processo, classificando-se, assim, em Conflito de 
Competência positivo ou negativo, nos termos do artigo 66 do Código de Processo Civil. 
70Agravo Interno no Conflito de Competência. Recuperação Judicial. Execução Trabalhista. Atos constrição. 
Competência do Juízo da Recuperação Judicial. 1. Após o deferimento da recuperação judicial, é do juízo de 
falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução relacionados a 
reclamações trabalhistas movidas contra a empresa recuperanda. 2. Nesses casos, a competência da Justiça do 
Trabalho se limita à apuração do respectivo crédito (processo de conhecimento), sendo vedada a prática, pelo 
citado Juízo, de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação (procedimento de 
execução). 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no CC 147032/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas 
Cueva, Segunda Seção, j. em 13.09.2017). Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=conflito+e+competencia+e+reclama%E7%F5es+e+tra
balhistas&&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true>. Acesso em 08 jun. 2018. (grifo nosso) 
4. Agravo Regimental no Conflito de Competência. Recuperação Judicial. Execuções individuais. Lei n. 
11.101/05. Interpretação sistemático-teleológica dos seus dispositivos. Manutenção da atividade econômica. 1. A 
competência para o pagamento dos débitos de sociedade empresária no transcurso de processo de recuperação é 
do juízo em que se processa o pedido de recuperação e em observância ao plano aprovado e homologado. 2. A 
manutenção da possibilidade de os juízos de execuções individuais procederem à constrição do patrimônio das 
sociedades recuperandas afrontaria os princípios reitores da recuperação judicial, privilegiando-se determinados 
credores, ao arrepio do que hegemonicamente restou estabelecido no plano de recuperação. Inteligência do art. 6, 
§2º, da LF n. 11.101/05. Concreção do princípio da preservação da empresa (art 47). 5. Agravo Regimental 
desprovido. (STJ, AgRg no CC 125.697/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. em 
04.02.2013). Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201202467161&t
otalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea nserir as referências completas>. Acesso em: 08. jun. 2018. 
6. Agravo Interno no Conflito de Competência. Execução Trabalhista. Prosseguimento. Atos de Constrição. 
Competência do Juízo da Recuperação Judicial. 1. O tema não é novo nesta Corte, que já firmou entendimento 
no sentido de que, após o deferimento da recuperação judicial, é do Juízo de falências e recuperação judicial a 
competência para o prosseguimento dos atos de execução relacionados a reclamações trabalhistas movidas 
contra a empresa. 7. Nesses casos, a competência da Justiça do Trabalho se limita à apuração do respectivo 
crédito (processo de conhecimento), sendo vedada a prática, pelo citado Juízo, de qualquer ato que comprometa 
o patrimônio da empresa em recuperação (procedimento de execução). 3. Agravo interno não provido. (STJ, 
AgInt no CC 144.592/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 26.10.2016). 
Disponível em:  
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=conflito+e+competencia+e+reclama%E7%F5es+e+tra
balhistas&&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true>. Acesso em: 08 jun. 2018. (grifo nosso) 
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Com essa medida processual, evitar-se-á o bloqueio de recebíveis da empresa em 

recuperação, necessários à manutenção da atividade empresarial, bem como se garantirá o 

tratamento isonômico dos credores e cumprimento do plano. Isso porque credores na mesma 

situação (sujeitos aos efeitos da recuperação) poderiam receber seus créditos de maneira 

diversa: um nos termos do plano (com prazo de pagamento e deságio nele previstos) e outro 

receberia o valor na íntegra e de forma direta.  

Busca-se, assim, a maximização dos recursos no Juízo Recuperacional e que credores, 

sujeitos aos efeitos da recuperação, sejam pagos de forma isonômica, de acordo com o Plano 

de Recuperação. 

Com relação a esse assunto, destaca-se recente decisão proferida no RO-94-

09.2016.5.20.0000, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho71, na qual se assentou a 

necessidade de o Judiciário averiguar o momento em que se processaram as ordens de 

bloqueios judiciais, ou seja, se antes ou após o processamento do pedido de recuperação. 

Consonte restou consignado no referido julgado, tal análise mostra-se relevante para se 

averiguar a sujeição ou não dos valores bloqueados ao processo de recuperação e a 

consequente transferência do numérário ao Juízo Recuperacional. Segundo o Ministro Relator, 

se o bloqueio de recebíveis da empresa ocorreu antes do acolhimento do pedido de 

recuperação, tais valores não integravam mais o patrimônio da empresa devedora, razão pela 

qual não há que transferi-los ao Juízo da Recuperação. 

 Por todo o exposto, constata-se que bloqueios judiciais não se confundem com o 

instituto de compensação, merecendo, assim, tratamento distinto. Além disso, trata-se de 

assunto que exige atenção, considerando as repercussões práticas nos processos de 

recuperação, já que podem impactar no fluxo de caixa da empresa e ainda violar o tratamento 

isonômico dos credores submetidos aos efeitos da recuperação. 

 

                                            
71Nesse julgado, se entendeu que quando a Justiça determina o bloqueio de verbas de uma empresa por questão 
trabalhista, esses valores não pertencem mais à Companhia caso ela ingresse com pedido de recuperação judicial. 
Com esse entendimento, a Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do Tribunal Superior do 
Trabalho cassou liminar que suspendia a execução trabalhista feita antes da decretação de recuperação judicial 
de uma empresa de segurança. Como o bloqueio de valores pela Justiça do Trabalho ocorreu antes do 
acolhimento do pedido de recuperação judicial pela Justiça Cível, eles não integravam mais o patrimônio da 
empresa. Segundo o Rel. Ministro Breno Medeiros: “O bloqueio teve como finalidade principal garantir a 
satisfação de eventual crédito trabalhista e, quando realizado, desligou-se do patrimônio da empresa e assumiu o 
papel de garantia de uma futura execução. Por essa razão, os valores não devem ficar à disposição do juízo 
falimentar, mas, sim, do juízo trabalhista.” Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-jun-04/tst-valida-
execucao-trabalhista-determinada-antes-recuperacao>. Acesso em: 04 jun. 2018. (grifo nosso) 
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3.3.2 Cumprimento de cláusulas contratuais  

 

O instituto da compensação também não se confunde com o cumprimento de outras 

cláusulas contratuais, especialmente com a possibilidade de se efetivar retenções.  

Nos termos do artigo 49, parágrafo segundo, da Lei 11.101/2005, os contratos 

permanecem válidos com a instauração do processo recuperacional e devem observar as 

condições originalmente ajustadas pelas partes. Dessa forma, os instrumentos contratuais 

deverão ser cumpridos, haja vista manterem-se válidos. 

E, nesse ponto, ressalte-se que, ainda que deferido o processamento da recuperação 

judicial, não há óbices à declaração de nulidade de contrato ou sua rescisão, desde que esta 

não seja motivada, exclusivamente, em função do deferimento do pedido de recuperação 

judicial72. 

Na prática, verifica-se que disposições contratuais, livremente pactuadas entre as 

partes, antes da instauração da crise econômica e do pedido de recuperação, tal como a 

possibilidade de se efetuar retenções contratuais (como, por exemplo, em razão da não 

apresentação de determinadas certidões exigidas contratualmente para a liberação dos 

pagamentos), são frequentemente submetidas para discussão nos processos de recuperação 

judicial. 

Como mencionado, trata-se de situação que não se confunde com o instituto da 

compensação. Enquanto na compensação se opera a dedução de valores, em razão de 

obrigações tidas como compensáveis, na hipótese de retenção contratual, tem-se que relatórios 

                                            
72Sobre o reconhecimento de nulidade do contrato, registre-se que essa questão foi debatida e resolvida nos autos 
do incidente processual nº. 0031387-34.2017.8.26.0100, instaurado nos autos da Recuperação Judicial do grupo 
Schahin/Base (processo nº. 1037133-31.2015.8.26.0100), que tramita perante a 2ª Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP. Essa questão foi objeto do Agravo de Instrumento nº. 
2137104-10.2017.8.26.0000. Disponível em: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S000PXBI0000&processo.foro=100&uuidCaptcha=sa
jcaptcha_51d5cd7566c444bea78ebad4baa4da61&gateway=true>. Acesso em: 21 abr. 2018. 
Ainda acerca desse tema destaca-se que há relevante debate na doutrina e jurisprudência sobre a validade ou não 
da cláusula resolutiva expressa em caso de ingresso do pedido de recuperação judicial (cláusula ipso facto). 
Sobre o assunto, conferir artigos publicados por Bruno Paiva Cruz e Deborah Kirschbaum (CRUZ, Bruno Paiva. 
Da (in) validade da cláusula resolutiva expressa em caso de requerimento de recuperação judicial. 10.07.2017. 
Disponível em: <https://www.cosjuris.com/da-in-validade-da-clausula-resolutiva-expressa-em-caso-de-
requerimento-de-recuperação-judicial/>. Acesso em: 20 ago. 2018; KIRSCHBAUM, Deborah. Cláusula 
resolutiva expressa por insolvência nos contratos empresariais: uma análise econômico-jurídica. Revista Direito 
FGV 3, v. 2, n. 1, p. 037-054; jan-jun 2006:037. Disponível em:  
<https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.phd/revdireitogv/article/download/35213/34013>. Acesso em: 25 ago. 
2018.  
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de medição e pagamentos permanecem retidos, até que haja o cumprimento da obrigação 

contratual ajustada73. 

Sem adentrar na análise acerca da possibilidade ou não de se efetuar retenções 

contratuais de empresas em recuperação judicial e se há controles a serem exercidos pelo 

Poder Judiciário, por não serem objeto de análise e enfrentamento neste trabalho, o fato é que 

a retenção contratual é situação distinta e inconfundível com o instituto da compensação. 

Outra questão submetida à análise judicial nos autos da Recuperação Judicial do grupo 

Schahin/Base (processo nº. 1037133-31.2015.8.26.0100), a qual foi objeto de intenso debate, 

se referiu ao cumprimento de cláusula contratual relacionada ao valor recebido e deduzido da 

empresa contratada, considerando a disponibilidade da sonda (cláusula de desempenho)74.  

Nessa situação específica, tratava-se apenas de se analisar o regramento contratual e 

apurar se houve ou não o descumprimento da regra pactuada pela empresa contratada 

referente à disponibilidade da sonda. Isso porque, segundo disposição contratual ajustada 

pelas partes, antes do ingresso do pedido de recuperação, o valor do pagamento à contratada 

estava atrelado à disponibilidade integral ou parcial da sonda, estando, assim, autorizada, por 

disposição contratual expressa, a deduções de valores. 

Veja-se que a redução de valores era consequência direta pelo não atingimento da 

cláusula contratual da obrigação de desempenho ou da não disponibilidade da sonda 100% do 

tempo, o que não se confunde com o instituto da compensação.  

Como se constata, trata-se de situações distintas da compensação. E, na prática, 

ressalte-se ainda que há decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

reconhecendo a incompetência absoluta do Juízo da Recuperação para apreciar e julgar 

                                            
73Há disposições contratuais que exigem, para a liberação das medições e seu pagamento, o fornecimento pela 
contratada de cópia da GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 
informações à Previdência Social completa, bem como cópia autenticada da GPS – Guia de Previdência Social 
quitada com o valor indicado no relatório da GFIP. Até que haja a comprovação de quitação dos débitos 
trabalhistas e previdenciários, os valores ficam retidos. A título exemplificativo: 
“OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
2.3.12 – Fornecer, sob pena de ser retido o Relatório de Medição – RM: 
2.3.12.1 – Cópia da GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à 
Previdência Social completa e quitada, referente a este Contrato e seu respectivo comprovante de entrega, nos 
termos da legislação vigente.” 
Essa questão foi discutidada nos autos do processo de Recuperação Judicial do grupo UTC (processo nº. 
1069420-76.2017.8.26.0100), em curso na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São 
Paulo/SP, e houve a interposição do Agravo de Instrumento n. 2012629-45.2018.8.26.0000 perante o Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo/SP. Disponível em: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S000QOQU0000&processo.foro=100&uuidCaptcha=
sajcaptcha_51d5cd7566c444bea78ebad4baa4da61>. Acesso em: 15 fev. 2018.  
74Tratou-se de um mecanismo contratual ajustado entre as partes, visando viabilizar a continuidade da operação 
da sonda, com o fito de evitar prejuízos na hipótese de descontinuidade operacional da unidade. A empresa 
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questões contratuais. Isso porque o Juízo Recuperacional não se presta a alcançar a totalidade 

das relações jurídicas que envolvem as sociedades devedoras em recuperação, sendo que 

determinadas pretensões deverão ser veiculadas por meio de processo autônomo, de modo a 

assegurar o amplo contraditório. 

Destacam-se julgados proferidos pelo Tribunal Bandeirante, em razão de decisões 

proferidas no âmbito de Recuperações Judiciais em curso na Comarca de São Paulo: 

Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial Retenções contratualmente previstas e 
sujeitas a termo. Pretensão atendida pelo Juízo a quo, deferindo a ordem de 
intimação da Petrobras para que, no prazo de 5 dias, pague a quantia de 
R$ 7.448.627,15 Decisão desta mesma Câmara que entendeu tratar-se de “matéria 
estranha à recuperação, envolvendo ademais pretensão ativa das recuperandas, no 
tocante a crédito alegadamente oriundo das atividades por elas desenvolvidas, que 
deve ser externada por meio de via processual adequada, com observância das 
garantias do devido processo legal e do contraditório” Amparo da recorrente em 
cláusulas de negócio jurídico Impossibilidade de se transformar o Juízo 
Recuperacional em competente para a cobrança e execuções atinentes a contratos 
mantidos com seus parceiros negociais. Agravo provido. Dispositivo: Deram 
provimento ao agravo de instrumento75. 
Recuperação Judicial. Decisão que define diversas matérias. Pedido de reforma. 
Pagamento de valores antes determinado que foi apenas suspenso até que se 
manifestem os interessados, o que se coaduna com o contraditório, não havendo 
afastamento definitivo do pedido. Pagamentos pleiteados em face das empresas 
Termomacaé e PNBV que se referem a valores controvertidos e não definitivamente 
demonstrados, de forma que correto o indeferimento. Provimento, em parte, apenas 
para determinar a revogação das penhoras efetivadas na execução promovida pela 
Videolar S/A, cujos créditos são sujeitos à recuperação76. 
Recuperação judicial. Determinação pelo Juízo próprio à terceira empresa no sentido 
da liberação de valores segundo as recuperandas indevidamente retidos, pela 
primeira, devidos em razão de negócios celebrados previamente ao pedido 
recuperacional. Descabimento. Matéria estranha à recuperação, envolvendo ademais 
pretensão ativa das recuperandas, no tocante a crédito alegadamente oriundo das 
atividades por elas desenvolvidas, que deve ser externada por meio de via processual 
adequada, com observância das garantias do devido processo legal e do contraditório. 
Decisão de Primeiro Grau reformada. Agravo de instrumento da terceira contratante 
provido77. (grifo nosso) 
 

                                                                                                                                        
contratada assumiu o risco de sanção contratual, por meio de redução do valor a ser recebido (taxa diária), em 
caso de desempenho ou disponibilidade da sonda inferior a 100%. 
75Agravo de Instrumento nº. 2175340-65.2016.8.26.000, j. em 21.05.2018, pelo Des. Rel. Ricardo Negrão, 
integrante da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/SP. 
Esse recurso foi interposto, devido à decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial do grupo Garcia-
Jaraguá. 
76Agravo de Instrumento nº. 2206116-48.2016.8.26.0000, j. em 15.03.2017, Des. Relator Enio Zulliani da 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esse recurso foi 
interposto por causa de decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial do grupo Inepar, em curso na 1ª 
Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, que assim se pronunciou: “Fls. 
47.099/47.111: mantenho a decisão de indeferimento, por seus próprios fundamentos. Reafirmo que o processo 
de recuperação judicial não pode ser usado para a busca de cobrança de valores controvertidos, envolvendo 
questões complexas e objeto de discussão judicial perante o juízo competente, sob pena de violação do devido 
processo legal e do contraditório e ampla defesa.” (grifo nosso) 
77Agravo de Instrumento nº. 2214180-81.2015.8.26.000, j. em 03.02.2016, pelo Des. Relator Fabio Tabosa, 
integrante da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esse 
recurso foi interposto, por motivo de decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial do grupo Lupatech. 



37 
 

 
 

Dessa forma, verifica-se que também não se pode confundir o instituto da 

compensação com o cumprimento de disposições contratuais pactuadas pela empresa em 

recuperação judicial e nem submeter a resolução de toda e qualquer questão contratual ao 

Juízo da Recuperação. 
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4 O TRATAMENTO DA COMPENSAÇÃO NA LEI DE RECUPERAÇÃO  E 

FALÊNCIA 

 

A Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/2005) não regulamentou a possibilidade 

de se promover compensações de débitos das empresas em recuperação, restringindo-se 

apenas a disciplinar na hipótese de falência do devedor, nos termos do artigo 12278.  

Não obstante a omissão legal, admite-se, conforme será abordado em capítulo próprio, 

a compensação nos processos de recuperação judicial. O instituto não pode ser afastado pelo 

simples fato de um dos sujeitos envolvidos encontrar-se em regime recuperacional.  

Entretanto, faz-se necessário abordar as distintas situações fáticas apresentadas, 

considerando os fatos geradores das obrigações, o momento de preenchimento dos requisitos 

da compensação e a data de distribuição do pedido de recuperação, para a correta 

compreensão de tais variantes e consequente análise das soluções jurídicas a serem adotadas, 

tendo em vista o regime jurídico instaurado com o processo de recuperação. 

Além da compensação legal, a qual se subordina, para concretização, aos requisitos 

fixados em lei (reciprocidade de dívidas líquidas, vencidas e fungíveis, nos termos dos artigos 

368 e 369 da Código Civil Brasileiro), há ainda a compensação convencional, a qual foi 

pactuada, de forma livre e consciente, pela empresa recuperanda e se sujeita exclusivamente 

aos pressupostos ajustados pelas partes contratantes, antes da instauração da crise econômico-

financeira. 

Ora, tratando-se de uma modalidade distinta, com requisitos próprios, previamente 

pactuados, a compensação convencional não se confunde com a legal. Logo, para sua 

concretização basta o atendimento aos pressupostos ajustados pelas partes, os quais não têm 

necessariamente correlação com os requistos exigidos para a compensação legal, previstos em 

lei (dívidas líquidas, fungíveis e vencidas).  

A distinção dos requisitos da compensação legal e convencional mostra-se 

extremamente relevante. Na prática, constata-se, muitas vezes, uma grande confusão na 

análise de tais pressupostos, na medida em que se exige, equivocadamente, o preenchimento 

dos pressupostos legais para o reconhecimento da compensação convencional. Conforme já 

mencionado, essa modalidade de compensação possui requisitos próprios, que diferem 

daqueles previstos em lei, necessários à efetivação da compensação legal. 

