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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

0003736-18.2009.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante 

BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é 

apelado CLEOMAR EUFROSINO DA SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 25ª 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 

HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E EDGARD ROSA.

São Paulo, 14 de setembro de 2017. 

Hugo Crepaldi
RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
25ª Câmara

Apelação nº 0003736-18.2009.8.26.0032

2

Apelação Cível nº 0003736-18.2009.8.26.0032 (2)
Comarca: Araçatuba
Apelante: BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento
Apelado: Cleomar Eufrosino da Silveira
Interessado: Magali Bressan Correa (Brugui Motos)
Voto nº 18.713

APELAÇÃO  AÇÃO DE RESCISÃO 
CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA POR 
DANOS MORAIS  Compra e venda de bem 
móvel mediante financiamento  Relação de 
consumo  Vício de qualidade da motocicleta 
adquirida junto à corre Brugui Motos  
Rescisão da avença  Apelo da instituição 
financeira  LEGITIMIDADE DA FINANCEIRA  
Requerida que por integrar a cadeia de 
fornecimento do produto é responsável, em 
tese, por vícios verificados no bem  RESCISÃO 
DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO  
Desfazimento da compra e venda que implica 
no cancelamento do contrato de financiamento 

 Contratos coligados, firmados no mesmo 
contexto negocial, o que implica 
responsabilidade solidária dos agentes 
integrantes da cadeia de consumo  Negado 
provimento.

Vistos.

Trata-se de Apelação interposta por BV 

FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos 

autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória por danos 

morais que lhe move CLEOMAR EUFROSINO DA SILVEIRA, objetivando a 

reforma da sentença (fls. 271/275) proferida pela MM. Juíza de Direito, Dra. 
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Suellen Rocha Lipolis, que julgou procedentes os pedidos para i) declarar 

rescindido o contrato de compra e venda havido entre o requerente e a corré 

BRUGUI MOTOS (Magali Bressan Correa  firma individual) e o pacto 

acessório de financiamento havido entre o autor e a corré BV FINANCEIRA; 

ii) condenar a ré Brugui Motos a pagar ao demandante indenização por dano 

moral no valor de R$ 5.000,00, corrigidos pela tabela prática do TJSP desde 

a publicação da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir do trânsito em julgado; iii) condenar a ré BV FINANCEIRA a restituir ao 

requerente os valores dispendidos com o financiamento, mediante 

comprovação em sede de liquidação de sentença, atualizados segundo a 

tabela prática do TJSP a partir do efetivo desembolso, e sobre o qual 

incidirão juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Foi determinada 

ainda a expedição de ofício ao SCPC/Serasa para que exclua o nome do 

autor do rol de inadimplentes em razão do contrato ora tratado. Em razão da 

sucumbência, foi a requerida BRUGUI MOTOS condenada ao pagamento de 

2/3 das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios do 

patrono do requerente, fixados em 10% do valor da condenação 

(indenização a título de danos morais), sendo que a BV FINANCEIRA foi 

condenada ao pagamento de 1/3 das custas e despesas processuais, mais 

10% de honorários advocatícios do patrono do autor fixados em 10% do 

valor da condenação (montante a ser restituído a título de dano material).

Apela a ré BV FINANCEIRA (fls. 277/288) 

sustentando preliminarmente sua ilegitimidade para figurar na demanda, já 

que sequer teria feito parte do negócio jurídico entabulado entre o autor e a 

concessionária, sendo que apenas concedeu o crédito ao requerente para 

aquisição de veículo à sua livre escolha. Diz que não teria nenhuma 

responsabilidade sobre os vícios ocultos existentes no bem adquirido, 

consignando que a única que poderia ser responsabilizada seria a 

comerciante.
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Defende a necessidade de reforma da decisão 

impugnada, já que não cometeu nenhum ato ilícito que justificasse a sua 

condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. Afirma que 

é responsável apenas pelo contrato de financiamento e que cumpriu sua 

obrigação de entregar a quantia financiada pelo requerente ao lojista 

vendedor do bem, o que fez com que aquele adquirisse o veículo.

