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AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AÇÃO REVISIONAL DE 
CONTRATO.  CONDENAÇÃO  DA  INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.   PEDIDO 
DE  COMPENSAÇÃO  DO  DÉBITO  COM  O  CRÉDITO. 
DEFERIMENTO.  IRRESIGNAÇÃO.  POSSIBILIDADE COM 
BASE NO ART 368 DO CÓDIGO CIVIL.  MANUTENÇÃO 
DA  DECISÃO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557  DO  CPC. 
SEGUIMENTO NEGADO.
 
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor 
uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se 
compensarem (art. 368 do CC).
  
Compensação  obrigatória,  que  independe  da  anuência  do 
exequente, pois decorrente de lei.

V i s t o s ,  e t c .

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  com  pedido  de  tutela 
antecipada, fls. 02/09, interposto por  Daniela Barros Nascimento contra decisão 
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, fls. 11/14, 
que,  nos  autos  da  Ação  Revisional  de  Contrato,  ora  em fase  de  liquidação  de 
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sentença,  deferiu  o  pedido  do  Itaú  Unibanco  S/A,  no  sentido  de  haver  a 
compensação do crédito da autora com o saldo devedor do contrato revisado com 
base no art. 368 do Código Civil. 

Em suas razões, a recorrente defende a reforma de decisão, 
“tendo em vista que a autora teve negado o que foi estipulado em sentença que condenou a  
demandada  a  devolver,  de  forma simples,  os  valores  eventualmente  cobrados  acima do  
percentual de 5% do valor financiado, referente a Taxa de Abertura de Crédito (TAC), da  
Taxa de Emissão de  Carnê ou Boleto  (TEC),  da Tarifa  de Avaliação de  Bem e  Outras  
Tarifas Afins.” (sic)

Afirma ainda que  “tal  procedimento,  acarreta  prejuízo à  parte  
autora, vez que teve seu direito negado, (…) afronta diretamente o pedido da parte autora  
na inicial, conforme item 2.2 dos pedidos.” (sic)

Requer  a  concessão  da  tutela  antecipada,  para  garantir  o 
cumprimento  da  decisão  de  1°  grau.  (…)  “condenando  a  ré,  para  que  proceda  a  
devolução  à  parte  demandante,  na  forma  simplificada,  dos  valores  cobrados  acima  do  
percentual de 5% (cinco por cento) do valor financiado, a título de taxa de abertura de  
crédito ou cadastro (TAC), da Taxa de Emissão de Carnê ou boleto (TEC), da Tarifa de  
Avaliação de Bem e Outras Tarifas Afins, conforme memorial de cálculo anexado aos autos  
pela autora.” (sic)         

É o relatório.

DECIDO

Inicialmente, não vislumbro a necessidade de intimar a parte 
agravada para fornecer  resposta,  bem como oficiar  o  juízo  prolator  da decisão 
hostilizada para prestar as informações pertinentes, tendo em vista que o recurso 
está  devidamente  instruído  com  todas  as  informações  necessárias  para  seu 
conhecimento e julgamento.

Pois bem.

Cuida-se  de  agravo  de  instrumento  contra  decisão  que 
deferiu o pedido de compensação do débito com o crédito que o recorrido (Itaú 
Unibanco S/A) possui com a agravante (Daniela Barros Nascimento ). 
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Como  é  cediço,  se  duas  pessoas  forem  ao  mesmo  tempo 
credor e  devedor uma da outra,  as  duas obrigações extinguem-se,  até  onde se 
compensarem, nos termos do artigo 368 do Código Civil. 

Ao que verifico, o Itaú Unibanco S/A (agravado) é credor em 
relação à recorrente, referente a débito de financiamento de veículo.

A agravante,  por  sua  vez,  comprovou ter  obtido  sentença 
favorável  em  ação  revisional  de  contrato  que  moveu  contra  a  Instituição 
Financeira, onde essa restou condenada.