                                            
78Art. 122. Compensam-se, com preferência sobre todos os demais credores, as dívidas do devedor vencidas até 
o dia da decretação da falência, provenha o vencimento da sentença de falência ou não, obedecidos os requisitos 
da legislação civil. 
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Logo, cabe, então, esclarecer que não se pode exigir, para a efetivação da 

compensação convencional, os requisitos da compensação legal. Esse é o primeiro ponto de 

atenção: a compensação voluntária exige o preenchimento dos requisitos pactuados pelas 

partes, que não guardam necessariamente correlação com as condições impostas pela lei para 

que se efetive a compensação legal. 

Assim, é perfeitamente possível que as partes ajustem a possibilidade de compensar 

dívidas ilíquidas. Nessa hipótese, esse é um dos pressupostos que deverá ser considerado pelo 

magistrado, ao analisar se houve ou não o preenchimentos dos demais requisitos 

eventualmente pactuados pelas partes contratantes, a viabilizar a compensação dos créditos vs. 

débitos recíprocos. 

Como já explicado, a possibilidade de se compensar dívidas recíprocas pode estar 

prevista em disposição contratual pactuada nos negócios jurídicos celebrados pela empresa 

em recuperação (cláusula denominada de compensação convencional), antes da instauração da 

crise econômico-financeira. E tal disposição contratual não é invalidada e nem perde sua 

eficácia, em razão do ajuizamento do pedido recuperacional ou decretação da falência.  

Nos termos do artigo 49, parágrafo segundo79, da Lei 11.101/2015, o pedido da 

recuperação judicial não enseja a extinção dos contratos celebrados com a empresa 

recuperanda. De acordo com tal dispositivo legal, as obrigações contratuais anteriormente 

firmadas permanecem válidas e eficazes, bem como observarão as condições originalmente 

contratadas, salvo as que foram objeto de alteração pelo próprio plano de recuperação e 

aprovadas, em assembleia, pelos credores. 

O fato é que a possibilidade de se compensar débitos de empresa, em recuperação 

judicial (seja em decorrência da compensação legal ou convencional), não pode ser 

desconsiderada, devido à instauração do regime recuperacional. Todavia, enseja intenso 

debate sobre sua aplicabilidade e eventuais limites a serem observados, considerando 

especialmente:  

a) a omissão legislativa quanto à possibilidade de se aplicar a compensação em 

processos de recuperação judicial, em razão do tratamento concedido pela Lei 11.101/2005, 

que disciplinou apenas na hipótese de falência do devedor (artigo 122) 80. A omissão legal 

                                            
79Art. 49 Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não 
vencidos. (..) §2°As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente 
contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar 
estabelecido no plano de recuperação judicial. 
80Nesse ponto, destaca-se que um dos fundamentos para se afastar a possibilidade de se compensar valores nos 
processos de recuperação judicial reside no fato de que na Lei 11.101/2005 não existe norma semelhante ao 
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sobre o instituto da compensação na recuperação judicial pode impedir ou excepcionar sua 

aplicação prática?  

b) o interesse social envolvido, em razão do princípio da preservação da empresa e a 

par condicio creditorium (paridade de tratamento dos credores); e  

c) o momento em que são preenchidos todos os requisitos legais ou convencionais das 

obrigações tidas como compensáveis e a data de distribuição do pedido recuperacional. 

Mostra-se relevante a contextualização prática do problema, através da demonstração de 

hipóteses fáticas distintas, que apresentam diversas variantes, considerando: (c1) os fatos 

geradores das obrigações; (c2) o momento de atendimento de todos os requisitos das 

obrigações compensáveis; (c3) a data de distribuição do pedido recuperacional; e (c4) a 

contabilização das deduções/compensações efetivadas, a qual é, em regra, efetuada em 

momento posterior. 

Não obstante a discussão e controvérsia sobre a aplicabilidade do instituto da 

compensação na seara dos processos recuperacionais, considerando especialmente a omissão 

na Lei 11.101/2005, o fato é que este, conforme exposto, é previsto expressamente nas 

disposições aplicáveis ao processso falimentar, o que será objeto de análise nos tópicos 

subsequentes. 

 

4.1 A compensação no regime falimentar 

 

A  Falência,  também  conhecida  como  quebra  ou  bancarrota,  é  um  processo  de 

                                                                                                                                        
artigo 164 do Decreto-Lei nº 7.661/45 que previa a possibilidade de compensação de débitos e créditos em 
concordatas preventivas. Esse posicionamento pauta-se na assertiva de que a omissão do legislador não pode ser 
ignorada e retrataria a intenção de não admitir a compensação na recuperação judicial, mas apenas na falência, 
em razão da regra expressa do artigo 122 da referida Lei. Disponível em: 
<http://www.tmabrasil.org.materias/artigod-de-associados/compensação-de-creditos-envolvendo-empresas-em-
recuperação-judicial>. Acesso em: 08 jul. 2018. 
Sobre a omissão proposital do legislador evidenciada no relatório do Senador Ramez Tebet, ao criticar o texto do 
PLC 71/2003, já que somente na falência há o vencimento antecipado das dívidas, o que justifica regras especiais 
de compensação, o professor Marcelo Sacramone ensinou que “a ausência de normativo específico quanto à 
recuperação judicial implica submissão da hipótese ao regramento do Código Civil, naquilo que ele for 
compatível com o instituto da recuperação judicial. (...) o regramento do instituto deve ser compreendido como 
destinado à promoção da preservação da empresa, da sua função social e do estímulo à atividade econômica. (...). 
Com base nesse novo regime a que são submetidos os bens do empresário devedor em recuperação, os créditos 
dos recuperandos, desde que não tenham sido extintos previamente à recuperação por ocasião da existência de 
uma obrigação recíproca compensável, serão indisponíveis à sua vontade exclusiva. A indisponibilidade do 
crédito impede a compensação nos termos do artigo 380, do Código Civil, que estabelece a regra de que não se 
admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro. Após a recuperação judicial, os créditos não são 
livremente disponíveis ao devedor recuperando justamente por conta da preservação da empresa e dos interesses 
dos demais credores na efetiva reestruturação da atividade.” (SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Compensação 
de débitos na recuperação judicial. In: MENDES, Bernardo Bicalho de Alvarenga (Coord.). Aspectos polêmicos 
e atuais da lei de recuperação de empresas. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016, p. 457-458).          
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execução coletiva do devedor em face da pluralidade de credores, que buscam a satisfação dos 

seus créditos81. Evita-se a corrida desenfreada de credores (multiplicidade de execução 

individuais) e busca-se a maximização dos ativos, com a redução de custos, a fim de que seja 

pago o maior número possível de credores. 

Além dos princípios da universalidade do Juízo Falimentar e do tratamento igualitário 

dos credores (par conditio creditorum), basilares do regramento anterior (Decreto-lei 

7.661/45), a Lei 11.101/2005 acrescentou os seguintes princípios: a) a preservação e 

maximização do patrimônio da massa82; e b) a economia e celeridade processual83. 

A possibilidade de compensar créditos vs. débitos recíprocos é expressamente 

autorizada no regime falimentar brasileiro desde a Lei 859 de 1.90284, sendo que a regra foi 

mantida na Lei 2.024/08 e nos Decretos 5.746/29 e 7.661/45. Na falência, como explicou 

Marcelo Sacramone85, mostra-se pertinente a diferença entre os sistemas francês e alemão 

sobre o regramento da compensação: 

No sistema francês, em que as obrigações se compensam automática e 
independentemente da vontade das partes, a compensação é vista como uma 
simplificação de pagamento, presunção de pagamento recíproco das prestações, para 
evitar comportamentos inúteis das partes). [...] As obrigações precisam ser 
coexistentes e exigíveis anteriormente à sentença de decretação da falência. [...]. 
Em contraposição ao sistema francês, como no sistema alemão, a compensação teria 
a função de garantia do devedor, não haveria empecilho com a declaração de 
falência. Ainda que o crédito se vença apenas por ocasião da sentença de quebra, a 
compensação poderá ocorrer, pois o instituto fora previsto justamente para reduzir o 
risco diante da insolvabilidade do devedor e como medida a garantir a satisfação do 
credor. 
 

Veja que, embora o Código Civil Brasileiro tenha adotado o regime de compensação 

previsto no sistema francês, conforme já exposto, a legislação falimentar autorizou 

expressamente a compensação das dívidas do devedor, cuja regra se apresenta com o nítido 

                                            
81SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação Judicial de Empresas 
e Falências: teoria e prática da Lei 11.101/2005. 2 ed., São Paulo: Almedina, 2017, p. 490. 
82Art. 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa preservar e otimizar a 
utilidade produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa.  
83Art. 75 (...). Parágrafo único. O processo de falência atenderá aos princípios da celeridade e da economia 
processual. 
Art. 79. Os processos de falência e os seus incidentes preferem a todos os outros, na ordem dos feitos, em 
qualquer instância. 
84O artigo 27 previa que “as contas correntes com o falido consideram-se fechadas no dia da declaração da 
quebra, prevalecendo de pleno direito a respectiva compensação. Também se compensam quaisquer outras 
dívidas que se acharem vencidas até o dia da abertura da falência, quer o vencimento provenha da sentença que 
decreta a falência, quer da extinção do prazo dos contratos”. 
85SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Compensação de débitos na recuperação judicial. In: MENDES, Bernardo 
Bicalho de Alvarenga (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais da lei de recuperação de empresas. Belo Horizonte: 
D’Plácido, 2016, p. 456-457. 
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propósito de garantir a satisfação do crédito e tem relevantes efeitos práticos, consoante se 

extrai dos ensinamentos retromencionados86. 

No Decreto-lei 7.661/45, havia dois dispositivos relacionados à compensação de 

débitos: o artigo 46, que tratava da compensação das dívidas na falência, e o artigo 164, 

aplicável às dívidas de responsabilidade do concordatário e sujeitas aos efeitos do favor 

legal87 . Na vigência desse regramento, houve intensos debates doutrinários sobre a 

possibilidade de a compensação significar ou não violação à ordem legal de classificação e 

pagamento dos créditos, por se tratar de um pagamento privilegiado88.  

No regime falimentar vigente, instituído pela Lei 11.101/2005, a compensação de 

débitos do falido também é permitida. Todavia, diferentemente do regime anterior, a lei atual 

estabelece, de forma expressa, que a compensação se efetive com preferência sobre os demais 

credores. Evidencia-se, assim, expressamente, um regime de prioridade, ou seja, uma exceção 

ao princípio da par condicio creditorium.  

Essa, sem dúvida, é uma distinção salutar entre o regramento atual (artigo 122 da Lei 

11.101/2005) e o revogado artigo 46 do Decreto-lei 7.661/45.  

 

4.2 Análise do artigo 122 da Lei 11.101/2005  

 

O artigo 122 da atual Lei de Recuperação e Falência disciplina a possibilidade de se 

realizar a compensação de dívidas do falido no âmbito do processo falimentar, a qual se 

efetivará com preferência em relação aos demais credores. 

  

                                            
86Trajano Valverde, um dos relatores do projeto que se converteu no Decreto-lei 7.661/45, ressaltou a função da 
garantia da compensação: “Frequentemente, na vida dos negócios, não se resolve o comerciante a abrir um 
crédito a outro senão porque já é deste devedor. Na sua própria dívida, vê ele uma garantia do pagamento do 
crédito concedido. Não é justo, portanto, que o vencimento antecipado de seu crédito anule essa garantia criada, 
sem fraude e que já está no seu patrimônio como um direito eventual, que a falência, já vimos, não prejudica, 
antes, o respeita”. (VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à lei de falências. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Revista Forense, 1999, v. I, p. 352).  
87MARTINS, Glauco Alves. Compensação de débitos na recuperação judicial. In: MENDES, Bernardo Bicalho 
de Alvarenga (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais da lei de recuperação de empresas. Belo Horizonte: 
D’Plácido, 2016, p. 467. 
Art. 46. Compensam-se as dívidas do falido vencidas até o dia da declaração da falência, provenha o vencimento 
da própria sentença declaratória ou da expiração do prazo estipulado. (...). 
Art. 164. Compensar-se-ão as dívidas vencidas nos termos prescritos no artigo 46 e seu parágrafo. 
88SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação Judicial de Empresas 
e Falências: teoria e prática da Lei 11.101/2005. 2. ed., São Paulo: Almedina, 2017, p. 670-671.  
Com relação a esse ponto, destaca-se decisão, na época, proferida pelo Supremo Tribunal Federal: 
“Compensação operada, por força da lei, antes de decretada a falência. Admitir a compensação operada ope legis 
antes de decretada, a falência não induz quebra do princípio par conditio creditorum. Descabimento do recurso”. 
(STF, 2ª Turma, RE 22802-SP, Rel. Min. Orozimbo Nonato, j. 04.05.1945). 
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Trata-se, como mencionado, de uma exceção expressa ao princípio da par condicio 

creditorium, na medida em que permite a compensação entre débitos vs. créditos recíprocos. 

Consoante destaca Glauco Martins89: 

No entanto, o texto da nova lei, em comparação com o artigo 46 da Lei de 1945, 
apresentava algumas inovações que merecem relexão. Em primeiro lugar, o artigo 
122 esclarece questão que chegou a gerar dúvidas nas Cortes brasileiras, dispondo 
claramente que a compensação se operará com preferência sobre todos os demais 
credores. Portanto, a compensação, operando-se de pleno direito nos termos do art. 
122, terá efeito semelhante a um pagamento com privilégio máximo, embora 
compensação e pagamento sejam meios distintos de extinção das obrigações. Dessa 
maneira, em face do novo texto legal, o administrador judicial não poderá se negar a 
reconhecer a compensação de créditos, alegando que tal procedimento representaria 
afronta à classificação de créditos. (grifo nosso) 

 
Em razão desse regime de preferência estabelecido no citado dispositivo legal, alguns 

doutrinadores90  entendem que a prioridade no processamento da compensação viola o 

princípio da par condicio creditorium, considerando que, nos termos do artigo 83 da Lei 

11.101/200591, o privilégio deve se pautar na causa ou natureza do crédito, e não em aspectos 

pessoais de cada credor.  

Há ainda quem defenda92 que a compensação somente poderá ocorrer dentro da 

própria classe de credores. De acordo com as lições de Vinícius José Marques Gontijo93, além 

das classes de credores, há subclasses constituídas pelo privilégio da compensação, a ser 

assegurado aos credores de uma mesma classe. E assim exemplifica:  

Portanto, se um indivíduo é devedor de um banco por contrato de abertura de crédito 
(‘cheque especial’) em uma agência e, ao mesmo tempo, credor por um investimento 

                                            
89MARTINS, Glauco Alves. Efeitos da Decretação da Falência sobre as obrigações do devedor. In: PAIVA, Luiz 
Fernando Valente de. (Coord.) Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São 
Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 467-468. 
90Segundo Paulo Frontini: “A ressalva do preceito, no teor de que a compensação se processa ‘com preferência 
sobre todos os demais credores’, sugere inconstitucionalidade, por franco tratamento desigual imprimindo à 
mesma classe de credores, ou mesmo aos credores que gozam de preferência geral, preferência especial ou de 
privilégio” (FRONTINI, Paulo Salvador. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 2. ed. 
Francisco Sátiro de Souza Júnior; Antônio Sérgio de Moraes Pitombo (Coords.) São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 456.  
91Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: 
I – créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos por credor, 
e os decorrentes de acidente de trabalho; 
II – créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado; 
III – créditos tributários, independentemente de sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas 
tributárias.  
IV – créditos com privilégio especial (...); 
V – créditos com privilégio geral; 
VI – créditos quirografários (...); 
VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penas ou administrativas, inclusive as 
multas tributárias; 
VIII – créditos subordinados, (...). 
92GONTIJO, Vinicius José Marques. A compensação na falência: subclasse no quadro geral de credores. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, v. 883, 2009, p. 72. 
93Ibid., p.72-73. 
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em outra agência, caberá ao administrador judicial da massa falida arrecadar o 
dinheiro e, ao banco, habilitar seu crédito na classe respectiva (quirografária) e, 
quando do pagamento desta classe, caberá ao administrador pagar à instituição 
financeira a quantia que ela tinha a compensar com privilégio sobre os demais 
credores quirografários, naturalmente, nos limites das forças econômicas da massa 
falida. Destarte, forma-se uma subclasse dentro de cada classe de credores na 
entabulação do quadro geral de credores da massa falida, sendo esta subclasse 
constituída pelos eventuais credores que tinham quantias a compensar na forma do 
art. 122 da Lei de Falências. (grifo nosso) 

 
Para o referido autor, o artigo 122 da Lei 11.101/2005 deverá ser interpretado e 

compreendido da seguinte forma:  

Compensam-se, com preferência sobre todos os demais credores da mesma classe, 
as dívidas do devedor vencidas até o dia da decretação da falência, provenha o 
vencimento da sentença de falência ou não, obedecidos os requisitos da legislação 
civil.   

 
Todavia, parte majoritária da doutrina94, pautada na escola germânica, entende justa e 

necessária a compensação operada por força da lei e inexistir violação ao princípio da par 

condicio creditorium, já que a compensação se fundamenta no princípio da equidade, de igual 

grandeza, sendo, portanto, medida de justiça 95. 

Veja-se que o entendimento consubstanciado na violação ao princípio da par condicio 

creditorium não se coaduna com a legislação falimentar96. A lei consagrou, com clareza, a 

possibilidade de se promover a compensação das dívidas do falido que venceram antes da 

decretação da falência (vencimento de prazo contratualmente ajustado) ou daquelas que 

vencerem em razão da própria sentença que decretou a falência, por determinação do artigo 

77 da Lei 11.101/200597, com preferência a todos os demais credores (regime de prioridade 

absoluta).  