Caso, todavia, se entenda pela manutenção da 

rescisão dos contratos, diz que a concessionária requerida deve lhe devolver 

os valores depositados em seu favor (valor integral da compra do bem) em 

decorrência do negócio firmado entre as partes, sob pena de ocorrência de 

enriquecimento sem causa da comerciante.

Não apresentadas contrarrazões (fls. 290), o 

apelo foi recebido no duplo efeito.

É o relatório.

Cuida-se de rescisão contratual cumulada com 

indenizatória movida pelo autor em razão dos vícios verificados no veículo 

adquirido junto a corré BRUGUI MOTOS e financiado pela corré BV 

FINANCEIRA S/A.

Relata o autor que em 19 de abril de 2008 

adquiriu junto à concessionária requerida a motoneta da marca Shineray, 

modelo MVK, ano 2007/2008, placa BRV 4682, pelo valor de R$ 3.800,00, 

financiando o preço junto à corré BV FINANCEIRA.

Afirma que já no primeiro mês de uso o veículo 
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começou a apresentar diversos problemas (vibração exagerada dos 

componentes da moto, defeito no marcador de combustível, falha no 

velocímetro, panes elétricas, queda dos pedais traseiros, queda do 

escapamento, entre outros), os quais foram relatados à concessionária, que 

se comprometeu a solucioná-los, mas não o fez de forma satisfatória, sendo 

que os problemas voltavam a aparecer após deixarem o estabelecimento da 

requerida. Diz que tentou devolver o bem à lojista, mas esta se negou a 

recebê-lo. Requer, assim, a declaração de rescisão dos contratos 

celebrados (compra e venda e financiamento).

 A inicial foi indeferida sob o fundamento de 

decadência do direito do autor (fls. 34/37), decisão sobre a qual a parte 

interpôs apelação (fls. 39/46), tendo esta Colenda Câmara dado provimento 

ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara 

de Origem para regular prosseguimento (fls. 140/146).

Saneado o feito (fls. 161/161v), foi determinada 

a produção de prova oral e pericial. Realizada audiência de instrução e 

julgamento, o autor desistiu da oitiva dos representantes das requeridas (fls. 

210). Sobreveio o laudo pericial de fls. 242/255.

Foi proferida sentença de procedência dos 

pedidos autorais, tendo entendido o magistrado a quo que, como houve 

demonstração de que os vícios verificados na motoneta decorreram da 

baixa qualidade do produto, de rigor a declaração de rescisão das avenças 

de compra e venda e financiamento celebradas entre as partes. Condenou 

ainda a concessionária corré ao pagamento de indenização por danos 

morais ao requerente.

O apelo não comporta provimento.
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Preliminarmente, cabe anotar a legitimidade da 

instituição financeira ré para figurar na demanda.

A relação entabulada entre as partes configura-

se como de consumo, já que o autor adquiriu produto e serviço como 

destinatário final (art. 2º, caput, Código de Defesa do Consumidor - CDC) de 

um fornecedor (comerciante, conforme art. 3º, caput, CDC).

A respeito da cadeia de fornecimento, ensina 

Cláudia Lima Marques que: “(...) é um fenômeno econômico de organização 

do modo de produção e distribuição, do modo de fornecimento de serviços 

complexos, envolvendo grande número de atores que unem esforços e 

atividades para uma finalidade comum, qual seja, a de poder oferecer no 

mercado produtos e serviços para os consumidores” (Contratos no Código 

de Defesa do Consumidor, 5ª Ed., Ed. RT, p. 401).

