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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 9078976-

87.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes 

CIFRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e FAST 

TRAINING EDUCACIONAL CENTER LTDA, são apelados ALEXANDRE 

MACHADO e ALEXANDRE MACHADO FILHO.

ACORDAM, em 26ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 

recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E 

VIANNA COTRIM.

São Paulo, 25 de julho de 2012.

Reinaldo Caldas

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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V o t o :  6479

Apelação com Revisão nº 9078976-87.2008.8.26.0000

Origem       : S. Paulo  F. R. Tatuapé   2ª Vara Cível (nº 1205/05)

Apelantes   : CIFRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

                    (corré) e FAST TRAINING EDUCATIONAL CENTER (ré)

Apelados     : ALEXANDRE MACHADO e ALEXANDRE MACHADO FILHO

                    (autores)

Juiz a quo   :  José Poltronieri de Andrade   

Prestação de serviços - Curso de informática  

Ação de rescisão contratual c.c. restituição de parcelas 

pagas e indenização por dano moral - Ré que encerrou 

atividade por força de rescisão de contrato com a 

Microsoft  Valor do curso objeto de financiamento - 

Sustação de cheques dados em pagamento  Corré, 

financiadora, que inscreveu o nome do autor 

contratante nos cadastros de inadimplentes dos órgãos 

de proteção ao crédito  Procedência parcial decretada 

na origem  Condenação à devolução do valor de R$ 

373,24, relativo aos serviços não prestados, e de R$ 

6.800,00 a título de indenização por danos morais - 

Recurso da corré desprovido.

1. O financiamento e a prestação de serviços, na 
espécie,  representam negócios jurídicos coligados dada a 
mútua relação de interdependência. Assim, não prestados 
os serviços, os reflexos do inadimplemento, mesmo parcial, 
projetam-se sobre o financiamento, de modo a justificar a 
exceção de contratos coligados não cumpridos, oponível a 
ambas as fornecedoras, de crédito e de serviço, que  
respondem, solidariamente, pelos danos materiais e morais.

2. Se ao autor foram ministrados apenas dois 
módulos dos seis financiados e pagos, evidente que não 
pode a financiadora  que atuou em parceria com a 
prestadora de serviços  receber o total do valor financiado 
e que transferiu diretamente à prestadora. Esta é que deve 
devolver o valor correspondente à parte que recebeu a mais.
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3. Havendo contratos coligados, como no caso, a 
exceptio non adimpleti contractus é aplicável não apenas a 
quem não prestou serviços, mas igualmente a quem os 
financiou, desde que o valor respectivo tenha sido 
transferido da financiadora diretamente à prestadora. 

1. Apelam as requeridas da r. sentença que julgou 

parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão 

contratual c.c. restituição de parcelas pagas e indenização por dano moral, 

fundada em contrato de prestação de serviços de ensino de informática 

ministrado pela ré ao co-autor e financiado ao autor pela corré.

O julgado declarou rescindidos os contratos de prestação 

de serviços de ensino de informática e de abertura de crédito e condenou a 

ré Fast Training Educacional Center Ltda. a devolver aos autores o valor de 

R$ 373,24, atualizado desde o desembolso e ambas ao pagamento de R$ 

6.800,00, a título de indenização por danos morais, atualizados desde o 

ajuizamento até o efetivo pagamento, mais juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação, além das custas e dos honorários advocatícios de 20% do 

montante da condenação.

O recurso da corré Cifra S/A pugna pela reforma do r. 

decisum, em suma, aos seguintes fundamentos: 

a) a apelante figura apenas como credora; quaisquer 

desavenças havidas entre o apelado e ré são inoponíveis à corré;

b) inexistem abusos ou vícios na modalidade de 

contratação; as obrigações foram assumidas por livre manifestação de 

vontade do autor, que buscou o crédito e os serviços de financiamento 

oferecidos pela apelante, não havendo “venda casada”;

c) não há qualquer fundamento legal para se opor 

supostos vícios da prestação de serviços à apelante, que celebrou contrato 

diverso  empréstimo de dinheiro -  não havendo contratos correlatos;

d) a apelante é possuidora de boa-fé em relação aos 
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cheques dados em pagamento de prestações do contrato de concessão de 

crédito;

e) não há fundamento jurídico para que a apelante 

pleiteie em outra ação o reembolso do valor do crédito concedido ao autor, 

uma vez que esse crédito não foi colocado à disposição da ré, mas do autor.

Dispenso-me do relatório sobre a síntese dos 

fundamentos da apelação da ré Fast Training Educacional Ltda., por sua 

Curadora Especial, porquanto não foi ela recebida por extemporânea1, nos 

termos da decisão de fl. 226, irrecorrida.

Recurso tempestivo, preparado, recebido e com resposta 

o da corré. 

É o relatório.

2. O recurso não comporta provimento.

Da petição inicial extrai-se que o autor, pai e responsável 

financeiro do co-autor, firmou, em 10.5.2004, com a ré, Fast Training 

Educacional Center, ou Fastraining Centro Educacional Ltda. (certidão da 

JUCESP, fls. 109/11), contrato de prestação de serviços de curso de 

informática, em seis módulos, ao preço total R$ 2.210,00 em treze 

prestações mensais de R$ 170,00 cada.