Logo, verificados os requisitos a viabilizar a compensação das obrigações recíprocas, 

que surgiram até a decretação da quebra, esta opera-se de forma automática, sem necessidade 

                                            
94Nesse sentido, destacam-se João Baptista Villella (Da compensabilidade no concurso falencial: ensaio de 
contribuição à tutela dos créditos. 1963. Tese de doutoramento. Universidade Federal de Minas Gerais, 1963, p. 
42) e Celso Marcelo de Oliveira (Comentários à nova lei de falências. São Paulo: IOB Thomson, 2005, p. 486). 
De acordo com esse último autor, “não é de se cogitar da existência de ofensa ao princípio da par condicio 
creditorium (prejuízo a terceiros ou impenhorabilidade), mas sim de exceção legal, aliás, justa, pois trata com 
desigualdade os desiguais, na medida em que nem todos os credores são devedores da massa.” 
95PEREIRA, Juliana Lima. A compensabilidade de créditos na nova Lei de Falência. 2006. Dissertação 
(Mestrado em Direito). Faculdade de Direito Milton Campos, Nova Lima, 2006, p. 13. 
96Esse também é o posicionamento defendido por Marcelo Sacramone: “A Lei 11.101/2005, no seu art. 122, foi 
expressa ao determinar que a compensação extingue os créditos recíprocos, ainda que em detrimento dos demais 
créditos, mesmo que preferenciais.” (SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à Lei de Recuperação de 
empresas e Falências. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 430). 
97Art. 77. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas de devedor e dos sócios 
ilimitada e solidariamente responsáveis, com o abatimento proporcional dos juros e converte todos os créditos 
em moeda estrangeira para a moeda do País, pelo câmbio do dia da decisão judicial, para todos os efeitos desta 
Lei. 
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de submissão ao crivo do Juízo Falimentar. O Código Civil Brasileiro, conforme já 

mencionado neste trabalho, se filiou à escola francesa da compensação, na qual esta se efetiva 

de pleno direito (automática), no momento em que coexistirem os requisitos, sem necessidade 

de manifestação das partes ou pronunciamento judicial.  

Entretanto, ainda com relação a esse ponto, cumpre mencionar que as obrigações que 

surgiram após a decretação da falência não poderão ser compensadas, já que de titularidade da 

massa falida. Nessa hipótese, estaria ausente o requisito de reciprocidade entre os sujeitos 

envolvidos (credor e devedor), já que as obrigações precisam ser de titularidade das próprias 

partes, em posições jurídicas distintas. 

Outra questão que suscita debates na seara doutrinária diz respeito ao alcance de 

intepretação do artigo 77 da Lei 11.101/2005. Pela leitura do referido dispositivo legal, 

constata-se que este se limitou a determinar, com a decretação da quebra, o vencimento 

antecipado das dívidas do falido e dos sócios ilimitada e solidariamente responsáveis. Assim, 

eventuais créditos do falido não vencem antecipadamente com a sentença falimentar. 

Para alguns doutrinadores98, a interpretação literal do artigo 77 e a exigência do 

vencimento de ambas as obrigações impediriam a aplicação da compensação, se o crédito 

ainda não estivesse, por exemplo, vencido quando da decretação da quebra. Por outro lado, há 

posicionamente doutrinário diverso99, no sentido de que não se pode prejudicar o direito do 

credor, com débito, por exemplo, ainda vincendo.  

De acordo com o entendimento defendido por essa última corrente doutrinária é 

possível que, quando da decretação da falência, ainda não estejam presentes os pressupostos a 

viabilizar a compensação das dívidas. E, nessa hipótese, o credor deverá aguardar o 

preenchimento dos requisitos, para que se efetive a compensação dos valores, nos termos do 

artigo 122 da Lei100, já que este não impôs limite temporal. 

 

                                            
98NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresas. São Paulo: Saraiva, 2012, v. III, p. 455. No 
mesmo sentido, TOMAZZETE, Marlon. Curso de direito empresarial. 2 ed., São Paulo: Atlas, 2012, v. 3, p. 
400.  
99MARTINS, Glauco Alves. Efeitos da Decretação da Falência sobre as obrigações do devedor. In: PAIVA, Luiz 
Fernando Valente de. (Coord.). Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São 
Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 469. 
100A título exemplificativo, imagine-se que um credor disponha de um crédito ainda não exigível, já que 
submetido a uma condição suspensiva, quando da decretação da falência. Nessa hipótese, o credor deverá 
aguardar o vencimento do seu crédito previsto contratualmente, para que ambos os valores (débitos e créditos 
recíprocos) possam ser compensados.  
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Constata-se, assim, ser possível tanto a efetivação da compensação legal quanto a 

convencional no processo falimentar101. Não há óbice à admissão dessa última modalidade de 

compensação na Falência.  

Retomando o que já foi explicado nesse trabalho, tem-se que enquanto a compensação 

legal se processará quando estiverem presentes todos os requisitos previstos na lei 

(reciprocidade de dívidas líquidas, fungíveis e vencidas), a convencional se efetivará quando 

implementados os requisitos próprios pactuados pelas partes, no exercício da autonomia da 

vontade, previamente à decretação da falência102.  

E, por fim, ressalte-se que, embora a legislação falimentar tenha permitido a 

compensação das dívidas do falido, com o inequívoco intuito, repita-se, de garantia para 

satisfação do crédito, impôs limitações, a evitar fraudes, as quais estão relacionadas no 

parágrafo único do artigo 122 da Lei 11.101/2005.  

A primeira vedação legal se refere a créditos transferidos após a decretação da falência, 

salvo na hipótese de sucessão por fusão, incorporação, cisão ou morte. E a segunda proibição 

trata dos créditos que, ainda que vencidos em data anterior à decretação da falência, foram 

transferidos quando já conhecido o estado de insolvência do devedor, ou cuja tranferência 

tenha se operado com fraude ou dolo. 

                                            
101No Recurso Especial nº 1142824/PR, j. em 11.05.2012, o Min. Relator Massami Uyeda, em Decisão 
Monocrática, admitiu a possibilidade de se efetivar a compensação de débitos, em razão da aplicação subsidária 
das normas falimentares (artigo 46 Decreto-Lei 7.661/45). Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200901037820&t
otalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 05 jun. 2018. 
102A convenção de compensação voluntária poderá ser considerada ineficaz perante a massa falida se for 
ajustada, por exemplo, dentro do termo legal da falência para suprir o requisito da exigibilidade ou fungibilidade. 
(SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Compensação de débitos na recuperação judicial. In: MENDES, Bernardo 
Bicalho de Alvarenga (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais da lei de recuperação de empresas. Belo Horizonte: 
D’Plácido, 2016, p. 464).  
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5 A COMPENSAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

Embora o instituto da compensação seja reconhecido e expressamente autorizado na 

Lei 11.101/2005, consoante norma prevista no artigo 122, que regula, especificamente, o 

processo falimentar, não há regramento próprio nas disposições aplicáveis aos processos de 

recuperação judicial.  

Todavia, a citada omissão legislativa não impede a aplicação da compensação aos 

processos de recuperação judicial, considerando que:  

a) não há dispositivo legal que vede sua aplicação no regime recuperacional. Logo, 

nos termos do artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal103, o qual assegura fazer tudo aquilo 

que não é vedado pela legislação, conclui-se pela sua admissibilidade e aplicabilidade;  

b) não há qualquer incompatibilidade do instituto com o procedimento recuperacional. 

Na prática, registre-se que a possibilidade de aplicação da compensação no âmbito da 

recuperação judicial já foi enfrentada por diversos Tribunais e não há uniformidade de 

entendimento sobre o tema, consoante se extrai de julgados proferidos pelos Tribunais de 

Justiça do Estado de São Paulo104 e do Rio de Janeiro105. 

                                            
103 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
(...)  
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; (...). 
104 Não há uniformidade jurisprudencial sobre o tema nas Câmaras Empresariais do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. Para o Des. Francisco Loureiro, no Agravo de Instrumento nº. 0251043-75.2012.8.26.0000, 
j. em 17.07.2014, é possível a compensação, por ser automática, a partir do vencimento das dívidas recíprocas. 
Já o Des. Enio Zulianni, no Agravo de Instrumento nº 0187775-47.2012.8.26.0000, j. em 26.02.2013, admitiu a 
compensação como medida excepcional, pautada no artigo 369 do Código Civil, que estabelece os requisitos 
para a concretização da compensação legal. Já em outro julgado (Agravo de Instrumento nº. 2095653-
39.2016.8.26.0000, j. em 21.09.2016), o Des. Enio Zullianni entendeu que, embora o art. 122 autorize a 
compensação de valores nos processos falimentares, não há regra específica para os casos de recuperação 
judicial, o que demonstra a intenção clara do legislador em não permitir a compensação. O Des. Caio Marcelo 
Mendes de Carvalho, no Agravo de Instrumento nº. 2166093-94.2015.8.26.0000, j. em 27.04.2016, além de 
admitir a compensação no processo recuperacional, fez a distinção entre as modalidades legal e convencional, 
consignando que esta pode dispensar pressupostos previstos na de natureza legal. Já o Des. Ricardo Negrão, no 
Agravo de Instrumento nº. 2149453-79.2016.8.26.0000, j. em 18.12.2017, assentou a divergência jurisprudencial 
sobre a matéria e admitiu a compensação, sob o fundamento de que os fatos geradores ocorrem em data posterior 
ao pedido de recuperação. Já em outro julgado (Agravo de Instrumento nº 2025600-62.2018.8.26.0000, j. em 
10.09.2018), o Des. Ricardo Negrão proferiu voto divergente (voto nº 36.619), para anular a decisão de primeiro 
grau e entender que as partes devem se valer de ação autônoma para discutir o valor a ser recebido 
(compensação), visto que a questão não deve ser submetida ao crivo do Juízo da Recuperação. 
105No Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, também não há entendimento pacificado sobre a matéria. 
No Agravo de Instrumento nº. 0041485053.2015.8.19.0000, j. em 15.12.2015, o Des. Carlos Eduardo Moreira da 
Silva se manifestou no sentido de não admitir a compensação, nos termos do artigo 380 do Código Civil 
Brasileiro, já que gera tratamento diverso, em prejuízo aos demais credores, violando o concurso de credores. Já 
o Des. Gilberto Guarino, no Agravo de Instrumento nº 0073267-78.2015.8.19.0000, j. em 08.02.2017, admitiu a 
aplicação da compensação no processo de recuperação judicial, que se operou de forma automática, e assentou a 
inexistência de violação ao princípio de paridade dos credores.  
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Sobre o assunto, destacam-se as observações consignadas pelo Des. Fábio Tabosa, 

integrante do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o Agravo de 

Instrumento nº 2046450-45.2015.8.26.0000106, j. em 15.06.2015: 

Acerca da possibilidade de compensação de créditos no processo de recuperação 
judicial, é bem de ver que a Lei nº 11.101/2005 é silente, admitindo seu art. 122 a 
possibilidade no tocante aos processos falimentares, mas nada falando quanto às 
recuperações. Por conta disso, não há uniformidade jurisprudencial no tratamento da 
matéria, verificando-se dissonância inclusive entre as C. Câmaras Reservada de 
Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, ora afirmando-se a 
possibilidade de compensação, sob o fundamento de que automático o efeito a partir 
do vencimento das dívidas recíprocas entre credor e devedor (cf. agravo de 
instrumento nº 0251043-75.2012.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 
17/6/14) ou pela incoerência na inserção de um crédito na lista de credores da 
recuperação judicial, ao mesmo tempo em que se obriga o seu titular a realizar o 
pagamento de determinada quantia à recuperanda (cf. agravo de instrumento nº 
0187775-47.2012.8.26.0000, Rel. Des. Ênio Zuliani, j. 26/2/13), ora negando a 
compensação, sob o argumento da violação ao princípio do par conditio creditorum 
e do desequilíbrio entre o credor cujo crédito foi compensado e os credores 
submetidos recuperação judicial (cf. agravo de instrumento nº 2007325-
07.2014.8.26.0000, Rel. Des. Fortes Barbosa, j. 3/2/15 e agravo de instrumento nº 
2078293-62.2014.8.26.0000, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 18/12/14). (grifo 
nosso) 
 

E ainda as ponderações de Luciana Celidonio107:  
 
O primeiro entendimento, admitindo a compensação, considera especialmente os 
seguintes fundamentos: (a) opera-se automaticamente, de pleno direito, 
independentemente de decisão judicial (que teria apenas o condão de declará-la); (b) 
o art. 122 da LREF é aplicável também aos casos de recuperação judicial (e não 
apenas aos de falência); e (c) seria uma incoerência inserir um crédito na lista de 
credores e, ao mesmo tempo, obrigar o credor a realizar pagamento em favor da 
recuperanda. O segundo entendimento, rejeitando a compensação, baseia-se no 
fundamento de que a LREF trataria apenas dos pedidos de compensação em casos de 
falência (art. 122 da LREF) e que a compensação na recuperação judicial implicaria 
em violação ao art. 49 da LREF e ao princípio do par conditio creditorum, que 
prevê tratamento igualitário aos credores da mesma categoria. 

 
Como se verifica, trata-se de matéria controvertida e polêmica, objeto de estudo e 

enfrentamento neste trabalho. 

 

 

                                            
106 Acórdão proferido às fls. 395/400 dos autos do Agravo de Instrumento. Disponível em: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-
1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=2046450-
45.2015&foroNumeroUnificado=0000&dePesquisaNuUnificado=2046450-
45.2015.8.26.0000&dePesquisa=&uuidCaptcha=#?cdDocumento=33>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
107CELIDONIO, Luciana. Compensação de créditos envolvendo empresas em recuperação judicial. Newsletter 
de novembro de 2015 do Turnaround Managment Association – Brasil. Disponível em: 
<http://www.tmabrasil.org/materias/artigos-de-associados/compensacao-de-creditos-envolvendo-empresas-em-
recuperacao-judicial>. Acesso em: 18 mar. 2018. 
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5.1 Princípios da preservação da empresa e da par condicio creditorium. Maximização 

dos recursos e interesses envolvidos 

 

O instituto da recuperação visa reestruturar e reerguer a empresa em crise, sendo 

inegável sua influência e interferência na economia, diante da maximização da eficiência e 

riqueza. Isso porque tem como objetivo primordial a manutenção da atividade produtiva e dos 

postos de trabalho, objetivando minimizar os efeitos da crise econômica e obter resultados 

mais eficientes. 

O princípio da preservação da empresa, positivado no artigo 47 da Lei 11.101/2005108, 

é o norteador do processo recuperacional, sendo que a empresa afeta diversos interesses, que 

vão além dos interesses individuais do devedor e credores envolvidos. De acordo com Sheila 

Cerezetti109: 

O princípio da preservação da empresa foi expressamente declarado pelo art. 47. E, 
assim sendo, deve informar todo o desenrolar do procedimento de recuperação 
judicial. A preservação da empresa é um dos propósitos do novo instituto legal, que 
se preocupa com a reestruturação da fonte produtora, em vista de sua continuidade 
no mercado. 
A positivação do princípio da preservação da empresa no capítulo destinado à 
recuperação judicial demonstra a atribuição de relevância aos diversos interesses que 
envolvem a sociedade e que contribuem à formação do denominado e controvertido 
interesse social [...]. 
 

Esse princípio encontra-se refletido em diversos dispositivos da Lei de Recuperação e 

Falência, tais como: a) artigo 6°, caput e parágrafo quarto (suspensão de ações e execuções 

em curso contra empresa devedora, denominado de stay period); b) artigo 49, parágrafo 

terceiro (proibição de retirada ou venda do estabelecimento do devedor dos bens de capital 

essencial à atividade, durante o período de suspensão previsto no artigo 6°, parágrafo quarto, 

da Lei); c) artigo 59 (novação recuperacional); d) artigo 58, parágrafo primeiro (aprovação do 

Plano de Recuperação por cram down); e e) artigo 64 (manutenção do devedor na gestão da 

empresa em recuperação)110. 

                                            
 
108Artigo já transcrito na nota de rodapé 5. 
109CEREZETTI, Sheila Cristina Neder. A Recuperação Judicial de Sociedade por Ações. O princípio da 
preservação da empresa na Lei de Recuperação e Falência.  São Paulo: Malheiros, 2012, p. 80-81. 
110Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de 
todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. 
(...) 
§4° Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o 
prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, 
restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e 
execuções, independentemente de pronunciamento judicial. 
Art. 49 (...) 
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Entretanto, ressalte-se que a recuperação da empresa não deve ser buscada a qualquer 

custo, devendo se avaliar se esta é ou não viável economicamente, já que, em determinadas 

situações, a falência é o procedimento que melhor atende à economia e de forma mais 

eficiente. Segundo Scalzilli111: 

Nem toda empresa merece ser preservada. Não existe, no Direito Brasileiro ou em 
qualquer outro dos que se tem notícia, um princípio da ‘preservação da empresa a 
todo custo’. Na verdade, a LREF consagra, no sentido extamente oposto, um 
princípio complementar ao da preservação da empresa, que é o da retirada da 
empresa inviável do mercado. Ora, não é possível – nem razoável – exigir que se 
mantenha uma empresa a qualquer custo; quando os agentes econômicos que 
exploram a atividade não estão aptos a criar riqueza e podem prejudicar a oferta de 
crédito, a segurança e a confiabilidade do mercado, é sistematicamente lógico que 
eles sejam retirados do mercado, o mais rápido possível, para o bem da economia 
como um todo, sempre com a fanalidade de se evitar a criação de maiores problemas. 
 

O que se observa, sob a ótica da racionalidade econômica, é que o direito mercantil 

não é concebido para socorrer o agente econômico individualmente considerado, mas sob o 

enfoque do funcionamento do mercado112. Ou seja, a empresa deve demonstrar meios viáveis 

e eficazes, para gerar empregos e cumprir as obrigações assumidas, colaborando para o 

desenvolvimento do mercado e da economia, nos termos do artigo 47 da Lei. 

Além da preservação da empresa, há ainda o princípio da par condicio creditorium 

(paridade de tratamento dos credores), aplicável nos processos de recuperação judicial113. 

Esse princípio assegura que os créditos de uma mesma classe sejam tratados de maneira 

uniforme. 

Todavia, com relação ao tratamento isonômico dos credores, saliente-se que em uma 

mesma classe é possível se conceder tratamento diferenciado a credores, que poderão 

estimular os negócios da empresa devedora, sendo, portanto, essenciais à manutenção da 

atividade empresarial (são os denominados credores estratégicos).  

                                                                                                                                        
§3° (...) não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4°do art. 6°desta Lei, a 
venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. 
Artigo 59 já transcrito na nota de rodapé 7. 
Art. 58 (...) 
§1° O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 
45 desta Lei, desde que, na mesma assembleia, tenha obtido, de forma cumulativa (...). 
Art. 64. Durante o processo de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na 
condução da atividade empresarial, sob a fiscalização do Comitê, se houver, e do administrador judicial, salvo se 
qualquer deles (...). 
111 SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação Judicial de 
Empresas e Falências: teoria e prática da Lei 11.101/2005. 2. ed., São Paulo: Almedina, 2017, p. 89. 
112FORGIONI, Paula. A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2009, p. 17-18. 
113De acordo com o Enunciado 81 da II Jornada de Direito Comercial promovida pelo Conselho da Justiça 
Federal: “Aplica-se à recuperação judicial, no que couber, o princípio da par condicio creditorum”. Disponível 
em: <http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/795>. Acesso em: 22 mar. 2018. 
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De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado 114 , no tratamento 

diferenciado ao credor nada há de ilegal e torna perfeita a aplicação do princípio de paridade 

dos credores (par condicio creditorum), que encontra limites no artigo 5º, caput, da 

Constituição Federal115. Isso porque não há que se falar em uma igualdade absoluta, mas sim 

em relativa (tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais).  