Assim, nas relações de consumo respondem 

solidariamente todos os fornecedores de produtos e serviços vinculados por 

meio de uma cadeia dirigida ao fornecimento de um bem ou serviço. Nesse 

sentido, explicando o alcance do artigo 3º do Código de Defesa do 

Consumidor, lecionam Antônio Herman Benjamin, Cláudia Lima Marques e 

Leonardo Roscoe Bessa:

“O art. 3º do CDC bem especifica que o sistema de proteção do 

consumidor considera como fornecedores todos os que participam da 

cadeia de fornecimento de produtos e da cadeia de fornecimento de 

serviços (o organizador da cadeia e os demais partícipes do fornecimento 

direto e indireto, mencionados genericamente como 'toda pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção (...) ou 
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comercialização de produtos), não importando sua relação direta ou 

indireta, contratual ou extracontratual, com o consumidor. Em outras 

palavras, o CDC menciona fornecedores, pensando em todos os 

profissionais da cadeia de fornecimento (de fabricação, produção, 

transporte e distribuição de produtos e da criação e execução de serviços) 

da sociedade de consumo. O parágrafo único do art. 7º do CDC bem 

especifica que há mesmo solidariedade nesta cadeia: 'Tendo mais de um 

autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos 

danos previstos nas normas de consumo'. As exclusões e exceções serão 

marcadas pelas próprias normas do CDC, que, em matéria de produtos, 

por exemplo, excepcionam os comerciantes em matéria de 

responsabilidade por defeitos dos produtos, nos arts. 12 e 13, impondo a 

estes uma responsabilidade apenas subsidiária, se bem que 

independente de culpa. Nos demais casos a responsabilidade é da cadeia 

como um todo e solidariamente, como especificam também os arts. 14, 

caput, 18 e 20 do CDC. Em outras palavras, o método do CDC foi de 

considerar fornecedor e daí responsável toda a cadeia e de nominar os 

fornecedores responsáveis, caso não sejam todos os presentes na 

cadeia”. (Grifou-se; Manual de Direito do Consumidor, 3ª ed., São Paulo: 

Ed. Revista dos Tribunais, 2010. p. 103-104).

Evidente, portanto, a legitimidade da financeira 

ré para figurar na demanda.

Importante notar que a escolha por demandar 

todos, alguns ou apenas um dos fornecedores integrantes da cadeia cabe 

unicamente ao consumidor, conforme ensina Jorge Alberto Quadros de 

Carvalho Silva:

“A responsabilidade dos fornecedores pelos vícios de qualidade ou 

quantidade do produto é solidária, de sorte que o consumidor, constatada 

a impropriedade ou inadequação do produto ao consumo, a diminuição de 

seu valor, ou a disparidade entre o conteúdo líquido e suas indicações, 
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tem o direito de exigir a substituição das partes viciadas, assim como as 

soluções previstas nos incisos I a III do art. 18, de todos os fornecedores, 

de alguns, ou somente de um dos que, efetivamente, participaram da 

cadeia de fornecimento do produto, inseridos na relação jurídica de 

consumo”. (Código de Defesa do Consumidor Anotado e legislação 

complementar, 5ª edição, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 89; grifou-se).

Dessa forma, não merece prosperar a 

alegação da requerida de sua ilegitimidade para figurar na demanda, já que 

por ter integrado a cadeia de fornecimento do veículo deve responder pelos 

danos eventualmente verificados em razão de vício de qualidade do bem.

A esse respeito já se decidiu neste Egrégio 

Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Veículo usado. 

Alegação de prejuízos por defeitos preexistentes constatados somente 

após a compra. Contrato firmado entre pessoa física e revendedora de 

veículo. Relação de consumo. Incidência do CDC. Revendedora que não 

informou o autor sobre os vícios. Superaquecimento do automóvel com 

apenas 159 Km rodados após a compra. Violação ao art. 6º, III, do CDC. 