Não  há  dúvidas,  portanto,  acerca  da  possibilidade  da 
compensação, pois referente a dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

 
Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

JUIZADO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  CUMPRIMENTO  DE  
SENTENÇA.  CONDENAÇÃO  EM  QUANTIA  CERTA.  IMPUGNAÇÃO  
PELA  PESSOA  JURÍDICA.  DECISÃO  DESFAVORÁVEL.  DIREITO  DE  
RECORRER.  PREVISÃO  LEGAL.  DIREITO  CONSTITUCIONAL  A 
AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO, AO DEVIDO PROCESSUAL E  
AO  DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO.  PRELIMINAR  DE  
ILEGITIMIDADE REJEITADA. DIREITO CIVIL.  COMPENSAÇÃO (ART.  
368-380,  CC).  CONTRATO  DE  COMPRA  E  VENDA  DE  IMÓVEL.  
ATRASO  NA  ENTREGA  DA  COISA.  DIREITO  A  INDENIZAÇÃO  
RECONHECIDO.  EXISTÊNCIA  DE  PARCELAS  CONTRATUAIS  EM  
ATRASO. DÍVIDAS LÍQUIDAS E EXIGÍVEIS. CRÉDITO SUPERIOR AO  
DÉBITO.  CABIMENTO  DA  COMPENSAÇÃO.  RECLAMAÇÃO  
PROVIDA.  (…)  2.  De  acordo  com  o  Código  Civil  brasileiro,  se  duas  
pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor, e ambas as obrigações  
forem  líquidas,  vencidas  e  fungíveis,  elas  se  extinguem  até  onde  se  
compensarem (art. 368 e 369). Quaisquer das partes poderá invocar o seu  
crédito em desfavor da outra em sede de contestação,  impugnação ao  
cumprimento  de  sentença  ou  embargos  à  execução,  cujos  efeitos  
resultaram na paralisação da pretensão do credor até  o montante da  
compensação.  (...)  (TJDF;  Rec  2014.00.2.026081-3;  Ac.  837.330;  Primeira  
Turma  Recursal  dos  Juizados  Especiais  do  Distrito  Federal;  Rel.  Juiz  Luis  
Gustavo B. de Oliveira; DJDFTE 12/12/2014; Pág. 193) 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.  COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.  
A  compensação  de  valores  é  admissível  quando  duas  pessoas  forem,  
reciprocamente,  credora  e  devedora  uma  da  outra,  extinguindo-se  as  
obrigações  até  onde  se  compensarem.  Inteligência  do  artigo  368  do  
Código Civil brasileiro. Negado seguimento ao recurso. (TJRS; AI 323251-
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76.2014.8.21.7000;  Marau;  Quinta  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Maria  Claudia  
Cachapuz; Julg. 28/08/2014; DJERS 08/09/2014) 

Em que pese a agravante não ter concordado com o pedido 
de compensação de créditos, essa se faz obrigatória, pois decorre de lei, bem como 
gera a extinção da obrigação até o montante em que os créditos se compensarem. 

Assim, não depende a compensação legal da convenção das 
partes ou, na espécie, da anuência da exequente. Colaciono: 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
CONDOMÍNIO.  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  COMPENSAÇÃO 
DE  CRÉDITOS.  POSSIBILIDADE.  Se  duas  pessoas  forem  ao  mesmo 
tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, 
até onde se compensarem (art.  368 do CC).  A  compensação efetua-se 
entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (art. 369 do CC). 
Cabível  a  compensação  do  débito  condominial  com  o  crédito  do 
executado perante o condomínio, oriundo de outra demanda judicial. 
Compensação obrigatória,  que independe da anuência do exequente, 
pois decorrente de Lei. Interlocutória reformada para se determinar a 
compensação  de  créditos.  Recurso  provido,  por  decisão  monocrática. 
(TJRS; AI 0470973-17.2014.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Oitava Câmara  
Cível; Rel. Des. Nelson José Gonzaga; Julg. 04/12/2014; DJERS 12/12/2014) 

Face  ao  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO ao  agravo  de 
instrumento,  com  fulcro  no  art.  557,  caput,  CPC,  por  ser  manifestamente 
improcedente.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa PB, 16 de dezembro de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                           Relatora
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