Essa flexibilidade vem sendo admitida pela doutrina e pelos Tribunais, justamente 

porque se revela efetiva, na medida em que faz valer os princípios da função social e 

preservação da empresa, em prol da concretização dos fins do processo recuperacional116. 

Outro ponto relevante a ser destacado, nos processos de recuperação, diz respeito à 

busca pela maximização da eficiência e controle dos recursos, visando à maior satisfação dos 

credores e bem-estar possível. 

Os créditos sujeitos ao processo recuperacional (créditos concursais) deverão ser 

negociados e liquidados na forma prevista do Plano de Recuperação. Logo, as ações e 

execuções individuais em curso deverão ser suspensas, após o deferimento do processamento 

do pedido de recuperação (stay period), nos termos do artigo 6º, caput e parágrafo quarto, da 

Lei 11.101/2005117, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ressalvadas aquelas em que se 

demandem quantias ilíquidas.  

 

                                            
114Conferir nota de rodapé 8. Na Recuperação Judicial da empresa Carbono Química Ltda. (processo nº 
0018211-61.2011.8.26.0564), que tramitou na 8ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, 
admitiram-se credores quirografários com tratamento diferenciado, titulados de “credores quirografários 
essenciais”. Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br>. Acesso em: 23 jan. 2018. Sobre esse tema, o Des. Romeu 
Ricupero, integrante da Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, entendeu, nos autos do Agravo de Instrumento nº. 0036029-69.2011.8.26.000, j. em 27.06.2011, que a lei 
não proibiu tratamento desigual entre os credores de uma mesma classe. No mesmo sentido foi o entendimento 
do Des. Pereira Calças, integrante do mesmo Tribunal, no Agravo de Instrumento nº. 0372448-
49.2010.8.26.0000, j. em 01.02.2011. 
115Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (...). 
116Para o Des. Gilberto Guarino, integrante do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de 
Instrumento nº. 0005261-19.2015.8.19.0000, j. em 02.12.2015: “É no período crítico de liquidez que 
normalmente se destaca a figura do credor estratégico, também conhecido como ‘amigo’ ou ‘parceiro’, que 
assume risco maior e efetivamente aposta na recuperação da empresa, então em conjuntura precária, com o que 
termina por beneficiar, direta e indiretamente, todos os demais, por isso que costuma, em perfeita incidência do 
postulado da razoabilidade, receber tratamento diferenciado e gozar de certos benefícios”.  
117Segundo Cássio Cavalli, “o prazo a que se refere o art. 6º, §4º, da LRF, é de 180 (cento e oitenta dias), não de 
seis meses. Após o decurso desse prazo – em que se pressupõe que o plano tenha sido apresentado pelo devedor 
e apreciado pelo pelos credores o plano de recuperação -, os créditos que foram objeto do plano aprovado 
permanecerão com as suas execuções suspensas. (...). O prosseguimento das ações e execuções singulares 
configura, nesse caso, conflito de competência, que será decidido em favor do juízo recuperacional, para 
assegurar-se o cumprimento do plano aprovado e homologado. (AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. A 
construção jurisprudencial da Recuperação Judicial das empresas, 3. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017,  p. 
157-158). 
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Caso haja o prosseguimento de tais ações, estar-se-á violando o princípio de paridade 

de credores, bem como poderá haver uma redução e/ou comprometimento dos ativos e 

recebíveis da empresa, na hipótese de se efetivar atos de constrição, o que impactará, de 

forma substancial, no cumprimento das obrigações da empresa devedora. 

Tal regra processual evita, indubitavelmente, “corridas” e competições agressivas dos 

credores, sendo um incentivo para adoção de soluções coordenadas, em prol da maximização 

de satisfação dos credores (resultados coletivos superiores, mais benéficos) e dos recursos da 

empresa em crise. 

Todavia, ressalte-se que o plano de recuperação poderá não ser deliberado pelos 

credores no prazo de 180 (cento e oitenta dias) – stay period118 . Nessa hipótese, em 

consonância com os princípios de preservação da empresa e da razoabilidade, a jurisprudência 

tem admitido a prorrogação desse prazo, em razão de fatos não imputados à empresa em 

recuperação119. 

Ora, se de um lado têm-se os princípios da preservaçao da empresa e da par condicio 

creditorium, que regem o procedimento recuperacional, e ainda a busca pela maximização dos 

recursos da empresa em crise, do outro lado, há o instituto da compensação, regido pela 

legislação civil, cuja aplicabilidade, apesar da falta de regulamentação expressa na Lei 

11.101/2005, é admitida na recuperação judicial, conforme já exposto neste trabalho.  

Entretanto, consoante restará contextualizado nos tópicos subsequentes, há, na prática, 

limites e controles que vêm sendo exercidos pelo Poder Judiciário, considerando a data de 

ocorrência do fato gerador, o momento de preenchimento dos requisitos da compensação e a 

distribuição do pedido de recuperação (artigo 49 da Lei 11.101/2005).  

Nesse contexto, vale esclarecer que o momento em que todos os requisitos coexistam, 

para concretizar a compensação, seja na modalidade legal ou voluntária, conforme o caso, não 

se confunde necessariamente com o fato gerador da obrigação e nem com a contabilização das 

compensações/deduções efetivadas.  

Em verdade, há etapas distintas que precisam ser analisadas com a devida cautela, de 

acordo com a hipótese concreta apresentada, visto que, na prática, costumam gerar confusões 

                                            
118Isso foi observado nas Recuperações Judiciais do grupo Schahin/Base, Inepar e UTC em curso na Comarca de 
São Paulo/SP. Houve a prorrogação do prazo de 180 dias, até a realização da assembleia de credores, para 
deliberação do plano de recuperação. 
119Nesse sentido, conferir julgados do Superior Tribunal de Justiça. No AgRG no CC 113.001, j. em 14.03.2011, 
o Min. Aldir Passarinho Júnior entendeu que a extrapolação do prazo de 180 dias não causa o automático 
prosseguimento das ações e execuções contra a empresa recuperanda, senão quando comprovado que sua desídia 
causou o retardamento da homologação do plano de recuperação. Esse mesmo entendimento já havia sido 
adotado pela Min. Nancy Andrighi no AgRg no CC 111.614, j. em 10.11.2010.  
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e equívocos de interpretação. Além disso, vale lembrar que também cabe avaliar, diante das 

especificidades do caso concreto, se está diante da compensação na modalidade legal ou 

convencional.  

Essa avaliação é de grande relevância, já que também se verifica, com frequência, uma 

confusão nos pressupostos a serem exigidos, para se admitir, por exemplo, a compensação 

convencional. Explica-se: não se pode exigir para a compensação convencional os requisitos 

previstos em lei para a modalidade legal, se algum deles não foi, por exemplo, pactuado pelas 

partes contratantes. 

Feitas tais ponderações e explicações, registre-se que, muitas vezes, a solução adotada 

pelo Judiciário, no juízo de ponderação de valores (confrontação das regras previstas nos 

artigos 368, 369 e 421 do Código Civil vs. artigo 380 do Código Civil e princípios que regem 

o processo recuperacional), visa mitigar impactos nos recebíveis da empresa em recuperação 

(comprometimento do seu fluxo de caixa) e evitar prejuízos aos credores submetidos aos 

efeitos da recuperação. 

Em suma, a recuperação judicial envolve múltiplos interesses, que não mais se 

restringem ao binômio devedor vs. credor. E, sob esse enfoque, mostram-se necessárias e 

relevantes a contexualização dos problemas práticos enfrentados, decorrentes da compensação 

de débitos na recuperação judicial, bem como a análise das questões jurídicas e interesses 

envolvidos, a serem sopesados pelo Poder Judiciário. 

 

5.2 Análise de hipóteses distintas, considerando: fatos geradores das obrigações, 

preenchimento dos requisitos da compensação e a data de distribuição do pedido de 

recuperação. Repercussões práticas e soluções jurídicas.  

 

A data da distribuição do pedido recuperacional é o marco definido por lei para 

determinar que o crédito existente, ainda que não vencido, está sujeito aos efeitos da 

recuperação, nos termos do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005. E tratando-se de crédito 

concursal, este deverá ser satisfeito na forma e condições previstas no plano de recuperação, 

sob pena de violar o princípio da par condicio creditorium.  

Esse  dado  é  de  suma  importância para  se  verificar  se   o  crédito  é  concursal  ou 

extraconcursal. É um dos pontos a ser avaliado quando se está diante de obrigações recíprocas 

compensáveis e um dos sujeitos envolvidos encontra-se em processo de recuperação judicial. 
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O contexto fático que envolve a compensação de débitos nos processos de recuperação 

poderá apresentar diferentes variantes. Na prática, vislumbram-se hipóteses distintas, 

ilustradas e exemplificadas nos tópicos subsequentes, a receber tratamento e soluções 

diferenciadas pelo Poder Judiciário. 

Nesse cenário, destacam-se os seguintes pontos a serem identificados e avaliados:  

a) o momento em que são preenchidos todos os requisitos a viabilizar a compensação. 

Nesse aspecto, cabe avaliar o critério temporal e diferenciar as modalidades de compensação, 

que se submetem a pressupostos distintos. A compensação legal sujeita-se às condições 

previstas em lei, enquanto a compensação convencional tem requisitos próprios, previamente 

estipulados pelas partes, que não se confundem com os da natureza legal. Logo, não se pode 

exigir para a compensação convencional os requisitos legais, se estes não foram pactuados 

pelas partes; 

b) a data de distribuição do pedido de recuperação judicial (artigo 49 caput da Lei 

11.101/2005); 

c) a data de ocorrência dos fatos geradores das obrigações; e 

d) momento que em se efetua, se for o caso, a contabilidade das compensações 

realizadas. 

 

5.2.1 Fatos geradores e preenchimento dos requisitos da compensação antes do ingresso do 

pedido recuperacional 

 

Nessa primeira hipótese, o preenchimento de todos os requisitos a viabilizar a 

compensação do débito do devedor ocorreu anteriormente ao pedido de recuperação. 

Indaga-se: operou-se a extinção das obrigações ou caberia a restituição de tal 

numerário à empresa em recuperação judicial, por suposta violação aos princípios da 

preservação da empresa e da par condicio creditorium, em decorrência da regra prevista no 

artigo 380 do Código Civil Brasileiro?  

Ilustra-se com a seguinte situação hipotética:   

A empresa ‘A’ firmou contrato de prestação de serviços com a empresa ‘B’ e 
convencionaram, dentre as disposições contratuais, a possibilidade de efetuarem 
descontos/deduções, em razão de obrigações recíprocas, apuradas no curso do 
relação contratual, tais como: aplicação de multas, adiantamentos de valores e 
estorno de pagamentos efetuados a maior (trata-se da cláusula denominada de 
compensação convencional/voluntária). Nesse contexto, imagine-se que, em um 
determinado mês, houve, por equívoco, o pagamento de um valor superior àquele 
devido à empresa contratada, considerando os serviços relacionados no Relatório de 
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Medição. Restou, assim, caracterizada a ocorrência do fato gerador: pagamento a 
maior à empresa contratada. 
Apurado esse pagamento a maior pela empresa contratante e, portanto, indevido, 
esta, em razão desse ‘crédito’, fará, em momento posterior um ‘encontro de contas’, 
já que a empresa contratada presta regularmente o serviço contratado e fará jus ao 
recebimento de pagamento no final do próximo mês, a ser consolidado no Relatório 
de Medição.  
Concluído o Relatório de Medição – consolidação dos serviços executados e valores 
devidos à contratada –, a empresa contratante realizará o citado ‘encontro de contas’, 
ou seja, ocorrerá a compensação dos valores. Veja que, nesse momento, coexistiram 
todos os requisitos a viabilizar a compensação das obrigações recíprocas dos sujeitos 
envolvidos: as partes contratantes figuram reciprocamente como credores e 
devedores uma da outra. 
A dedução do montante efetuado a maior será uma consequência dessa compensação, 
que ocorrerá no momento do pagamento da medição à empresa contratada. 
Nesse cenário, registre-se que a empresa contratada não estava em regime 
recuperacional, tendo apenas ingressado com o pedido de recuperação em data 
posterior à efetivação da referida compensação e da dedução do pagamento a 
maior120. 
 

Nesse exemplo (de nossa autoria) constata-se, de forma clara, que a data de ocorrência 

do fato gerador não coincidiu com o momento de preenchimento dos requisitos das 

obrigações recíprocas para efetivar a compensação. Além disso, a dedução é uma 

consequência da compensação, cujo cálculo é efetuado no momento em que se realiza o 

pagamento efetivo. Têm-se, assim, etapas distintas, que precisam ser corretamente 

compreendidas e diferenciadas, a evitar entendimentos equivocados.  

A compensação efetiva-se quando há o preenchimento de todos os seus requisitos, e 

não na data de ocorrência dos fatos geradores, que, como dito, não coincide necessariamente 

com o momento de concretização da compensação (“encontro de contas”). Esclarecido e 

superado esse ponto, saliente-se que, na hipótese acima retratada, a compensação operou-se 

em data anterior à distribuição do pedido de recuperação judicial da empresa contratada.  

Nesse cenário fático apresentado, os débitos vs. créditos recíprocos das partes 

contratantes desapareceram do mundo jurídico, ou seja, a situção se concretizou, não podendo 

ser “ressuscitada” pelo simples fato de a empresa contratada ter, posteriormente, ingressado 

com pedido de recuperação.  

Ademais, ressalte-se ainda ser irrelevante as partes envolvidas terem ou não efetuado a 

contabilidade de tais compensações/deduções, bem como não terem reconhecido ou alegado 

esse “encontro de contas”. Isso porque a compensação opera-se de forma automática, no 

momento em que coexistam todos os seus requisitos, independentemente de manifestação ou 

reconhecimento da parte envolvida.  

                                            
120Veja que, nesse exemplo, facilmente se distingue a ocorrência do fato gerador, do momento em que surgem os 
requisitos, a viabilizar a compensação dos créditos vs. débitos recíprocos envolvendo as partes contratantes. 
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Em termos práticos, situação similar foi analisada e discutida nos autos da 

Recuperação Judicial do grupo Schahin/Base (processo nº 1037133-31.2015.8.26.0100121), 

cujo recurso (Agravo de Instrumento nº 2166093-94.2015.8.26.0000) foi apreciado e julgado 

pela 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo/SP, com a seguinte ementa: 

Recuperação Judicial. Compensação convencional. Crédito não arrolado na lista de 
credores da recuperanda. Possibilidade de as partes suprirem, por acordo de 
vontades, a ausência de eventuais pressupostos da compensação legal. Compensação 
convencional que produziu seus efeitos antes do deferimento do pedido de 
recuperação judicial da agravada, momento em que nada impedia o ato extintivo de 
obrigações. Prova documental de que a recuperanda concordou em que a Petrobras 
suprisse a sua falta de numerário momentânea para a consecução de contrato, 
adquirindo materiais - Ausência de ilegalidade. Decisão reformada - Recurso 
provido. (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Agravo de Instrumento nº 
2166093-94.2015.8.26.0000 (registro: 2016.0000276515), 2ª Câmara Reservada de 
Direito Empresarial, Des. Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 27.04.2016122). 
(grifo nosso) 

 
Nesse caso específico, o Juízo da Recuperação do grupo Schahin/Base proferiu 

decisão nos autos do processo nº 1037133-31.2015.8.26.0100, determinando a imediata 

devolução dos valores compensados, que, na época, totalizavam o montante de 

R$ 4.211.419,33.  

 

                                            
121Recuperação Judicial do grupo Schahin Engenharia S/A (atualmente denominada de Base Engenharia e 
Serviços de Petróleo e Gás S/A) e outras, em curso na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca 
de São Paulo/SP. A recuperação judicial foi convolada em falência em 01.03.2018. Disponível em: 
˂https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S000GH0W0000&processo.foro=100&uuidCaptcha=
sajcaptcha_dc7381c1209242c5b6ad000756eea51f˃. Acesso em: 03 mar. 2018. 
Registre-se que, ao apreciar o Agravo de Instrumento nº. 0063948-62.2013.8.26.0000, j. em 03.07.2014, o Des. 
Francisco Loureiro, integrante da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo/SP, também avaliou o critério temporal, ou seja, o momento em que houve as apropriações dos 
recebíveis e se efetivou a compensação, com respaldo em cláusula contratual, considerando a distribuição do 
pedido de recuperação. Nesse caso, também havia se concluído pela legalidade das compensações efetivadas 
antes do ingresso do pedido de recuperação. Confira-se a ementa do citado julgado: “Recuperação Judicial. 
Decisão que determinou ao banco credor o depósito de quantia nos autos da recuperação judicial. (...) Execução 
dos avalistas em nada interfere na questão posta a julgamento, uma vez que, conforme entendimento pacificado 
da Câmara Reservada de Direito Empresarial, os garantidores não ingressam e nem se beneficiam do regime 
especial da recuperação judicial. (...). Legítima apropriação dos recebíveis compensados antes do pedido de 
recuperação judicial. Somente as compensações e apropriações de recebíveis posteriores ao pedido de 
recuperação devem ser devolvidas à recuperanda. Manifestações das partes e datas em que ocorreram as 
compensações que permitem chegar ao montante do valor a ser restituído à recuperanda mediante mero cálculo 
aritmético. Recurso parcialmente provido”. (grifo nosso). Disponível em: 
 <https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-
1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0063948-
62.2013&foroNumeroUnificado=0000&dePesquisaNuUnificado=0063948-
62.2013.8.26.0000&dePesquisa=&uuidCaptcha=#?cdDocumento=49>. Acesso em: 05 jun. 2018.  
122Disponível em:  
˂https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-
&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=2166093- 
94.2015&foroNumeroUnificado=0000&dePesquisa.˃. Acesso em: 30 maio 2017. 
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A parte prejudicada agravou dessa decisão, a qual foi reformada pelo Tribunal 

Bandeirante, ao dar provimento ao recurso interposto, para reconhecer a legalidade das 

compensações efetuadas, considerando, em síntese, que:  

a) os descontos foram decorrentes da aquisição de materiais e serviços em favor das 

empresas recuperandas (adiantamento de valores), em razão de prévio ajuste pactuado entre as 

partes (compensação convencional). Nesse ponto, o julgado distinguiu, de maneira correta, as 

modalidades de compensação (legal e convencional), consignando, inclusive, que esta possui 

pressupostos próprios, os quais não se confundem com os de natureza legal;  

b) possibilidade de aplicação do instituto na recuperação judicial;  

c) a compensação operou-se de forma automática, por ser um modo extintivo de 

obrigações, e ocorreu anteriormente ao pedido recuperacional. 