Possibilidade de rescisão do negócio jurídico. Contrato coligado de 

financiamento que também é desfeito. Legitimidade passiva do Banco 

que financiou a transação. Danos morais existentes. Redução do 

montante arbitrado em primeiro grau. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. APELO DA FINANCEIRA NÃO CONHECIDO. RECURSO 

DA CORRÉ PROVIDO EM PARTE. (Apelação nº 

0037004-07.2010.8.26.0007, 27ª Câmara de Direito Privado do TJSP, 

Rel. Des. Azuma Nishi, DJ: 07/08/2017; grifou-se).

Bem móvel - Compra e venda de veículo mediante contrato de 

financiamento - Alegado vício no produto - Pretensão à rescisão de 
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ambas avenças - Contratos coligados - Legitimidade passiva da 

instituição financeira, que deve permanecer na lide - Agravo provido. 

(Agravo de Instrumento n 2267978-54,.2015.8.26.0000, 26ª Câmara de 

Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Vianna Cotrim, DJ: 05/05/2016; grifou-

se).

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DE CONTRATO COM 

PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL. VEÍCULO VENDIDO COM 

ADULTERAÇÃO NO NUMERAL DO MOTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA 

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VERIFICAÇÃO DE QUE O CONTRATO 

DE COMPRA E VENDA ESTÁ ATRELADO AO DE FINANCIAMENTO, 

DE MODO QUE A RESCISÃO DA COMPRA E VENDA, POR VÍCIO 

QUE IMPOSSIBILITA AO CONSUMIDOR O USO E FRUIÇÃO DO BEM, 

IMPLICARÁ NO CANCELAMENTO DO FINANCIAMENTO PROPOSTO 

E APROVADO PARA A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO AÇÃO 

PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA NOS MOLDES 

ESTABELECIDOS MONOCRATICAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

Apelações e recurso adesivo não providos. (Apelação nº 

0024380-62.2002.8.26.0602, 34ª Câmara de Direito Privado do TJSP, 

Rel. Des. Cristina Zucchi, DJ: 02/02/2015; grifou-se).

E, no mérito, diante da rescisão da avença 

principal (compra e venda), não há como manter o contrato de financiamento 

autonomamente.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato 

de financiamento não surgiu como um negócio jurídico distinto e 

independente da compra e venda da motocicleta, tratando-se, na realidade, 

de verdadeiros contratos conexos ou coligados, celebrados um em função 

do outro, em clara hipótese de união por dependência unilateral, conforme 

leciona Orlando Gomes:

“Os contratos coligados são queridos pelas partes contratantes como um 
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todo. Um depende do outro de tal modo que cada qual, isoladamente, 

seria desinteressante. Mas não se fundem. Conservam a individualidade 

própria, por isso se distinguindo dos contratos mistos. A dependência 

pode ser recíproca ou unilateral. 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. (...) A união com dependência unilateral verifica-se 

quando não há reciprocidade. Um só dos contratos é que depende do 

outro. Tal coligação requer a subordinação de um contrato a outro, na 

sua existência e validade. Os contratos permanecem, no entanto, 

individualizados”. (Orlando Gomes, In “Contratos”, 26ª Edição, Forense, 

pp. 121/122).

O que se verifica na hipótese, então, é a 

interligação entre o contrato de financiamento e o de compra e venda do 

veículo, bem como a relação voluntariamente estabelecida entre as rés, 

instituição financeira e revendedora de veículos, atuando em conjunto face 

ao consumidor, que obtém o crédito com o estrito escopo de adquirir o 

automóvel escolhido. Em tais casos, nenhum dos contratos existiria 

autonomamente, sendo certo que o bem apenas pôde ser comprado em 

razão do financiamento oferecido, tendo a instituição financeira plena 

ciência da destinação do crédito concedido e a revendedora conhecimento 

da fonte do crédito.