Para tanto  prossegue a inicial - o autor aceitou 

“proposta de abertura de crédito” da CSC Financeira, emitindo treze 

cheques pré-datados. Decorridos um mês e vinte dias, a ré informou que 

não haveria aulas e, um mês e meio depois, quando cursados apenas dois 

módulos, sem aplicação das provas prometidas e compensados quatros 

cheques das prestações do financiamento, a ré tornou-se inativa 

definitivamente, tendo em vista o encerramento do contrato pela Microsoft 

em 30.12.2003 (fls. 24/28).

1 Sentença disponibilizada no DJe em 10.12.2007 (fl. 192); apelação da corré protocolada 
em 21.12.2007 (fl. 193); apelação da ré, pela Curadora Especial, protocolada em 27.02.2009 
(fl. 221).
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Em razão da sustação bancária dos cheques, a financeira 

corré emitiu boletos bancários de cobrança, para pagamento imediato, sob 

pena de inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Apesar das iniciativas suasórias do autor perante a corré,  

esta solicitou a inscrição do autor no cadastro de inadimplentes dos órgãos 

de proteção ao crédito.

Verifica-se da cláusula 6 do título “cláusulas básicas” das 

cópias carbonadas dos impressos intitulados “proposta de abertura de 

crédito” firmada pelo autor com a financeira apelante (fls. 21 e verso e 22 e 

verso:
“Fica expressamente autorizado a Financeira efetuar o 

crédito decorrente desta operação diretamente ao Lojista 

cadastrado” .

(...)

Essa disposição contratual evidencia que o valor do 

crédito do financiamento concedido pela apelante corré ao autor foi 

colocado à disposição, pela financeira, diretamente à prestadora de serviços 

ré, o que é expressivo elemento a indicar que estamos frente a contratos 

coligados. 

Ao ajustar com a prestadora de serviço essa modalidade 

de contratação, expôs-se a ora apelante ao risco de ver rescindido o 

contrato de prestação de serviços, por inadimplência de sua parceira; 

rescisão que projeta efeitos sobre ambos os negócios jurídicos. É o caso. 

 Assim, da corré é que deve a financiadora cobrar o 

ressarcimento, haja vista que esta encerrou suas atividades sem prestar os 

serviços aos quais estava obrigada, fato determinante para a iniciativa de 

sustação bancária da compensação dos cheques emitidos em pagamento 

de parcela sem a devida contraprestação.

O nome do autor foi incluído no cadastro de 

inadimplentes por iniciativa da Cifra S/A Crédito Financiamento e 
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Investimento, referindo-se aos débitos oriundos do contrato de 

financiamento objeto dos autos.

É dos autos, então, que a apelante concedeu 

financiamento mediante captação de cliente por "lojista" que impingiu ao 

autor a assinatura de dois contratos, um de prestação de serviços de curso 

de informática, e outro de financiamento das parcelas que representavam o 

custo dos serviços.

A corré apelante, sem averiguar o cumprimento da 

obrigação pela prestadora, em vez de cobrar desta a devolução do que lhe 

adiantou, passou a cobrar as prestações do autor por algo que este não 

recebeu e o inscreveu nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de 

proteção ao crédito.

Nada há de injurídico no financiamento acoplado à 

prestação de serviços, desde que não se induza o consumidor a tomar o 

empréstimo, nem se descumpra o ajuste-fim. In casu, a injuridicidade situa-

se no fato de ter sido o autor induzido a tomar o empréstimo para contratar 

serviço que não lhe foi prestado. Enfim, as empresas agiram em unidade de 

desígnios: ao autor uma delas prometeu prestar serviços financiados pela 

outra e não os cumpriu; a financiadora, então, passou a cobrá-lo 

indevidamente e negativá-lo no cadastro de inadimplentes dos órgãos de 

proteção ao crédito.

Sobre contratos coligados, ensina o Prof. Waldírio 

Bulgarelli:
 “ (os contratos) são queridos pelas partes como um todo. 

Um depende do outro de tal modo que cada qual, isoladamente, seria 

desinteressante”. 

“Na primeira forma, dois contratos completos, embora 

autônomos, condicionam-se, reciprocamente, em sua existência e 

validade. Cada qual é a causa do outro, formando uma unidade 

econômica. Enfim, a intenção das partes é que um não exista sem o 

outro”. (“Contratos Mercantis”, 9ª ed., 1997, p. 91).