O referido julgado trouxe as lições dos professores Sílvio Rodrigues e Washington de 

Barros Monteiro sobre a distinção entre as modalidades de compensação, assim sintetizadas: 

Por vezes, embora haja débitos recíprocos entre as mesmas pessoas, a compensação 
não se opera, de pleno direito, por faltar um dos pressupostos necessários [...]. 
Talvez uma das dívidas não seja vencida, talvez uma não seja líquida ou, quem sabe, 
as prestações são heterogêneas. O fato de a compensação legal não ocorrer não 
impede que as partes, por ajuste de vontade, supram essa falta de um ou mais 
requisitos, avençando a compensação. Trata-se de um novo negócio extintivo das 
obrigações, que atua por força do acordo de vontades. Aliás, a compensação pode 
advir da vontade de apenas uma das partes, ou seja, daquela que se prejudicaria com 
sua atuação O credor de dívida vencida, que ao mesmo tempo é devedor de dívida 
vincenda, pode, abrindo mão do prazo que o beneficia, compensar uma obrigação 
com outra. No caso de a compensação provir da vontade das duas partes, diz-se 
convencional; no caso de emanar da vontade de uma, diz-se compensação por 
vontade unilateral, ou, ainda, compensação facultativa.123 (grifo nosso) 
A compensação legal não pode ser declarada ex officio; cumpre ao interessado 
alegá-la na fase própria do processo. A convencional produz seus efeitos no instante 
em que se estabelece o acordo de vontades124. 
   

Outra situação semelhante envolvendo a aplicação do instituto da compensação 

também foi apreciada e solucionada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/RJ, 

ao julgar recurso, em razão de decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial do ex-

grupo da OGX, com a seguinte ementa: 

Agravo de Instrumento. Procedimento de Recuperação Judicial do ex-grupo OGX. 
Créditos quirografários originariamente listados na relação de credores, em nome da 
1ª recorrente, na cifra de R$ 10.521.152,41 (dez milhões, quinhentos e vinte e um 
mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos), e, em nome da 2ª 
agravante, na monta de R$ 6.203.608,00 (seis milhões, duzentos e três mil, 
seiscentos e oito reais). Pedidos de: (i) declaração de inexistência de crédito da 2ª 
recorrente; (ii)  redução do crédito da 1ª recorrente para R$ 8.147.132,36 (oito 
milhões, cento e quarenta e sete mil. cento e trinta e dois reais e trinta e seis 
centavos), sob alegação de compensação com crédito de titularidade das 

                                            
123RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil: parte geral das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 219. 
124BARRROS, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 309. 
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recuperandas (agravadas), no patamar de R$ 2.374.020,05 (dois milhões, trezentos e 
setenta e quatro mil e vinte reais e cinco centavos), e (...). vencimento aos 
17/10/2013, antes da data do pedido de recuperação judicial. 1ª recorrente que, 
enquanto operadora do bloco, emitiu, a seu turno, 04 (quatro) cash calls contra as 
recorridas, totalizando um crédito de R$ 10.521.152,41 (dez milhões, quinhentos e 
vinte e um mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos). vencimento 
aos 30/10/2013, também antes do ingresso da pretensão recuperatória judicial. 
manifesta configuração de parcial compensação legal. Aplicação dos arts. 368 e 369 
do Código civil. Créditos líquidos, certos, exigíveis e mutuamente fungíveis. 
Instituto jurídico que se opera sine facto hominis, isto é, independentemente da 
manifestação de vontade dos interessados, e que extingue pleno jure (parcialmente, 
no caso), as dívidas recíprocas. Arts. 49, 59 e 122 da Lei federal n.º 11.101/2005. 
Inexistência de empecilho à compensação, que tem eficácia ex tunc, retroativa, pois, 
a momento anterior à dedução do pedido de recuperação judicial. Inexistência de 
violação da par conditio creditorum, nem agride os planos recuperatórios já 
aprovados e homologados. [...].precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo. Apelo parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 14ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 
0073267-78.2015.8.19.0000, Des. Rel. Gilberto Guarino, j. 08.02.2017125). (grifo 
nosso) 
 

No referido julgado, também restou reconhecida a possibilidade de se aplicar a 

compensação nos processos de recuperação e inexistir qualquer incompatibilidade 

procedimental. Esse Tribunal, diferentemente do Tribunal Paulista, apreciou a modalidade de 

compensação legal (pressupostos necessários) ao invés da convencional. Entretanto, ao apurar 

que os requisitos da compensação foram preenchidos em data anterior ao ingresso do pedido 

de recuperação, também concluiu pela legalidade das compensações efetivadas.  

E no Agravo de Instrumento nº 2156169-88.2017.8.26.0000126, interposto pelo grupo 

UTC, j. em 12.03.2018, o Des. Araldo Telles, integrante da 2ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial do Tribunal Paulista, também consignou a possibilidade de aplicação da 

compensação na recuperação judicial e a necessidade de se observar o critério temporal, 

consoante assinalado pela administradora judicial: 

Bem assinalou a Administradora Judicial que a compensação como meio indireto de 
liquidação de obrigações, particularmente em sede de uma recuperação judicial, 
depende do atendimento de um critério temporal. Assim, prossegue, se tem previsão 
contratual e realiza-se antes do ajuizamento, é, em princípio, válida, o que se conclui 
a partir da aplicação do art. 49, § 2º, da Lei 11.101/05 (fls. 5.178). [...] 
Vê-se, então, que a compensação não pode ser descartada peremptoriamente 
somente porque um dos envolvidos encontra-se em regime de recuperação judicial. 
[...]. (grifo nosso) 

                                            
125Recuperação Judicial do grupo OGX. Disponível em:  
<http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ProcessarConsJuris.aspx?PageSeq=0&Version=1.0.3.50˃. Acesso em: 23 fev. 
2018. 
126Conferir acórdão e parecer da administradora judicial. Disponíveis em: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do;jsessionid=5E7B9B6A4F834C91728B1BAE3FEE69EE.cposg6?convers
ationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-
1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=2156169-
88.2017&foroNumeroUnificado=0000&dePesquisaNuUnificado=21561698.2017.8.26.0000&dePesquisa=&uui
dCaptcha=#?cdDocumento=52>. Acesso em: 08 jun. 2018. 
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Consoante se extrai da leitura dos julgados, tem-se a influência do sistema francês 

sobre o instituto da compensação, adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Isso porque a 

compensação opera-se de forma automática, no momento em que coexistam seus requisitos, 

sejam estes decorrentes da lei (compensação legal) ou do prévio ajuste das partes 

(compensação contratual/convencional).  

Ora, extintos os créditos, no montante em que se compensam com os débitos 

(obrigações recíprocas tidas como compensáveis), antes da distribuição do pedido de 

recuperação, não há que se falar em ilegalidade da compensação e muito menos em devolução 

dos valores descontados/compensados, para fins de submissão ao procedimento 

recuperacional. 

Nessa primeira hipótese apresentada, as obrigações compensáveis (créditos vs. débitos 

recíprocos cujos requisitos foram todos preenchidos) já estavam extintas e, consequentemente, 

desapareceram do mundo jurídico quando do ingresso do pedido de recuperação. Logo, não 

há que se falar em restituição dos valores compensados à empresa contratada. 

Essa é, sem dúvida, a solução jurídica que se mostra mais adequada para a resolução 

da questão apresentada127. Operou-se a extinção das obrigações, já que a compensação é ipso 

iure, efetiva-se de forma automática, no momento em que presentes os requisitos legais ou 

ajustados, inexistindo, assim, violação ao artigo 380 do Código Civil Brasileiro e nem aos 

princípios que regem o processo de recuperação. 

 

5.2.2 Fatos geradores ocorridos antes do pedido de recuperação, mas o preenchimento dos 

requisitos da compensação surgiram apenas em data posterior, ou seja, após o ingresso do 

pedido recuperacional  

 

Nessa segunda hipótese, embora os fatos geradores das obrigações tenham ocorrido 

antes do ingresso do pedido de recuperação judicial, os requisitos a concretizar a 

compensação apenas surgiram em data posterior, ou seja, quando já havia sido instituído o 

regime recuperacional da empresa devedora.  

                                            
127Esse também é o posicionamento defendido por Marcelo Sacramone ao tratar dos créditos objeto da 
compensação: “Caso os requisitos legais da fungibilidade, exigibilidade e liquidez ocorram antes do pedido de 
recuperação judicial, a compensação será automática e independerá de qualquer manifestação, nos termos do art. 
368 do Código Civil. As obrigações recíprocas serão extintas até o momento em que se compensarem desde o 
momento em que presentes todos os requisitos legais. Como a compensação é ipso iure, sua realização ocorre 
independentemente de sua contabilização por qualquer das partes contratantes ou de qualquer declaração de 
reconhecimento da extinção.” (SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à Lei de Recuperação de 
empresas e Falências. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 213). 
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Essa é a situação mais controvertida e corriqueiramente discutida nos processos de 

recuperação judicial. Debate-se:  

a) ocorrerá a extinção das obrigações por meio do instituto da compensação? Ou 

caberá a restituição de tal numerário à empresa em recuperação, considerando especialmente a 

regra do artigo 380 do Código Civil Brasileiro e a violação aos princípios da preservação da 

empresa e da par condicio creditorum?  

b) como harmonizar os artigos 368, 369, 380 e 421 do Código Civil Brasileiro? 

c) caso se entenda pela devolução do montante compensado, este deverá ser, de plano, 

arrolado no Quadro Geral de Credores da empresa em recuperação ou a parte prejudicada 

(credora) deverá promover habilitação de crédito? 

Conforme já exposto, é de grave relevância se compreender inicialmente o momento 

em que ocorreu o fato gerador da obrigação, identificando se, desse fato gerador, decorreu um 

débito ou crédito da empresa recuperanda128, bem como saber diferenciá-lo do surgimento dos 

requisitos a viabilizar a compensação. Trata-se de etapas distintas, que não se confundem, as 

quais precisam ser avaliadas e identificadas com a devida atenção, considerando a data de 

distribuição do pedido de recuperação.  

Veja-se que nesse novo cenário fático abordado, diferentemente da hipótese exposta 

no tópico anterior, embora o fato gerador da obrigação, que gerou um débito para a empresa 

contratada (por exemplo: aplicação de multas, adiantamentos de valores ou pagamentos a 

maior), tenha ocorrido em data anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação, os 

requisitos legais ou ajustados, a viabilizar a compensação (“encontro de contas”), conforme a 

modalidade seja legal ou convencional, apenas se apresentam (são preenchidos) em data 

posterior, ou seja, após a instauração do regime recuperacional. 

Fazendo uma correlação com o exemplo relatado no tópico anterior, tem-se a seguinte 

situação hipotética (de nossa autoria): 

A empresa ‘A’ firmou contrato de prestação de serviços com a empresa ‘B’ e 
convencionaram, dentre as disposições contratuais, a possibilidade de efetuarem 

                                            
128Exemplifica-se: a empresa contratada, antes do ingresso do pedido de recuperação, recebeu, após a 
consolidação dos serviços executados no Boletim de Medição, um pagamento a maior efetuado pela empresa 
contratante. Nessa hipótese, a empresa contratada tem um débito para com a empresa contratante (e esta última, 
um crédito a seu favor), cujo “encontro de contas” será efetuado no próximo Boletim de Medição, que se dará no 
mês subsequente. Entretanto, a situação é diversa se a empresa contratada, antes do ingresso do pedido de 
recuperação, receber, após a consolidação dos serviços efetivados, um pagamento a menor da empresa 
contratante. Nessa hipótese, a empresa contratada é titular de um crédito anteriormente ao ajuizamento do pedido 
de recuperação. Essa distinção é relevante, já que, consoante será relatado nesse tópico, os debates e problemas 
enfrentados nos processos de recuperações com relação à compensação de créditos vs. débitos recíprocos 
residem quando o fato gerador da obrigação resulta em um débito da recuperanda antes do ingresso do pedido de 
recuperação judicial, mas os requisitos a viabilizar a compensação apenas são preenchidos em data posterior ao 
pedido de recuperação. 
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descontos/deduções, em razão de obrigações recíprocas, apuradas no curso do 
relação contratual, tais como: aplicação de multas, adiantamentos de valores e 
estorno de pagamentos efetuados a maior (trata-se da cláusula denominada de 
compensação convencional/voluntária).  
Nesse contexto, imagine-se que, em um determinado mês, houve, por equívoco, o 
pagamento de um valor superior àquele devido à empresa contratada, considerando 
os serviços relacionados no Relatório de Medição. Restou, assim, caracterizada a 
ocorrência do fato gerador: pagamento a maior à empresa contratada, que ocorreu 
em data anterior ao ingresso do pedido de recuperação. O fato gerador dessa 
obrigação gerou um débito da empresa contratada para com a empresa contratante, 
anteriomente ao ajuizamento do pedido de recuperação. 
Apurou-se, assim, esse pagamento a maior (“crédito” da empresa contratante e 
“débito” da empresa contratada), cabendo à empresa contratante efetuar 
oportunamente um “encontro de contas”, assim que preenchidos os requisitos 
convencionados. Nessa situação hipotética, os requisitos apenas estarão atendidos 
após a consolidação do Relatório da próxima medição – consolidação dos serviços 
prestados e valores devidos pela contratante em favor da contratada -, já que, nesse 
momento, por disposição contratual pactuada, ocorrerá a devida compensação 
(créditos vs. débitos recíprocos das partes contratantes). Como consequência da 
compensação, haverá a dedução desse montante efetuado a maior à empresa 
contratada, no momento em que se realizará o pagamento mensal da medição. 
Entretanto, acrescente-se a essa situação o fato de a empresa contratada ter 
ingressado com pedido de recuperação judicial logo após o recebimento do 
pagamento anterior. Ou seja, embora o fato gerador tenha ocorrido em data anterior 
(recebimento de pagamento a maior, o que gerou um débito da empresa contratada 
para com a empresa contratante), a compensação (preenchimento dos requisitos) e a 
dedução do valor ocorreram em data posterior à distribuição do pedido de 
recuperação. 
 

Essa segunda hipótese se apresenta com maior frequência nos processos de 

recuperações judiciais129 e tem gerado intensos debates, em razão dos impactos práticos e 

duas possíveis interpretações jurídicas a serem adotadas. 

A problemática surge justamente porque se trata de débito contraído pela empresa 

antes do ingresso do pedido de recuperação, mas os requisitos a viabilizar a compensação 

apenas são preenchidos em data posterior, ou seja, após a distribuição do pedido 

recuperacional.  

Note-se que esse é o primeiro ponto a ser analisado: débito contraído pela recuperanda 

antes da distribuição do pedido de recuperação. Isso porque, se do fato gerador da obrigação 

anterior ao pedido de recuperação decorrer, ao invés de um débito, um crédito em favor da 

empresa, a situação é distinta.  

E a explicação é simples. Se a empresa for titular de um crédito anteriormente à 

distribuição do pedido de recuperação e contrair um débito posteriormente ao pedido ou cujos 

requisitos da compensação somente forem preenchidos após este, os créditos vs. débitos 

                                            
129Conferir decisões proferidas no âmbito das Recuperações Judiciais do grupo Schahin/Base (processo nº. 
1037133-31.2015.8.26.0100), grupo Garcia-Jaraguá (processo n. 1013279-88.2014.8.26.0602), grupo Lupatech 
(processo nº 1050924-67.2015.8.26.0100) e grupo Inepar (processo nº 1010111-27.2014.8.26.0037), em curso na 
Comarca de São Paulo/SP. 
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recíprocos poderão ser compensáveis130. Ou seja, nessa hipótese  – crédito em favor da 

recuperanda antes da distribuição do pedido de recuperação - não há qualquer questionamento 

a ser formulado junto ao Juízo da Recuperação. 

Então, em um primeiro momento, é necessário se compreender o contexto fático 

apresentado com relação ao fato gerador da obrigação ocorrido anteriormente à distribuição 

do pedido de recuperação: gerou débito ou crédito em favor da empresa recuperanda? 

Superado e esclarecido esse ponto, passa-se a enfrentar as discussões travadas em torno da 

possibilidade de se admitir ou não a compensação de valores.  

Na situação hipotética ilustrada neste tópico, há diferentes interpretações a serem 

adotadas, que implicam soluções jurídicas diferenciadas, com relevantes repercussões práticas. 

Assim, pode-se constatar, de forma induvidosa, as controvérias em torno da possibilidade de 

se promover a compensação de valores, e, especificamente, a fragilidade da cláusula da 

compensação convencional previamente ajustada pelas partes, diante da instauração do 

regime recuperacional. 

 

5.2.2.1 Primeira interpretação jurídica: interesse social envolvido. Artigo 380 do Código Civil. 

Violação aos princípios da preservação da empresa e da par condicio creditorium 

 

A primeira linha de interpretação, a qual tem prevalecido na jurisprudência, defende 

que o interesse individual de um determinado credor não poderá se sobrepor ao interesse 

social, sendo que a compensação de valores é incompatível com o regime instituído pela Lei 

11.101/2005. 

Para os adeptos desse primeiro posicionamento131, a recuperação judicial institui um 

procedimento próprio, que envolve múltiplos interesses, sendo vedado causar prejuízo ao 

direito de terceiros (artigo 380 do Código Civil). Esse novo regime restringe a liberdade 

contratual, de maneira que o interesse individual de um credor, tutelado, por exemplo, com a 

cláusula da compensação convencional previamente ajustada no negócio jurídico, contraria o 

interesse social e a manutenção da empresa. 

                                            
130SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à Lei de Recuperação de empresas e Falências. São Paulo: 
Saraiva, 2018, p. 215. 
131Esse é o posicionamento defendido por Marcelo Sacramone (SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários 
à Lei de Recuperação de empresas e Falências. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 241). Além disso, conferir decisões 
proferidas no âmbito das Recuperações Judiciais do grupo Schahin/Base (processo nº. 1037133-
31.2015.8.26.0100), grupo Garcia-Jaraguá (processo n. 1013279-88.2014.8.26.0602), grupo Lupatech (processo 
nº 1050924-67.2015.8.26.0100) e grupo Inepar (processo nº 1010111-27.2014.8.26.0037), em curso na Comarca 
de São Paulo/SP. 
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Logo, permitir a compensação de débitos do devedor em recuperação significa:  

a) prejudicar o direito de terceiros, o que é vedado pelo artigo 380 do Código Civil 

Brasileiro. Após a distribuição do pedido de recuperação, a empresa é submetida a um regime 

jurídico próprio em relação aos seus créditos e débitos, que devem observar as regras 

dispostas nos artigos 49 e 66 da Lei 11.101/2005.  

O artigo 66 estabelece limites para alienação e oneração dos ativos permanentes da 

empresa (proteção do acervo patrimonial), enquanto que a regra contida no artigo 49 dispõe 

que os créditos concursais (existentes, ainda que não vencidos, na data de distribuição do 

pedido de recuperação) deverão ser satisfeitos na forma prevista no plano de recuperação. 