Nos dizeres de Cláudia Lima Marques, uma 

das consequências da coligação de contratos é a “interligação entre os 

instrumentos contratuais no que se refere ao seu destino”, ou seja, 

“organizada a cadeia de fornecimento visualiza-se agora uma 

interdependência, uma ligação 'decisiva' de consumo (finalidade máxima 

comum) nestes contratos, nas redes de contratos organizados para facilitar, 

oferecer, seduzir ou conquistar os consumidores no mercado, tanto de 

distribuição como, principalmente, com financiamentos e créditos anexos ou 
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acessórios” (in “Contratos no Código de Defesa do Consumidor”, 6ª ed., São 

Paulo: RT, 2011, p. 430).

No cenário narrado, inconteste que a 

instituição financeira aliou-se à revendedora de veículos para, juntas, 

tornarem atrativa a compra do veículo pelo consumidor, mediante a 

concessão de crédito a ser pago parceladamente, ensejando a celebração 

de negócios jurídicos coligados e que atendem aos interesses de ambas.

Sobre o tema, válidas as palavras do eminente 

Desembargador Cesar Lacerda:

“Conquanto a instituição financeira não tenha qualquer responsabilidade 

pela escolha do veículo, da qual, ressalta-se, sequer participou, é certo 

que o contrato de abertura de crédito destinou-se a financiar a aquisição 

desse bem, a evidenciar que sua celebração só ocorreu para viabilizar a 

compra e venda pactuada entre os autores e a co-ré. Ademais, a 

experiência comum concernente a situações como a examinada no caso 

vertente revela a usual existência de relacionamento entre fornecedores 

e instituições financeiras, em que os primeiros se beneficiam por 

poderem negociar também com clientes que não dispõem da 

integralidade do preço do produto ou serviço, sem o risco do 

inadimplemento, pois recebem à vista do financiador a parcela 

financiada. A relação é igualmente vantajosa às instituições financeiras 

que se beneficiam da captação de pessoas interessadas na concessão 

de crédito. Em face desse contexto, tem-se que o desfazimento do 

contrato de compra e venda implica a rescisão do contrato de 

financiamento que, portanto, não pode subsistir.” (TJSP, Apelação 

989.620-0/1, 28ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cesar Lacerda, j. 

01.04.2008)

Desta feita, verificada a coligação, é preciso se 

atentar para os efeitos que isso traz à interpretação das relações jurídicas, 
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notadamente para as hipóteses em que há rescisão de um dos contratos 

coligados. Ao tratar do tema específico do financiamento de venda para 

consumo, Francisco de Crescenzo Marino leciona que:

“O segundo caso de coligação com escopo existencial corresponde à 

venda financiada de bens para consumo, provavelmente a mais célebre e 

estudada hipótese de coligação contratual entre partes distintas 

(vendedor e financiador). (...) Menos frequente, e mais interessantes do 

ponto de vista da teoria da coligação são os casos de resolução dos 

contratos coligados por conta do inadimplemento do vendedor, com a 

devolução das quantias pagas ao fornecedor. (...) A principal 

conseqüência 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.” (Francisco Paulo de Crescenzo Marino, In “Contratos 

Coligados no Direito Brasileiro”, Saraiva, pp. 215-222; grifou-se).

Portanto, não há que se falar em 

independência do contrato de crédito, valendo ressaltar que por estar-se 

diante de uma relação de consumo há responsabilidade de todos aqueles 

que figuram na cadeia de fornecimento do produto pelos vícios de qualidade 

verificados, nos termos do art. 7º, Parágrafo único e art. 25, §1º do CDC, 

ressalvada a possibilidade de os fornecedores que se acharem prejudicados 

demandarem contra quem entenderem ser o real responsável pela rescisão 

dos contratos.

 

A respeito da coligação entre os contratos de 

compra e venda e financiamento, com a consequente rescisão deste 

quando rescindido aquele, de se destacar o entendimento deste Egrégio 

Tribunal de Justiça:

COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL - VEÍCULO 
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AUTOMOTOR USADO - Contrato de compra e venda associado ao de 

financiamento - Ausência de entrega da documentação ao comprador - 

Legitimidade de parte da instituição financeira - Relação jurídica havida 

entre as partes comprovada - A extinção de um contrato associado 

importa necessariamente a extinção do outro - Avença coligada - Recurso 

improvido. (Apelação nº 1016399-89.2014.8.26.0554, 25ª Câmara de 

Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Claudio Hamilton, DJ: 18/08/2016; 

grifou-se).