A responsabilidade da instituição que financia o preço de 
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bem móvel objeto de contrato de compra e venda, é descrita com 

propriedade por Francisco Paulo Crescenzo Marino:

“Em conclusão, é cabível afirmar que o fundamento jurídico 

das consequências da coligação contratual formada por um 

financiamento e fornecimento para consumo ostenta dupla índole. Por 

um lado, apoiam-se elas, diretamente, na existência de coligação 

contratual e na respectiva teoria, que tipifica as consequências mais 

importantes e permite a fácil transposição, para esse campo, das 

soluções gerais ali encontradas. Por outro, baseiam-se nas normas 

de tutela do consumidor, especificamente na cláusula geral, dispersas 

por várias normas do CDC, de responsabilidade solidária dos 

fornecedores participantes da mesma cadeia de fornecimento.  O que 

permite concluir pela participação na mesma cadeia de fornecimento 

precisamente, a existência da coligação entre os contratos.
“A principal consequência do coligamento em questão será 

a possibilidade de o consumidor opor ao financiador o 
descumprimento do contrato de compra e venda ou prestação de 
serviços por parte do respectivo fornecedor, o que remete às 
considerações gerais feitas a esse respeito”. (“Contratos coligados no 
Direito Brasileiro”, Ed. Saraiva, 2009). (cf. Apelação com revisão nº 
0153620-14.2009.8.26.0100, 36ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard 
Rosa, j. 08.3.2012).

Noutros termos, a financiadora, ao fornecer ao 

consumidor os recursos financeiros para a compra, insere-se na cadeia de 

fornecedores e assume responsabilidade solidária perante aquele, no limite 

de sua participação, ao lado da empresa contratada para a prestação do 

serviço ou fornecimento de bens.

Desfeita a compra e venda, ou a prestação do serviço, 

pela não entrega do produto, como no caso, o contrato de financiamento 

coligado e vinculado, via de regra, deve ter o mesmo destino, haja vista que 

esvaída a sua finalidade econômica e, por consequência, sem razão jurídica 

a existência do contrato de financiamento.

Diante da unidade de desígnios das requeridas, havendo 

conexão de ajustes e relação de interdependência entre os negócios 

jurídicos,  justifica-se a exceção do contrato não cumprido, oponível as 

ambas as fornecedoras, de serviço e de crédito.
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Nesse sentido a jurisprudência desta E. Corte, inter 

plures:; Apelação nº 0006674-73.2004.8.26.0286, 38ª Câm. Dir. Priv., rel. 

Des. Flávio Cunha da Silva, j. 07.3.2012; Apelação 0022940-

94.2003.8.26.0602, 20ª Câm. Dir. Priv., rel. Des. Rebello Pinho, j. 

08.8.2011. 

Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes 

de cumprida a sua obrigação, pode exigir o adimplemento da do outro, na 

dicção do artigo 476 do Código Civil.

Vindo uma das partes a exigir o adimplemento da outra, 

sem que tenha cumprido a sua prestação, poderá ser recusada por 

intermédio da exceptio non adimpleti contractus, cláusula resolutiva típica do 

contrato bilateral. 

Havendo contratos coligados, como no caso, a exceptio é 

aplicável não apenas a quem não prestou serviços, mas igualmente a quem 

os financiou, desde que o valor respectivo tenha sido transferido da 

financiadora diretamente à prestadora. Entender diversamente é permitir a 

fraude e o locupletamento, a dano do consumidor, com enriquecimento sem 

causa da parte ímproba. 

Enfim, o procedimento da apelante corré implicou não 

apenas danos materiais, como também transtorno de monta e risco ao 

conceito e bom nome da parte autora e era de rigor a condenação também 

em dano moral. 

Conquanto indevida a cobrança, houve inscrição do 

nome do autor no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao 

crédito, ato de iniciativa da corré, apesar de notificada pelo Procon a 

respeito dos reclamos do autor, a implicar grave lesão à honra e aos direitos 

da personalidade do requerente.

Não houve, como se vê, mero descumprimento de 

contrato, nem singelo ajuizamento de ação, por si só insuscetível de gerar 
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responsabilidade civil, pois que direito a todos assegurado e, mais do que 

isso, garantia constitucional. 

O valor fixado, realmente, está em consonância com o 

que normalmente se tem fixado para casos análogos e não se afigura 

exacerbado em demasia. Sem perder de vista o sentido compensatório e 

preventivo, não enriquece a parte lesada, dando-lhe satisfação que 

minimize os efeitos dos transtornos que sofreu; e, em relação às requeridas, 

é suficiente ao fim pedagógico e serve de advertência a que não reincidam, 

sem implicar risco de onerá-las demasiadamente.

Observa-se, por fim, apenas, no que tange à data de 

início da incidência da atualização monetária e dos juros de mora, pequena 

dissintonia da r. sentença com o disposto nas Súmulas 54 e 362 do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça2, porém, como não houve recurso da parte 

legitimada, interdita-se ao Tribunal o reexame das matérias.

Por tudo isso, bem decretada a rescisão do contrato e a 

penalidade a título de dano moral, por culpa das requeridas, pois que os 

dados probatórios convencem de que os fatos se passaram como narra a 

inicial. 

3. Posto isso, nego provimento ao recurso, mantida a r. 

sentença por seus e por estes fundamentos.

  Reinaldo de Oliveira Caldas
 - Desembargador Relator 

2 Súmula 54-STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de 
responsabilidade extracontratual”.

Súmula 362-STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral 
incide desde a data do arbitramento”.
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