O novo regime, pautado no princípio da preservação da empresa e nos interesses dos 

múltiplos credores, em prol do soerguimento da empresa, tornam os créditos indisponíveis, 

não podendo a recuperanda promover voluntariamente a liquidação de seus débitos. E é essa 

indisponibilidade do crédito que impede a compensação com fulcro no artigo 380 do Código 

Civil132.  

Nessa linha de interpretação, a autonomia de vontade não deve prevalecer no regime 

do processo de recuperação judicial. A liberdade de contratar deverá ser mitigada, em razão 

dos múltiplos interesses envolvidos na recuperação, sob pena de inviabilizar a continuidade da 

atividade empresarial (preservação da empresa) e prejudicar os demais credores envolvidos133. 

A possibilidade de compensar valores beneficia e gera vantagem indevida a um 

determinado credor, em detrimento dos demais credores, bem como impacta o fluxo de 

recebíveis da empresa recuperanda, repercutindo na continuidade da atividade empresarial. 

Logo, deve prevalecer o interesse social envolvido. 

Sobre esse novo regime instituído com o ingresso do pedido de recuperação,  

destacam-se as seguintes lições de Marcelo Sacramone134:  

Em decorrência da recuperação judicial, o regime jurídico ao qual são submetidas as 
diversas relações jurídicas celebradas pelo empresário devedor altera-se de um 

                                            
132SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Compensação de débitos na recuperação judicial. In: MENDES, Bernardo 
Bicalho de Alvarenga (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais da lei de recuperação de empresas. Belo Horizonte: 
D’Plácido, 2016, p. 468. 
133Esse foi o argumento defendido por Bruno Cruz, ao analisar a liberdade de contratar e os impactos decorrentes 
no processo de recuperação ao tratar na cláusula ipso facto (Cláusula resolutiva expressa por insolvência): “A 
função social do contrato impõe que a autonomia de vontade deve ser vista sob a égide do interesse social, não 
devendo considerar os interesses dos contratantes isoladamente, pois do contrato surgem infindáveis interesses 
da coletividade, como a circulação de riquezas que propicia o desenvolvimento econômico do país.” (CRUZ, 
Bruno Paiva. Da (in) validade da cláusula resolutiva expressa em caso de requerimento de recuperação judicial. 
2017. Disponível em: <https://www.cosjuris.com/da-in-validade-da-clausula-resolutiva-expressa-em-caso-de-
requerimento-de-recuperação-judicial/>. Acesso em: 20 ago. 2018, p. 10).  
134SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Cláusula de vencimento antecipado na recuperação judicial. Revista do 
Advogado, AASP, ano XXXVI, n. 131, São Paulo. Direito das Empresas em crise, out. 2016, p. 133-139.  
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regime exclusivamente privado e individual dos contratantes para um regime 
peculiar. Nesse novo regime, as diversas relações jurídicas são apreciadas não 
apenas quanto aos interesses individuais de cada um dos contratantes, mas também 
em função dos interesses dos diversos envolvidos com a manutenção do 
desenvolvimento daquela atividade pelo empresário. 
 

b) violar os princípios da preservação da empresa e da par condicio creditorium. 

A partir da distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor apenas poderá 

satisfazer seus débitos na forma prevista no plano de recuperação, sob pena de conceder 

tratamento privilegiado a um determinado credor, em prejuízo aos demais credores. É preciso 

que todos os credores suportem, de forma conjunta, o regime recuperacional, o qual exige 

uma coordenação de esforços em prol da preservação da empresa. 

A respeito da conjunção de esforços dos credores na recuperação judicial, 

evidenciam-se as considerações de Deborah Kirschbaum135 ao defender a invalidade da 

cláusula resolutiva expressa por insolvência (cláusula ipso facto): 

[...] a privação de um ativo relevante do patrimônio da empresa insolvente reduz o 
valor dos pagamentos aos credores, inibindo seus incentivos à cooperação necessária 
para maximizar o valor da empresa. Se, num cenário de solvência, os credores de 
uma determinada empresa dificilmente lidam uns com os outros, já na insolvência 
de um devedor em comum, devem coordenar seus esforços para que consigam se 
beneficiar, enquanto grupo, do ‘bem coletivo’. 
 

Admitir a compensação de débitos vs. créditos recíprocos no processo de recuperação 

é conferir tratamento prioritário a um determinado credor em detrimento dos demais credores 

submetidos aos efeitos da recuperação, bem como impactar os recebíveis da recuperanda, os 

quais são essenciais para a continuidade da atividade empresarial. Em suma, há de prevalecer 

o interesse social e se criar mecanismos para o soerguimento da empresa. 

c) desconsiderar a regra prevista no artigo 49 caput da Lei 11.101/2005, já que os 

créditos estão sujeitos à recuperação e deverão ser satisfeitos na forma prevista no plano de 

recuperação. 

De acordo com os adeptos desse primeiro entendimento136, a solução que se mostra 

razoável e adequada é a restituição do valor compensado à empresa em recuperação judicial. 

Entretanto, questiona-se: como esse credor deverá buscar o recebimento do seu crédito no 

processo de recuperação? 

Com referência a essa indagação, vale esclarecer que a medida mais efetiva e célere a 

ser adotada é a inclusão do referido valor (crédito) no Quadro Geral de Credores da empresa 

                                            
135KIRSCHBAUM, Deborah. Cláusula resolutiva expressa por insolvência nos contratos empresariais: um 
análise econômico-jurídica. Revista Direito FGV 3, v. 2, n. 1, p. 037-054; jan-jun 2006:37. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br.ojs/index.phd/revdireitogv/article/download/35213/34013>. Acesso: 25 ago 2018. 
136Conferir nota de rodapé 131.  
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em recuperação137, com a observação, é claro, de estar “sub judice”, caso exista recurso 

pendente de apreciação e julgamento pelo Poder Judiciário.  

Evita-se, assim, a instauração, de forma desnecessária, de um incidente processual de 

habilitação de crédito. Todavia, caso existam dúvidas ou questionamentos robustos sobre a 

existência do referido crédito, no que diz respeito, por exemplo, aos pressupostos a viabilizar 

a compensação138, deve-se, por cautela, instaurar o incidente de habilitação, para que haja a 

devida instrução probatória e a manifestação da administradora judicial. 

Assim, para essa primeira corrente, a compensação de valores é incompatível com o 

novo regime instituído pela Lei 11.101/2005, pelas razões a seguir sintetizadas:  

a) a liberdade contratual deverá ser atenuada. A cláusula da compensação 

convencional tutela um credor, mas contraria o interesse social, considerando os múltiplos 

interesses envolvidos na recuperação judicial;  

b) prejudica o direito de terceiros (artigo 380 do Código Civil), já que cria vantagem 

indevida a um determinado credor;  

c) impacta o fluxo de caixa da recuperanda e inviabiliza a continuidade da atividade 

empresarial;  

d) afronta os princípios da preservação da empresa e da par condicio creditorium; e  

e) viola a regra do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, visto que todos os créditos 

existentes, na data de distribuição do pedido de recuperação, deverão ser satisfeitos na forma 

prevista no plano de recuperação. 

 

5.2.2.2 Segunda interpretação jurídica: prevalência dos princípios da autonomia da vontade e 

força obrigatória dos contratos. Artigos 421 do Código Civil e 49, parágrafo segundo, da Lei 

11.101/2005 

 

Já a segunda interpretação  baseia-se  na  prevalência  do  princípio  da  autonomia  da 

                                            
137Essa solução foi adotada pela administradora judicial nos autos do processo de Recuperação Judicial do grupo 
Schahin/Base (processo nº. 1037133-31.2015.8.26.0100), em curso na 2ª Vara de Falências e Recuperações 
Judiciais da Comarca de São Paulo, em razão de decisões proferidas pelo Juízo da Recuperação que determinou 
a devolução de valores compensados, embora a parte prejudicada tenha interposto recursos de Agravo de 
Instrumento. 
138Por envolver, por exemplo, descontos referentes à aplicação de multas contratuais não reconhecidas pela 
empresa contratada.  
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vontade (artigo 421 do Código Civil Brasileiro139), na obrigatoriedade dos contratos e que o 

regime de recuperação, diferentemente da falência, não é um concurso de credores. Na 

recuperação, os credores negociam com o devedor os meios de superação da crise. 

Para os adeptos dessa segunda linha argumentativa140, não obstante a instauração do 

regime de recuperação, é possível se realizar a compensação dos débitos do devedor, desde 

que preenchidos os pressupostos legais ou aqueles previamente pactuados pelas partes (caso 

se trate da modalidade legal ou convencional).  

Há de prevalecer as regras dos artigos 368 e 369 do Código Civil na hipótese da 

compensação legal, bem como os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória 

dos contratos na modalidade convencional141. A autonomia da vontade compreende a 

liberdade de contratar, na medida em que as partes definem quando e com quem querem 

celebrar um contrato, determinam o conteúdo do negócio, bem como estabelecem 

responsabilidades e sanções.  

Veja que não se podem desconsiderar (ter como “letra morta”) as disposições 

contratuais pactuadas pelas partes (e, no caso específico, está se referindo à cláusula da 

compensação convencional) antes da instauração da crise econômica e do ingresso do pedido 

de recuperação, quando se envolvem pessoas jurídicas conhecedores do que estavam a 

                                            
139De acordo com tal princípio, às partes é permitido estabelecer cláusulas e alterar o conteúdo do contrato a ser 
celebrado, sendo que, na hipótese ora apresentada, não se está diante de um contrato de adesão. Logo, há de se 
impor respeito e cumprimento pelas partes das disposições contratuais livremente pactuadas (pacta sunt 
servanda).  
140Esse foi o entendimento adotado por Fábio Ulhoa Coelho ao emitir parecer sobre o tema em discussão. Para o 
autor: “(...) se o plano de recuperação judicial aprovado na assembleia geral de credores e homologado pelo juiz 
contemplar a ‘supressão’ da compensação convencional, a novação recuperacional operará seus efeitos. 23. Mas, 
enquanto não votado ou homologado o plano, a cláusula de compensação convencional remanesce existente e 
plenamente eficaz (...).” (COELHO, Fábio Ulhoa. Parecer emitido em 04.09.2015, p. 04, 07, 22-23, sobre 
consulta referente à questão de direito recuperacional, quanto à validade e efetividade da cláusula que autoriza 
compensações no pagamento de credores em recuperação, o qual foi anexado nos autos do processo de 
Recuperação Judicial do grupo Schahin/Base (processo nº. 1037133-31.2015.8.26.0100, em curso no Juízo da 2ª 
Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP).  
141Nessa linha de raciocínio, registre-se que a prevalência da autonomia da vontade foi defendida pelo Des. Rel. 
Hélio Nogueira, integrante da 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos 
autos do Agravo de Instrumento nº. 4002604-92.2013.8.26.0038, j. em 19.06.2016, para confirmar a sentença de 
primeiro grau e reconhecer a validade da cláusula resolutiva expressa por insolvência, já que uma das partes 
contratantes havia ingressado com pedido de recuperação judicial. Não obstante os princípios norteadores do 
processo de recuperação, o referido julgador considerou a vontade das partes (liberdade de contratar) antes da 
instauração da crise econômico financeira, citou precedente anterior da Câmara Julgadora (processo nº. 
0003654-06.2011.8.26.0100) e concluiu pela validade da resolução contratual operada. Disponível em: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirPastaProcessoDigital.do?origemDocumento=P&nuProcesso=4002604-
92.2013.8.26.0038&cdProcesso=RI002U5NO0000&cdForo=990&tpOrigem=2&flOrigem=S&nmAlias=SG5TJ
&cdServico=190201&ticket=zQhNJhpHqEeeEtbI1XX%2F0jbDmGLf%2FMwTyeWqRiDkbRiCy4IUZbNOKN
4F0xYudKlvwOjqjLsOsFgiC4hnDUprq5Elur%2Bk8m8uHYKEq9vnBjyvkQg%2Fd2Uzp%2BGny%2BKR%2B
YOwYdiFAZdgnhdV3sWpU2yzuHeRvhBITONEPT7TfAKhOGwEjIffMoYHLFIS6enxL1X8qEUIpiI%2BUtls
ROJjOnU9hn8uuSUWw23BwZvo95VvfyLy3kymVrtFveOPPdHZledkEMHcbR2tRT8uapeGBkYHZ5L6Nwe35
I2syOdi4OqlANI%3D>. Acesso em: 27 ago. 2018. 
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contratar. Ou seja, não se está diante de um contrato de adesão e/ou de uma parte 

hipossuficiente, a exigir a proteção da parte mais fraca da relação contratual. 

Além disso, saliente-se que, nos termos do artigo 49, parárafo segundo, da Lei 

11.101/2005142, os contratos observarão as disposições contratuais originalmente pactuadas. 

Ora, se para a empresa recuperanda mostra-se relevante e extremamente vantajosa a 

manutenção dos contratos celebrados, para dar continuidade à atividade empresarial e gerar 

receitas, visando manter os postos de trabalhos e cumprir as obrigações assumidas no plano de 

recuperação, também é preciso que sejam observadas as disposições contratuais previamente 

ajustadas pelas partes. 

É inviável compreender que é preciso manter o contrato com a empresa recuperanda, 

mas que algumas cláusulas contratuais (tal como a cláusula da compensação convencional) 

não poderão ser aplicadas pelo simples fato de uma das partes contratantes ter ajuizado pedido 

de recuperação.  

Registre-se que o ajuizamento do pedido de recuperação não implica impossibilidade 

de se promover a compensação de valores e muito menos na invalidade ou ineficácia da 

cláusula da “compensação convencional”, previamente pactuada pelas partes contratantes. 

Muito pelo contrário, tal disposição contratual permanece válida e eficaz, devendo ser 

cumprida pelas partes.  

A possibilidade de se compensar valores não pode ser afastada pelo simples fato de 

uma das partes ter ingressado com o pedido de recuperação judicial. Conforme já mencionado, 

deve-se atentar para as regras dos artigos 368 e 369 do Código Civil Brasileiro, sendo que a 

compensação legal opera-se de forma automática desde que preenchidos os requisitos legais. 

E, nos termos do artigo 49, parágrafo segundo, da Lei 11.101/2005, os contratos firmados 

antes da distribuição do pedido recuperacional permanecem válidos e observarão as condições 

originalmente pactuadas. 

Logo, uma vez constituída a obrigação anteriormente à data do pedido recuperacional, 

todas as condições ajustadas permanecem intactas (como a cláusula da compensação 

convencional), salvo as que foram objeto de alteração pelo próprio plano de recuperação e 

aprovadas, em assembleia, pelos credores.  

                                            
142Art. 49 Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não 
vencidos. (..) §2°As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente 
contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar 
estabelecido no plano de recuperação judicial. 
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Seguindo esse raciocínio, conclui-se que os contratos firmados permanecem válidos, 

sendo que a recuperação judicial não retira a “livre disponibilidade do crédito”. Nesse sentido, 

destacam-se os ensinamentos de Fábio Ulhoa Coelho143, em parecer emitido sobre o assunto 

em debate: 

84. Por este dispositivo legal, apenas o plano de recuperação judicial pode implicar 
alterações na existência e extensão das obrigações contratadas pelo recuperando. 85. 
O simples ingresso da recuperação judicial não produz absolutamente nenhum efeito 
relativamente à existência e extensão destas obrigações. 86. Há negativa de vigência 
ao referido dispositivo de lei federal, portanto, sempre que o Poder Judiciário deixa 
de assegurar às obrigações contratuais anteriores à recuperação judicial os meios 
para a plena ‘observação de suas condições originalmente contratadas’. E ainda 
acrescenta: ‘87. Outro dispositivo legal também tem a vigência negada nesta 
hipótese. Afinal, quando o juízo recuperacional ‘suspende’ (nega) a eficácia à 
cláusula de compensação convencional contratada pela consulente e seus 
fornecedores, ele está invadindo a competência da assembleia geral de credores. 88. 
Nos termos do art. 35, I, a, da LF, apenas este órgão da recuperação judicial tem 
competência para ‘aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação 
judicial apresentado pelo devedor’. Esta divisão de competências tem sido referida, 
pelos profissionais da área, pela noção de ‘soberania da assembleia’. 89. Apenas a 
assembleia de credores pode, desde que previsto no plano de recuperação proposto 
pelo devedor, alterar a cláusula de compensação convencional. E desde que se 
observem os procedimentos e formalidades legais ínsitos a esta deliberação. (grifo 
nosso) 
 

De acordo com essa segunda linha interpretativa, a melhor solução jurídica a ser 

adotada é no sentido de reconhecer a legalidade da compensação efetivada, sob pena de 

afronta aos artigos 421 do Código Civil Brasileiro, 49, parágrafo segundo, e 35, inciso I, da 

Lei 11.101/2005.  

Isso porque se deve ponderar pela prevalência dos princípios da autonomia da vontade 

(artigo 421 do Código Civil) e da pacta sunt servanda (força obrigatória dos contratos), com 

base na boa-fé e segurança jurídica. Há de prevalecer a liberdade de contratar e a autonomia 

da vontade das partes contratantes, as quais devem cumprir as disposições contratuais 

livremente pactuadas, antes da instauração da crise econômica e ingresso do pedido de 

recuperação.  

Logo, para essa segunda corrente, é possível a compensação de débitos vs. créditos 

recíprocos na recuperação judicial, pelas seguintes razões, ora sintetizadas: 

a) prevalência dos princípios da autonomia da vontade e força obrigatória dos 

contratos; 

                                            
143COELHO, Fábio Ulhoa. Parecer emitido em 04.09.2015, p. 04, 07, 22-23, sobre consulta referente à questão 
de direito recuperacional, quanto à validade e efetividade da cláusula que autoriza compensações no pagamento 
de credores em recuperação, o qual foi anexado aos autos do processo de Recuperação Judicial do grupo 
Schahin/Base (processo nº. 1037133-31.2015.8.26.0100, em curso no Juízo da 2ª Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP). Esse parecer, conforme já mencionado neste trabalho, foi 
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b) as partes conheciam e definiram, de forma livre e consciente, o que iriam contratar, 

inexistindo qualquer contrato de adesão e parte hipossuficiente; e 

c) a regra prevista no artigo 49, parágrafo segundo, da Lei 11.101/2005. 

Essa segunda linha argumentativa é a que se revela mais adequada. Ora, não se pode 

desconsiderar os princípios da autonomia da vontade e força obrigatória dos contratos, os 

quais, no juízo de ponderação de valores, a ser exercido pelo Poder Judiciário, deverão 

prevalecer.  

O artigo 49, parágrafo segundo, da Lei 11.101/2005, é expresso no sentido de que as 

obrigações devem observar as condições originalmente pactuadas. Além disso, não se mostra 

razoável que a recuperanda mantenha o contrato, com todos os bônus, mas não cumpra ou 

questione judicialmente as disposições contratuais previamente ajustadas pelas partes.  

