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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1042336-37.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
CALMAC VEICULOS LTDA, é apelado FONZAGLIA SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS.

ACORDAM, em 33ª 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 SÁ 
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.

São Paulo, 8 de maio de 2017. 

Luiz Eurico
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº 1042336-37.2016.8.26.0100

APELANTE(S): CALMAC VEÍCULOS LTDA. 

APELADO(S): FONZAGLIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO  FORO CENTRAL   44ª 

VARA CÍVEL 

RELATOR: Des. LUIZ EURICO 

VOTO Nº 33703

BEM MÓVEL  COMPRA E VENDA  
VÍCIO REDIBITÓRIO  AÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER  AÇÃO  
PROCEDENTE  VÍCIO REDIBITÓRIO 
COMPROVADO  DEFEITO NO GPS DO 
VEÍCULO  IMPOSSIBILIDADE DE 
SOLUÇÃO -  INDENIZAÇÃO DEVIDA  
DESVALORIZAÇÃO DO BEM - 
SENTENÇA MANTIDA  RECURSO 
NÃO PROVIDO  

Ação de obrigação de fazer, acolhida 

pela r. sentença de fls. 229/231, para condenar a ré, a devolver ao 

autor 20% do valor do bem adquirido, isto é, R$ 35.920,00,  cujo 

relatório fica aqui incorporado.

Inconformada com a solução de 

primeiro grau, apela a esta Corte a ré Calmac Veículos Ltda. (fls. 

233/254).

Alega, em suma, que o equipamento 

não apresenta qualquer vício ou defeito. Pede, subsidiariamente, a 

minoração do percentual a ser abatido do valor do bem, porquanto 

entende que é excessivo o valor da condenação.

Recurso regularmente processado, 

com contrariedade às fls. 261/265, subindo os autos a esta Corte.
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É o relatório.

A Apelada adquiriu um veículo, zero 

quilômetro, da marca Jaguar, modelo XE Pure S/4, sendo que, 

segundo versão trazida na exordial, logo após sua aquisição, o veículo 

apresentou defeito no navegador GPS, consistente na falta de 

atualização dos dados, acarretando prejuízos de ordem material, os 

quais pretende ver ressarcido através da presente demanda.

De fato, o software conta com 

indicativos de limites de velocidade, ainda que esta não seja a sua 

função principal, é evidente o vício do produto, tendo em vista que ter 

GPS desatualizado resulta na desvalorização do veículo.

O autor tem direito à restituição da 

quantia despendida com a compra do bem, razão pela qual é devido o 

reembolso.

Em que pese os argumentos 

formulados pela recorrente, fato é que o autor viu-se por diversas 

vezes sem solução eficaz para o problema instalado. 

Isto porque, restou demonstrado nos 

autos que a ré não dispõe de tecnologia para atualizar o software do 

GPS. 

O automóvel novo ou zero quilômetro 

é bem durável, cuja qualidade se presume aferida antes da entrega. 

Privar o consumidor do uso pleno do bem, sem possível solução dos 

defeitos no veículo, traduz inadimplência que obriga o responsável a 

indenizar ou promover a substituição do bem.

Nesse sentido, correta a condenação 

da requerida a pagar os danos materiais sofridos pelo consumidor, 

arbitrado de forma razoável em 20% do valor pago pela aquisição do 

bem, ou seja, equivalente a R$ 35.920,00.

Diante do exposto, nego provimento 
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ao recurso, mantida, integralmente a r. sentença por seus próprios e 

judiciosos fundamentos.

 LUIZ EURICO 
RELATOR
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