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. 

CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO. CONEXÃO 

CONTRATUAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. EXISTÊNCIA 

DE GRAVAME APONTADO NA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO 

IMPEDINDO A REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERANTE O 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. VÍCIO CONSTATADO. PROBLEMA 

NÃO SOLUCIONADO. RESCISÃO DA AVENÇA COM RETORNO DAS 

PARTES AO ESTADO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO 

IMPROVIDO. 

1.- Celebrados contratos coligados de compra e venda de automóvel e 

financiamento com alienação fiduciária, sujeitam-se ao regime do Código 

de Defesa do Consumidor. Por força da conexão contratual e dos 

preceitos consumeristas, o vício determinante do desfazimento da compra 

e venda atinge igualmente o de financiamento. 

2.- Com isso, o agente financiador também é parte legítima para 

responder à ação contra si também proposta, em litisconsórcio com a 

vendedora, ressalvado seu eventual direito de ressarcimento pelo dinheiro 

que eventualmente tenha entregue à comerciante pelo financiamento 

concedido ao comprador. (Apelação nº 0010021-36.2012.8.26.0286, 31ª 

Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Adilson de Araujo, DJ: 

24/11/2015; grifou-se).

APELAÇÃO - COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL 

INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - Vício Redibitório - Ocorrência - 

Aplicação do CDC - Compra e venda de automóvel - Veículo que não 

pôde ser transferido para o nome do autor em razão de vício na 
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documentação - Contratos de compra e venda e financiamento que fazem 

parte de uma mesma operação econômica global, são conexos ou 

coligados, de modo que uma afeta o outro, não subsistindo isoladamente - 

Recurso desprovido. (Apelação nº 0000554-86.2004.8.26.0068, 28ª 

Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Mario Chivute Junior, DJ: 

20/10/2015; grifou-se).

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Financiamento de veículo com 

alienação fiduciária. Veículo com vício oculto. Chassi diferente do 

constante na documentação. Vício impeditivo de uso do automóvel. 

Distrato da compra e venda do veículo com a revendedora. Pedido de 

rescisão do contrato de financiamento. Sentença de improcedência. 

Pretensão à reforma. Acolhimento. Contratos de compra e venda do 

veículo e de financiamento são coligados, integrantes de uma operação 

econômica única determinada pela alienação do veículo, na qual o 

contrato de financiamento caracteriza-se como contrato conexo, acessório 

ao contrato de compra e venda, motivo pelo qual eventual vício do 

primeiro produz efeitos em relação ao segundo. Ação procedente. 

Recurso provido. (Apelação nº 9127698-55.2008.8.26.0000, 17ª Câmara 

de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Erson T. Oliveira, DJ: 23/11/2011; 

grifou-se).

Dessa forma, com a rescisão da compra e 

venda do automóvel  contra a qual não se insurgiu a concessionária  de 

rigor o desfazimento do contrato de financiamento celebrado entre autor e 

apelante, com a consequente devolução, pela financeira, das quantias 

recebidas do consumidor a título de pagamento do financiamento, sob pena 

de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Há que se ressaltar, por fim, que com a 

declaração de rescisão das avenças, de rigor o retorno das partes ao status 

quo ante, sendo consequência lógica desse retorno ao estado anterior ao 

negócio i) a devolução do bem à concessionária; ii) a devolução ao autor das 
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quantias pagas pelo financiamento e iii) a devolução à financeira da quantia 

que esta entregou à concessionária para pagamento do preço do produto 

adquirido pelo consumidor.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, 

mantendo-se a r. sentença nos termos em que prolatada, por seus próprios 

e jurídicos fundamentos.

HUGO CREPALDI
Relator
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