Após a análise das especificidades desse contexto fático e das divergentes linhas 

interpretativas possíveis de serem adotadas, que culminam em diferentes soluções práticas no 

âmbito dos processos de recuperação judicial, percebe-se que há um conflito de normas – 

artigos 421 vs. 380 do Código Civil – a ser solucionado pelo Judiciário.  

 

5.2.2.3 Interesses individual vs. social. Abordagem jurisprudencial  

 

De um lado, tem-se a cláusula da compensação convencional, previamente pactuada 

entre as partes (força obrigatória dos contratos), no exercício da autonomia da vontade, a qual 

permanece eficaz e não pode ser descartada pelo simples fato de uma das partes ter ingressado 

com o pedido de recuperação judicial. Entretanto, do outro lado, há interesses de diversos 

credores, bem como o objetivo primordial de se reorganizar e preservar a empresa, 

preconizado pela Lei 11.101/2005 (interesse social).  

Nota-se que há interesses em conflitos. E o Poder Judiciário, no juízo de ponderação 

de valores, considerando os princípios que regem o processo de recuperação e o regime 

instituído pela Lei 11.101/2005, tende a fazer prevalecer o interesse social envolvido e a regra 

disposta no artigo 380 do Código Civil.  

Assim, na hipótese apresentada neste tópico – fatos geradores ocorridos em data 

anterior ao ingresso do pedido de recuperação (débito contraído pela recuperanda) e o 

preenchimento dos requisitos da compensação apenas em data posterior – as decisões tendem, 

em regra, a reconhecer a impossibilidade de se compensar débitos e a determinar a devolução 

                                                                                                                                        
anexado aos autos do processo de Recuperação Judicial do grupo Schahin/Base, convolada em falência, em 
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do montante compensado, de forma a evitar impactos e comprometimento no fluxo de caixa 

da empresa em recuperação. 

Essa tendência jurisprudencial foi  observada   em  decisões  proferidas   nos  autos  da 

Recuperação Judicial do grupo Inepar (processo nº 1010111-27.2014.8.26.0037144), em  curso  

na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP: 
 
Fls. 41967/41970: conforme se verifica da manifestação apresentada por Furnas (fls. 
41138/41.226) fica evidenciado que foi realizada a compensação dos créditos que as 
recuperandas tinham contra Furnas com os valores depositados em juízo por conta 
da execução movida pelo INSS contra Furnas. Entretanto, conforme já decidido 
diversas vezes por esse juízo, não se pode admitir a compensação dos eventuais 
créditos existentes contra as recuperandas, vez que sujeitos ao concurso de credores, 
de modo que a sua quitação antecipada pela compensação representa violação ao 
tratamento paritário que se deve dar aos credores conforme determinado pelo plano 
de recuperação [...]. 
C) relativamente à petição de fls. 40599/40602, discute-se sobre a possibilidade de 
aplicação da compensação de valores devidos pela Petrobras às recuperandas. 
Conforme já decidido por esse juízo em diversas outras ocasiões, não se admite a 
compensação de valores devidos à empresa em recuperação, vez que os créditos cuja 
compensação se pretende fazer são anteriores à distribuição do pedido 
recuperacional e, portanto, estão sujeitos aos seus efeitos. Ness sentido, a admissão 
de compensação como forma de pagamento de créditos sujeitos à recuperação 
judicial implica violação à ordem de pagamento de valores determinada pelo plano 
aprovado pelos credores em AGC e homologado judicialmente [...]. (grifo nosso) 
 

Nessas decisões, o Juízo da Recuperação Judicial do grupo Inepar afastou a 

possibilidade de se compensar valores, tendo em vista o regime instituído pelo processo de 

recuperação e por se tratarem de créditos anteriores ao ingresso do pedido, estando, assim, 

sujeitos aos seus efeitos. 

E na Recuperação Judicial do grupo Garcia-Jaraguá (processo nº 1013279-

88.2014.8.26.0602145), em curso na 7ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP, o Juízo da 

Recuperação também assim se pronunciou: 

Fls. 12.126/12.136: a compensação só se dá entre dívidas líquidas e certas, não 
podendo ocorrer em prejuízo de terceiro. Indefiro pedido de compensação da 
PETROBRAS e defiro a sua intimação, por ofício, para que libere os valores 
indicados, por depósito nestes autos, abstendo-se de reter pagamentos futuros.  
[...] 
Os embargos de declaração de fls. 12.275/12.282 contêm pedidos de 
esclarecimentos da recuperanda quanto ao desconto de valor listado duplamente, 
sobre o qual a recuperanda deverá se manifestar. No que se refere à matéria dos 
embargos de declaração, a decisão fica mantida integralmente, sem distinção de 

                                                                                                                                        
curso na Comarca de São Paulo/SP. Conferir notas de rodapé 53 e 64. 
144 Decisões proferidas às fls. 42.548/42.550 e 41.618/41.620. Disponível em: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=110001ZLN0000&processo.foro=100&uuidCaptcha=s
ajcaptcha_11a510ba164748d3b8aa57aa4db2b22d.>. Acesso em: 08 jun. 2018. 
145 Decisão proferida à fl. 12.569. Essa decisão foi objeto do Agravo de Instrumento nº 2165982-
13.2015.8.26.0000, j. em 06.04.2016, e improvido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/SP. 
Disponível em: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=GQ00027W50000&processo.foro=602&uuidCaptcha=
sajcaptcha_6518c62fe3424913b9296d8005c1b952>. Acesso em 08 jun. 2018.  
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compensação antes e depois do ajuizamento da recuperação judicial e a limitação 
dos créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial decorre da lei, não 
necessitando ser declarado. (grifo nosso) 
 

Entretanto, destaca-se que, na situação apresentada na Recuperação Judicial do grupo 

Garcia-Jaraguá, o magistrado desconsiderou a análise da ocorrência dos fatos geradores e dos 

requisitos a efetivar a compensação com base no critério temporal, ou seja, se estes ocorreram 

em data anterior ou posterior ao pedido de recuperação.  

Nesse   caso,  a   decisão   não    fez   qualquer   distinção   considerando   a   data   de 

distribuição do pedido de recuperação, sendo que a compensação efetivada foi, de plano, 

inadmitida: “(...) sem distinção de compensação antes e depois do ajuizamento da recuperação 

judicial”, limitando-se a impedir prejuízos a terceiros146, nos termos do artigo 380 do Código 

Civil. (grifo nosso) 

Ademais, seguindo a mesma linha de entendimento do Juízo de Recuperação Judicial 

do grupo Inepar, o Des. Carlos Eduardo Moreira da Silva, integrante do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro, no Agravo de Instrumento nº 0041485-53.2015.8.19.0000147, j. em 15.12.2015, 

também inadmitiu a compensação, sob pena de causar prejuízos a terceiros (artigo 380 do 

Código Civil Brasileiro):  

Quanto ao alegado cabimento da compensação legal dos créditos existentes entre as 
partes, por força do artigo 368 do Código Civil, esta não merece prosperar, senão 
vejamos:  
Analisando a Lei nº 11.105/2005, agora especificamente o art.49, percebe-se que a 
recuperação judicial atinge todos os créditos oponíveis contra o devedor existentes 
na data do pedido, ainda que não vencidos, salvo as exceções previstas em seu §3º.  
Ressalte-se que artigo 59 da Lei nº 11.101/05 estabelece que o plano de recuperação 
judicial implica novação de todos os créditos anteriores ao pedido, obrigando o 
devedor e todos os credores a ele sujeitos, observando tratamento igualitário em 
relação a todos os credores de mesma categoria. Dessa forma, como tão bem se 
manifestou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer opinativo, é certo que a 
compensação pretendida pelos ora Agravantes vai gerar tratamento diverso em 
prejuízo dos demais credores no tocante ao valor compensado, violando -se, com 
isso, o concurso instaurado no processo de recuperação judicial. Com efeito, o artigo 
380 do atual Código Civil é claro ao prever que é proibida a compensação que venha 
causar prejuízo a direito de terceiros, [...] Nesse passo, vale destacar que, analisando 
a sentença monocrática, observa-se que há notícia de que houve oposição dos 
credores à utilização do instrumento da compensação baseada na suposta preferência 
do crédito, o que seu deu através do pronunciamento do Administrador Judicial, nos 

                                            
146Registre-se que, nesse caso específico, uma parte do valor compensado se referia à primeira hipótese 
enfrentada nesse trabalho (fato gerador e preenchimento dos requisitos da compensação em data anterior ao 
ingresso do pedido de recuperação), mas outra parcela do valor compensado se enquadrava na hipótese analisada 
neste tópico. Todavia, conforme exposto, o Juízo da Recuperação Judicial inadmitiu a possibilidade de 
compensação, sem fazer qualquer distinção quanto ao critério temporal. 
147Tratou-se de recurso interposto pelo Banco Citibank e outro devido à decisão proferida nos autos da 
Recuperação Judicial da empresa Eneva Participações S/A. Para o Banco/Agravante, a compensação deve ser 
tida como a se operacionalizar a qualquer instante, dentro do processamento da recuperação judicial, até a 
novação dos créditos. Disponível em: <http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201500243171>. 
Acesso em: 08 jun. 2018. 
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termos do art. 27 c/c o art.28 da lei 11.101/05, o que vem confirmar que a 
compensação pretendida atinge e prejudica interesse de terceiros. (grifo nosso) 
 

Em termos práticos, muitas decisões sequer diferenciam, com clareza, a data de 

ocorrência dos fatos geradores e o preenchimento dos requisitos a efetivar a compensação, 

considerando a data de distribuição do pedido de recuperação, o que gera entendimentos 

confusos e até equivocados sobre o tema.  

E, conforme abordado, há ainda situações em que o magistrado desconsidera tais 

variantes e, de plano, inadmite a compensação, como sucedeu na decisão retromencionada, 

proferida nos autos da Recuperação Judicial do grupo Garcia-Jaraguá, sob o fundamento do 

prejuízo causado a terceiros (artigo 380 do Código Civil Brasileiro). Trata-se, sem dúvida, de 

uma solução que se mostra inadequada, já que há diferentes variantes que precisam ser 

corretamente definidas e diferenciadas, haja vista as repercussões práticas, considerando os 

diversos interesses envolvidos.  

Em suma, nessa segunda hipótese ora apresentada – fatos geradores ocorridos em data 

anterior (débitos anteriormente contraídos pela recuperanda) e preenchimento dos requisitos 

em data posterior ao ingresso do pedido de recuperação –, há uma tendência jurisprudencial, 

no sentido de inadmitir a compensação e determinar a devolução dos valores compensados à 

empresa em recuperação.   

 

5.2.3 Ocorrência dos fatos geradores e preenchimento dos requisitos da compensação em data 

posterior ao ajuizamento do pedido recuperacional  

 

Nessa última hipótese abordada, os fatos geradores das obrigações e o preenchimento 

dos requisitos a viabilizar a compensação dos débitos do devedor, ocorreram em data 

posterior à distribuição do pedido de recuperação. 

Considerando o contexto fático mencionado linhas atrás, tem-se que a compensação de 

débitos do devedor após o ingresso do pedido recuperacional não está, em princípio, sujeita a 

qualquer questionamento no âmbito do processo da recuperação judicial, por não se 

subordinar aos efeitos do processo da recuperação (extraconcursalidade do crédito148).  

                                            
148Com relação à extraconcursalidade do crédito e a possibilidade do prosseguimento da execução, considerando 
sua não sujeição aos efeitos da recuperação, vale conferir AResp 468895/MG (2014/0019341-1), Rel. Ministro 
Marco Buzzi, j. 06.11.2014, Disponível em:  
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=36367413&num_
registro=201400193411&data=20140801&formato=PDF>. Acesso em: 30.08.2018. 
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Essa assertiva procede ou há controle a ser exercido pelo Poder Judiciário? Nessa 

última hipótese, há limites a serem estabelecidos?149 E como o credor deverá reaver seu 

crédito?  

Nessa linha de raciocínio, exemplifica-se com a mesma situação hipotética (de nossa 

autoria) apresentada nos tópicos anteriores, adequando-se apenas o contexto fático: 

A empresa ‘A’ firmou contrato de prestação de serviços com a empresa ‘B’ e 
convencionaram, dentre as disposições contratuais, a possibilidade de efetuarem 
descontos/deduções, em razão de obrigações recíprocas, apuradas no curso da 
relação contratual, tais como: aplicação de multas, adiantamentos de valores e 
estorno de pagamentos efetuados a maior (trata-se da cláusula denominada de 
compensação convencional/voluntária). A empresa contratada ingressou com pedido 
de recuperação judicial e, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005, o contrato 
permanece válido, devendo as partes observar e cumprir as disposições contratuais 
originalmente contratadas. Nesse contexto e após o ingresso do pedido de 
recuperação, houve, por equívoco, o pagamento de um valor superior àquele devido 
à empresa contratada, considerando os serviços relacionados no Relatório de 
Medição. Restou, assim, caracterizada a ocorrência do fato gerador: pagamento a 
maior à empresa contratada. Apurou-se, assim, esse pagamento a maior (‘crédito’), 
cabendo à empresa contratante efetuar oportunamente um ‘encontro de contas’, 
assim que preenchidos os requisitos convencionados. Após a consolidação do 
Relatório da próxima medição – consolidação dos serviços prestados e valores 
devidos pela contratante em favor da contratada -, haverá o preenchimento dos 
requisitos e ocorrerá a devida compensação (créditos vs. débitos recíprocos das 
partes contratantes). Como consequência da compensação, haverá a dedução desse 
montante efetuado a maior à contratada, no momento em que se realizar o 
pagamento mensal da medição. Nesse exemplo, tanto o fato gerador, a compensação 
do débito do devedor (preenchimento dos requisitos) e a dedução do valor ocorreram 
em data posterior à distribuição do pedido de recuperação. 
 

No Agravo de Instrumento nº. 2149453-79.2016.8.26.0000150, j. em 18.12.2017, o Des. 

Ricardo Negrão, integrante da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, apreciou situação similar e reconheceu a legalidade da 

compensação efetivada. No caso sob análise, os fatos geradores e o preenchimento dos 

requisitos a viabilizar a compensação ocorreram em data posterior ao pedido de recuperação: 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recuperação Judicial. Retenções realizadas a 
título de compensação contratualmente prevista. A possibilidade de compensação de 
créditos na recuperação judicial não é taxativa na lei de regência, razão pela qual não 
há uniformidade jurisprudencial sobre o tema Situação dos autos em que a prestação 
dos serviços e os pagamentos decorrentes de contrato bilateral de prestação 

                                            
149Trata-se de questão que suscita relevante repercussão prática e controvertida, já que, embora se trate de crédito 
extraconcursal (não sujeito aos efeitos da recuperação), eventual dedução/compensação poderá comprometer, de 
forma considerável, os recebíveis da empresa em recuperação, de maneira a impactar seu fluxo de caixa e o 
consequente cumprimento das obrigações assumidas no Plano de Recuperação. E nessa hipótese, deve existir 
controle pelo Poder Judiciário? 
150Disponível em:  
<https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do;jsessionid=48FB7E868DDCA9335D7387D35DF009E0.cposg3?convers
ationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-
1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=2149453-
79.2016&foroNumeroUnificado=0000&dePesquisaNuUnificado=2149453-
79.2016.8.26.0000&dePesquisa=&uuidCaptcha=>  Acesso em: 08 jun. 2018. 
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continuada ocorreram após o pedido recuperatório. Ausência de demonstração em 
contrário pelas recuperandas Valores apresentados pela agravante com amparo em 
cláusulas de negócio jurídico. Agravo provido. (grifo nosso) 

 
Note-se que nesse julgado houve a análise do critério temporal, considerando a data de 

distribuição do pedido de recuperação. E, apurando-se que os serviços e pagamentos 

ocorreram após o ajuizameno do pedido de recuperação, não há que se falar em crédito 

concursal, mas extraconsursal. Logo, admitiu-se a compensação de débitos do devedor, 

pautada na cláusula contratual livremente pactuada entre as partes contratantes. 

Ora, nesse contexto fático – fatos geradores e preenchimento dos requisitos da 

compensação após o ingresso do pedido de recuperação judicial –, a melhor solução jurídica a 

ser adotada é se permitir a compensação de débitos do devedor em recuperação e não há que 

se falar em controle a ser exercido pelo Poder Judiciário, considerando: 

a) a regra contida no artigo 49, caput, e parágrafo segundo da Lei 11.101/2005; 

b) a validade e eficácia da cláusula da compensação convencional/voluntária ajustada 

entre as partes; e 

c) a extraconcursalidade do crédito. 

Entretanto, na prática, é possível que tal solução jurídica seja questionada 

judicialmente e haja controle pelo Poder Judiciário, com fulcro no princípio da preservação da 

empresa e na prevalência do interesse social envolvido. Isso porque a referida compensação 

poderá comprometer, de forma considerável, o fluxo de caixa da empresa em recuperação e o 

consequente cumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação.  

Ademais, ressalte-se que, embora a empresa em recuperação permaneça na livre 

administração dos seus bens, já que seus administradores continuam na condução dos 

negócios, sob a fiscalização da administradora judicial, há limites previstos no artigo 66 da 

Lei 11.101/2005151. Esse dispositivo legal veda a possibilidade de alienação ou oneração dos 

ativos permanentes da empresa em recuperação (ativos não circulantes)152 , salvo se 

relacionados no plano de recuperação ou se houver autorização do Juízo da Recuperação, na 

hipótese de se reconhecer sua evidente utilidade. 

                                            
151Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou 
direitos do seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com 
exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação. 
152Segundo SCALZILLI: “Essa preocupação do legislador é válida e, de acordo como o referido dispositivo 
legal, depois da distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou 
direitos classificados como (i) investimentos (como participações societárias); (ii) imobilizado (imóveis, 
equipamentos industriais, entre outros); c) intangíveis (marcas, invenções, know-how, entre outros) e (iv) ativo 
realizável a longo prazo (...). (SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. 
Recuperação Judicial de Empresas e Falências: teoria e prática da Lei 11.101/2005. 2. ed., São Paulo: 
Almedina, 2017, p. 371).  
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Trata-se de regra que busca proteger os ativos permanentes da empresa recuperanda e 

assegurar que não haverá dilapidação do patrimônio, para que sejam cumpridas as obrigações 

assumidas no plano de recuperação. Todavia, conforme mencionado, a hipótese analisada 

nesse tópico se refere a fatos geradores e preenchimento dos requisitos da compensação após 

o ingresso do processo de recuperação (débitos e créditos recíprocos constituídos após a 

distribuição do pedido), de maneira que não há que se falar em controle a ser exercido pelo 

Poder Judiciário. 

Com relação a esse ponto, vale registrar que, nos autos da Recuperação Judicial do 

grupo OAS (processo nº 1030812-77.2015.8.26.0100153) e do grupo Inepar (processo nº. 

                                            
153Confira-se decisão de fls. 51.530/51.538: trata-se de pedido das recuperandas para liberação dos bens e ativos 
financeiros que foram tornados indisponíveis por decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União até o valor 
de R$ 2.104.650.475,86 (...). É dos presentes autos que o cumprimento da medida constritiva de ativos 
determinada pelo TCU coloca em sérios riscos o prosseguimento exitoso do processo de recuperação judicial do 
Grupo OAS. Conforme se verifica dos relatórios periódicos de acompanhamento das atividades das recuperandas 
e do cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores, é evidente que a indisponibilização 
de ativos das recuperandas, na ordem de mais de dois bilhões de reais, fere de morte as chances de sucesso da 
recuperação das empresas. É importante que se esclareça que o processo de recuperação judicial se faz em favor 
do interesse social e do interesse público. (..) São esses benefícios econômicos e sociais que devem ser tutelados 
no processo de recuperação judicial. Os interesses particulares e egoísticos de credores e devedores nunca 
poderão se colocar como uma barreira intransponível à realização dos interesses maiores buscados no processo 
de recuperação judicial. Nesse sentido, e com toda a razão, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça 
de São Paulo já consolidaram o entendimento de que até mesmo os credores considerados como extraconcursais 
– não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial - não podem avançar contra o patrimônio da empresa em 
recuperação sem prévia autorização do juízo recuperacional. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA 
DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DECIDIR SOBRE EXPROPRIAÇÃO DE BENS. 
ARRESTO DE BENS DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de 
Justiça já decidiu que no caso de deferimento da recuperação judicial a competência de outros juízos se limita à 
apuração dos respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da 
empresa em recuperação. 2. A jurisprudência está sedimentada no sentido da impossibilidade de o arresto e seus 
consequentes atos de execução incidirem sobre os bens da empresa em recuperação judicial. 3. Agravo 
regimental não provido. (STJ; Segunda Seção; AgRg no CC 128268 SP 2013/0155282-7 (...) j. 09 de outubro de 
2013. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXPROPRIAÇÃO DE BENS - 
IMPOSSIBILIDADE. I - Inviável a expropriação de bens mesmo que no bojo de execução fiscal quando há 
plano de recuperação judicial pendente. Medida que pode comprometer o esforço de salvar a empresa, o que gera 
prejuízos a toda a sociedade Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (...) Recurso provido. (TJSP; 
AI n. 0162857-76.2012.8.26.0000; (...) j. 08/04/2013. O crédito fiscal, por exemplo, pode ser executado contra a 
empresa em recuperação, vez que se trata de crédito extraconcursal. Todavia, no momento em que se desejar 
fazer a efetiva expropriação do patrimônio da devedora para pagamento do credor fiscal, impõe-se a autorização 
prévia do juízo da recuperação judicial. Isso porque, é o juízo da recuperação judicial quem tem melhores 
condições de aferir se a medida de expropriação para pagamento de um credor extraconcursal poderá se 
transformar em empecilho à realização das finalidades buscadas no processo recuperacional. Nota-se que o 
interesse social, decorrente da obtenção do sucesso no processo de recuperação judicial - com preservação de 
empregos, tributos, riquezas, produtos, serviços etc. - deve prevalecer no confronto com a realização do interesse 
de qualquer credor, inclusive o credor extraconcursal. Se o próprio Poder Público (titular do direito de crédito 
fiscal) está sujeito a esse raciocínio, com muito mais razão isso se aplica aos demais credores extraconcursais. 
(...) determino: A) que o Banco Central do Brasil (BACEN) desbloqueie as contas-correntes e ativos financeiros 
de titularidade da Construtora OAS, realizados por ordem do Tribunal de Contas da União - TCU (...). (grifo 
nosso). Disponível em: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S000G9XB0000&processo.foro=100&uuidCaptcha=s
ajcaptcha_86b5792638d647869385be5c00e91a6a>. Acesso em: 08 jun. 2018. 
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1010111-27.2014.8.26.0037154), em curso na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais 

da Comarca de São Paulo/SP, o Judiciário impediu a constrição de ativos, a evitar impactos 

no processo de recuperação judicial. 

Embora não se trate especificamente de compensação de valores, as decisões 

mencionadas também envolveram a análise de créditos extraconcursais e o bloqueio cautelar 

de valores solicitado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Nesses casos específicos, o 

magistrado entendeu pela impossibilidade de constrição dos ativos da empresa em 

recuperação, considerando especialmente: (i) o interesse social envolvido; e (ii)  o impacto 

financeiro, a refletir no sucesso do processo de recuperação. 

Destaca-se que, nesses casos, as decisões judiciais buscaram privilegiar a preservação 

da empresa e, no juízo de ponderação de valores, o juiz impediu a constrição de ativos da 

empresa em recuperação. Além disso, segundo restou consignado nas referidas decisões, esse 

mesmo raciocínio também deve ser adotado quando se tratar de um crédito extraconcursal 

(não sujeito aos efeitos da recuperação)155. 

Após tais esclarecimentos e ponderações, cabe esclarecer que, nessa última hipótese 

ora apresentada – ocorrência dos fatos geradores e preenchidos os requisitos da compensação 

após o ingresso do pedido de recuperação –,  a solução jurídica que se mostra mais adequada 

é permitir a compensação de débitos da empresa em recuperação. E o raciocínio é simples: 

trata-se de crédito extraconcursal, não sujeito aos efeitos do processo de recuperação.  

                                            
154No mesmo sentido, decisão de fls. 48.921/48.926 (determinação de bloqueio do TCU): (...) cumprimento da 
medida constritiva de indisponibilidade de bens da Iesa Oléo e Gás (IOG) determinada pelo TCU coloca em 
sérios riscos o prosseguimento exitoso do processo de recuperação judicial do Grupo Inepar. Conforme se 
verifica dos relatórios periódicos de acompanhamento das atividades das recuperandas e do cumprimento do 
plano de recuperação judicial aprovado pelos credores, é evidente que a indisponibilização de ativos das 
recuperandas fere de morte as chances de sucesso da recuperação das empresas. Conforme já decidido no caso 
do Grupo OAS por esse juízo e também pelo Supremo Tribunal Federal, é importante que se esclareça que o 
processo de recuperação judicial se faz em favor do interesse social e do interesse público. (...) determino: A) 
que sejam comunicados da presente decisão a Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em 
Infraestrutura; a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens; e o Banco Central do Brasil (...) B) que se oficie 
ao Tribunal de Contas da União TCU comunicando o teor da presente decisão para observação. (...)”. Disponível 
em: 
<.https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=110001ZLN0000&processo.foro=100&uuidCaptcha=s
ajcaptcha_86b5792638d647869385be5c00e91a6a>. Acesso em: 08 jun. 2018.  
155Segundo SCALZILLI: “(...) em atenção ao princípio da preservação da empresa, a jurisprudência costuma 
restringir medidas expropriatórias que possam abalar o esforço recuperatório mesmo quando se trate de créditos 
posteriores à distribuição do pedido de recuperação judicial.” (SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; 
TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação Judicial de Empresas e Falências: teoria e prática da Lei 11.101/2005. 2. 
ed., São Paulo: Almedina, 2017, p. 298). Nesse sentido, REsp 1.298.670/MS (2011/0298999-3), Ministro Relator 
Luis Felipe Salomão, j. em 21.05.2015. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=49305696&num_r
egistro=201102989993&data=20150626&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em: 30 ago. 2018. 
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Todavia, caso o Poder Judicário entenda por impedir a compensação de valores, o que 

deverá ser compreendido como medida excepcional, em razão da extraconcursalidade do 

crédito, ressalte-se que tal decisão não poderá ser pautada na proteção do ativo permanente da 

empresa (artigo 66 da Lei 11.101/2005). 

O referido dispositivo legal impede a realização de atos de constrição nos ativos 

permanentes da empresa, salvo se autorizada pelo Juízo da Recuperação. Entretanto, vale 

esclarecer que valores compensados/deduzidos não são ativos permanentes, mas circulantes 

(créditos)156. Logo, caso o controle judicial venha a ser excepcionalmente exercido, este 

deverá ser amparado nos princípios que regem o processo de recuperação, especialmente no 

princípio da preservação da empresa, preconizado na Lei 11.101/2005. 

Nesse cenário, o credor prejudicado, diante da impossibilidade de efetuar a 

compensação de débitos do devedor, deverá reaver seu crédito através do ajuizamento de uma 

demanda autônoma, já que, tratando-se de crédito extraconcursal, não é possível sua 

habilitação nos autos do processo de recuperação. 

Esses são alguns problemas, de grande relevância e repercussão prática, que envolvem 

a aplicação da cláusula da compensação convencional no âmbito das ações recuperacionais, 

corriqueiramente enfrentados pelos operadores do Direito.  

E, conforme se constatou nos contextos fáticos apresentados, mostra-se relevante se 

avaliar a especificidade de cada caso concreto, considerando, sobretudo, as seguintes 

variantes: a) data de ocorrência dos fatos geradores; b) preenchimento dos requisitos a 

viabilizar a compensação; e c) data de distribuição do pedido de recuperação.  

                                            
156De acordo com as normas de contabilidade, ativo circulante pode ser definido como dinheiro em caixa ou em 
bancos, bens, direitos e valores a receber no prazo máximo de um ano, ou seja, realizável a curto prazo. 
Enquanto que ativo permanente engloba recursos aplicados em todos os bens de permanência duradoura, 
destinados ao funcionamento normal da sociedade. (Glossário de termos contábeis. Disponível em: 
<http://www.portaldecontabilidade.com.br/glossario.htm>. Acesso em: 12 jun. 2018). 
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6 CONCLUSÃO 

 

A omissão da Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/2005) sobre a possibilidade 

de se compensar débitos na recuperação judicial não impede sua aplicação.  

Conforme demonstrado neste trabalho, não há uniformidade sobre o tema e intensos 

são os debates travados na seara doutrinária e jurisprudencial, especialmente quanto aos 

eventuais limites e controles a serem exercidos pelo Poder Judiciário, considerando o 

tratamento concedido ao tema pela Lei 11.101/2005. 

A questão veio à tona com o crescente aumento dos processos de recuperação e 

repercutiu em grandes Recuperações Judiciais, envolvendo, por exemplo, empresas do grupo 

Inepar, Schahin, Lupatech, Garcia-Jaraguá e UTC. 

Ora, se, de um lado, tem-se o instituto da compensação, que opera de forma 

automática, sem a necessidade de manifestação/declaração da parte, e possui grande utilidade 

prática, na medida em que simplifica pagamentos e assegura o adimplemento das obrigações, 

de outro lado, há um regime jurídico próprio instituído com o ingresso do pedido de 

recuperação judicial. 

Dentre as modalidades de compensação, destacam-se a legal e a convencional (ou 

contratual), que são inconfundíveis. Enquanto a compensação legal sujeita-se às condições 

estabelecidas em lei (reciprocidade de dívidas líquidas, vencidas e fungíveis), a convencional 

subordina-se apenas aos requisitos livremente ajustados pelas partes contratantes.  

Na modalidade convencional, as partes, pautadas no princípio da autonomia da 

vontade (liberdade de contratar), poderão suprimir determinadas condições impostas por lei, 

bem como estabelecer outros requisitos, a permitir a extinção de obrigações recíprocas, ou 

seja, não estão adstritas aos pressupostos legais. Logo, não se pode exigir para a compensação 

convencional os requisitos previstos em lei para a modalidade legal, se algum deles não foi, 

por exemplo, pactuado pelas partes contratantes. 

Tratando-se de compensação legal ou convencional (contratual/vonluntária), o 

raciocínio é único, ou seja, opera-se de forma automática, no momento em que as obrigações 

recíprocas são compensáveis (preenchimentos dos requisitos próprios, de acordo com a 

modalidade da compensação), sendo irrelevante a manifestação/declaração de vontade da 

parte envolvida.  

No cenário da recuperação judicial, são patentes os interesses em conflito – interesse 

social vs. interesse individual de determinado credor. Não obstante o preenchimento dos 
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pressupostos legais, a viabilizar a compensação legal, ou os princípios da autonomia da 

vontade e força obrigatória dos contratos, que fundamentam a cláusula da compensação 

convencional, livremente pactuada pelas partes com requisitos próprios antes da instauração 

da crise econômico-financeira, a qual permanece válida e eficaz, têm-se também os princípios 

da preservação da empresa e da par condicio creditorum que regem o processo de 

recuperação, bem como os múltiplos interesses envolvidos. 

O grande desafio é lidar e harmonizar os interesses em conflitos. Nesse contexto,  

faz-se necessário compreender e avaliar as diferentes variantes que envolvem a aplicação da 

compensação nos processos de recuperação judicial, considerando os fatos apresentados: a) 

ocorrência dos fatos geradores da obrigação; b) momento em que são preenchidos os 

requisitos da compensação; e c) a data de distribuição do pedido de recuperação. 

A identificação e distinção de tais variantes são de grande relevância prática para a 

adequada resolução dos conflitos instaurados, já que há etapas distintas e inconfundíveis a 

serem avaliadas com a devida cautela, conforme as especificidades de cada caso concreto. As 

situações não podem ser interpretadas e solucionadas de maneira semelhante, quando existem 

elementos fáticos distintos que merecem tratamento diferenciado.  

Veja-se que, se o fato gerador da obrigação e os requisitos da compensação se 

efetivaram antes do ingresso do pedido de recuperação, as obrigações recíprocas foram 

extintas, ou seja, desapareceram do mundo jurídico. Logo, tais obrigações recíprocas, 

validamente extintas, não podem ser ressuscitadas, em razão do ingresso do pedido 

recuperacional. 

Entretanto, se os fatos geradores da obrigação (débitos contraídos pela recuperanda) 

ocorreram em data anterior ao ingresso do pedido de recuperacional, mas os requisitos da 

compensação apenas foram preenchidos em data posterior, tem-se situação distinta do 

contexto fático retromencionado.  

Essa é situação mais controvertida nos processos de recuperação, a merecer maior 

atenção. Nessa hipótese, revela-se mais adequada a possibilidade de se admitir a compensação 

dos débitos e créditos recíprocos.  

Se presentes os requisitos legais, efetiva-se de forma automática a compensação legal 

dos débitos e créditos recíprocos das partes envolvidas, já que atendidas as condições 

impostas pela lei. Deve-se observar e prevalever as disposições contidas nos artigos 368 e 369 

do Código Civil, sendo que a lei é clara ao determinar que a compensação se processa 

automaticamente, não sendo necessária a vontade/declaração da parte de compensar. 
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Na modalidade convencional, a compensação se concretiza automaticamente quando 

preenchidos os pressupostos próprios previamente convencionados pelas partes contratantes. 

Não se pode exigir para a compensação convencional os mesmos requisitos da modalidade 

legal, se tais condições não foram pactuadas pelas partes, bem como há de prevalecer os 

princípios da autonomia da vontade (artigo 421 do Código Civil) e da força obrigatória dos 

contratos. Isso porque os negócios jurídicos permanecem válidos e as obrigações anteriores à 

distribuição do pedido de recuperação deverão observar as condições originalmente pactuadas 

(artigo 49, parágrafo segundo, da Lei 11.101/2005).  

Não se pode desconsiderar tais princípios, os quais, no juízo de ponderação de valores, 

a ser exercido pelo Poder Judiciário, deverão prevalecer. As partes contratantes, de forma 

livre e consciente, discutiram e pactuaram o conteúdo do contrato. Não se está diante de um 

contrato de adesão e nem de parte hipossuficiente, a merecer uma proteção especial por parte 

do Poder Judiciário. 

Logo, não se mostra razoável que a recuperanda mantenha o contrato, com todos os 

bônus, para obter receitas, em prol da continuidade dos seus negócios, mas que não cumpra 

ou questione judicialmente as disposições contratuais previamente ajustadas pelas partes.  

Além dessas situações fáticas, é possível ainda identificar hipóteses em que os fatos 

geradores da obrigação e os requisitos da compensação são preenchidos em data posterior ao 

pedido de recuperação. Nesse contexto, trata-se de crédito extraconcursal, não sujeito ao 

controle do Poder Judiciário, nos termos do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005. 

Ademais, ressalte-se ainda ser de grande valia a distinção do instituto da compensação 

de outras situações que corriqueiramente se apresentam nos processos de recuperação, com o 

qual não se confundem: ordens de bloqueios judiciais e cumprimento de obrigações 

contratuais, como retenções contratuais, que merecem soluções diferenciadas.  

O estudo profundo realizado neste trabalho permite concluir pela aplicação da 

compensação na recuperação judicial. Para tanto, conforme exposto, faz-se necessária a 

compreensão do instituto em si (definição, fundamentos e modalidades), do tratamento 

concedido na Lei 11.101/2005, bem como das diferentes variantes apresentadas no contexto 

fático que envolve sua aplicação. 

De mais a mais, considerando as repercussões práticas e o olhar para o mundo 

profissional, é preciso que o Judiciário analise, com cautela, as especificidades de cada caso 

concreto. A identificação e diferenciação das distintas variantes do contexto fático que 

envolvem a aplicação da compensação no âmbito nos processos de recuperação são de 
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extrema relevância prática, para que se tenha soluções adequadas, considerando os interesses 

em conflitos e a situação apresentada. 

E na hipótese em que os fatos geradores da obrigação (débitos contraídos pela 

recuperanda) ocorrerem em data anterior ao ingresso do pedido de recuperacional, mas os 

requisitos da compensação apenas forem preenchidos em data posterior – situação fática mais 

debatida na seara doutrinária e jurisprudencial, considerando especialmente os negócios 

jurídicos firmados pelas partes - uma solução razoável para tal controvérsia seria o plano de 

recuperação judicial, aprovado na Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo da 

Recuperação Judicial, contemplar a supressão da compensação.  

Entretanto, enquanto não votado pelos credores e homologado judicialmente o plano, a 

cláusula de compensação convencional, livremente pactuada pelas partes com pressupostos 

próprios, permanece existente e plenamente eficaz, bem como a possibilidade de se efetuar a 

compensação legal, desde que atendidos todos os requisitos legais, já que as obrigações 

recíprocas compensáveis se extinguem de forma automática. 

Por todo o exposto, não há de se permitir uma blindagem genérica, impedindo a 

compensação de débitos, seja na modalidade legal ou convencional, pelo simples fato de uma 

das partes envolvidas ter ingressado com pedido de recuperação. Além da Lei 11.101/2005 

não vedar a possibilidade de se compensar débitos na recuperação judicial, não se pode 

desconsiderar as regras dos artigos 368 e 369 do Código Civil (requisitos da compensação 

legal), e nem os princípios da autonomia da vontade (artigo 421 do Código Civil) e da força 

obrigatória dos contratos, que fundamentam a compensação convencional, a qual se sujeita 

exclusivamente aos requisitos pactuados pelas partes. 
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