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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0134949-11.2007.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado 
DYNATECH ELETRONICA LTDA, é apelado/apelante V2 TECNOLOGIA 
LTDA.

ACORDAM, em 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após sustentação oral, 
conheceram dos recursos, negaram provimento ao apelo da requerida e por maioria 
de votos deram parcial provimento ao recurso da autora, vencidos o 2º e o 4º 
Desembargadores Relatores que davam provimento parcial em menor extensão. 
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
GOMES VARJÃO (Presidente), NESTOR DUARTE, SOARES LEVADA E 
CRISTINA ZUCCHI.

São Paulo, 12 de julho de 2017

KENARIK BOUJIKIAN

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº: 0134949-11.2007.8.26.0100

Apelante/Apelado: Dynatech Eletrônica Ltda

Apelante/Apelado: V2 Tecnologia Ltda

Comarca: São Paulo

Juíza de Direito: Lúcia Caninéo Campanhã

VOTO Nº 6159

EMENTA: Apelação. Ação Indenizatória. Danos materiais 
emergentes e lucros cessantes. 
1. Requerida contratada para fornecimento de componente 
para equipamento de rastreamento veicular. Cancelamento 
de contrato da autora com a adquirente dos equipamentos. 
Devidamente comprovado que o mau funcionamento do 
equipamento rastreador decorreu exclusivamente de 
problemas apresentados no produto fornecido pela ré 
(módulos GPS), bem como demonstrada sua omissão para 
solucionar o vício. Reconhecimento de ato ilícito praticado 
pela requerida.
2. Dano material reconhecido devendo a ré restituir à 
autora o preço pago pelos módulos GPS. Incabível cogitar 
que a responsabilidade da requerida limita-se ao lote 
defeituoso, eis que o defeito encontrado implicou o 
cancelamento de todo o negócio.
3. Obrigação da requerida ressarcir a autora por 
desembolsos relativos aos módulos MCC200. 
Reconhecimento. Produção de módulos MCC200 ocorreu 
sob demanda da contratante (Synapsis), não havendo que se 
considerar que a autora trabalhe com estoques de tal 
componente, de modo a lhe permitir dar destino outro que 
não fosse os equipamentos de rastreamento contratados. 
Ademais, incabível afastar a condenação da requerida 
acerca dos desembolsos realizados pela autora para 
aquisição dos módulos MCC200, haja vista que a prova de 
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 
autor, nos molde do artigo 333, inciso II, do Código de 
Processo Civil. 
4. Frise-se que os problemas nos equipamentos de 
rastreamento surgiram por conta do mau funcionamento 
dos módulos GPS produzidos pela requerida. Assim, 
patente que a autora deixou de auferir lucros oriundos da 
contratação estampada no documento de fl. 37, razão pela 
qual se impõe observar as disposições do artigo 402 do 
Código Civil, devendo recair sobre a requerida a 
responsabilidade por aquilo que a autor deixou 
razoavelmente de ganhar.
5. Lucros cessantes. Reconhecimento. No caso em apreço, 
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não se trata de lucro hipotético, eis que comprovada a 
efetiva contratação da autora para fornecimento de 
equipamentos de rastreamento de veículos, com duração de 
48 meses. Ausência de prova no que se refere ao valor que 
a autora deixou de lucrar, não impede a responsabilização 
da requerida, sendo necessária, apenas, a liquidação, que 
será realizada em liquidação de sentença na forma do art. 
475-C do CPC/73 (art. 509, do CPC/15). Precedente STJ.
6. Litigância de má-fé. Inocorrência. Prova pleiteada sem 
resultado útil pela a requerida, por si só, não é suficiente 
para atribuir à requerida qualquer das posturas previstas no 
artigo 17 do Código de Processo Civil.
7. Diante do novo resultado da demanda, condeno a 
requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, 
além de honorários advocatícios do patrono da parte 
contrária, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 
valor da condenação, nos termos do art. 20, §3º, “a”, “b” e 
“c”, do CPC.
Recurso da requerida não provido.
Recurso da autora parcialmente provido.

Vistos.

Dynatech Eletrônica Ltda (fls. 604/614) e V2 

Tecnologia Ltda (fls. 616/649) interpuseram suas respectivas apelações 

contra sentença (fls. 562/567) que julgou parcialmente procedente o 

pedido para condenar a ré a pagar á autora a quantia de R$ 84.722,35 

(oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e cinco 

centavos), acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros 

legais desde a citação. Outrossim, reconheceu sucumbência recíproca, 

anotando que cada parte arcará com metade das custas e despesas 

processuais e com honorários advocatícios de seus respectivos patronos.
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As partes apresentaram embargos de declaração 

(fls. 586/587 e fls. 589/598), os quais foram rejeitados (fl. 601).

A requerida (Dynatech Eletrônica Ltda) pugna 

pela reforma da sentença e sustenta a inexistência de dever de indenizar, 

dado que restou comprovado que a autora recusou a proposta de 

atendimento da requerida para substituição dos módulos defeituosos, 

solução esta que poderia ser realizada em apenas um dia. 

Subsidiariamente, sustenta que a indenização deve se limitar ao único 

lote de módulos que apresentaram defeito. Por fim, alega que ainda que 

provido um dos pedidos da autora, houve sucumbência mínima da 

requerida, fazendo com que os ônus sucumbenciais recaiam sobre a 

autora.

Apela a autora (V2 Tecnologia Ltda) para ver 

reformada a sentença no tocante à indenização pelos danos emergentes 

relativos aos 588 módulos MCC 200 adquiridos e que não foram 

utilizados (tampouco poderiam ser reaproveitados) em função de 

cancelamento de contrato pela empresa Synapsis e porque sequer houve 

prova da viabilidade de reutilização dos módulos. Subsidiariamente, 

requer que os autos sejam baixados em diligência para elaboração de 

laudo pericial para comprovação de inviabilidade de tal reutilização. 

Também sustenta a possiblidade de condenação aos lucros cessantes 

experimentados no valor de R$ 470.928,00 (quatrocentos e setenta mil, 

novecentos e vinte e oito reais), valor correspondente a 20% do valor 

total do pedido cancelado pela Synapsis, ocorrido por culpa da 
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requerida, ou subsidiariamente, que o valor seja arbitrado por este 

Tribunal ou, ainda, que seja liquidado nos moldes do artigo 475-C do 

CPC. Por fim, requer a condenação da requerida aos ônus da 

sucumbência. Requereu, ainda, a condenação da requerida por litigância 

de má-fé.

Foram apresentadas contrarrazões às fls. 

654/671e fls. 673/684.

É o relatório.

A controvérsia cinge-se a analisar 

responsabilidade civil da requerida (Dynatech) e consequente dever de 

indenizar a autora (V2 Tecnologia) em decorrência de fornecimento de 

produtos defeituosos (módulo e antena GPS) destinados a compor 

equipamento de rastreamento de veículos. 

Segundo consta da petição inicial, a autora 

celebrou contrato com a empresa Synapsis para “implantação dos 

equipamentos e sistemas de AVL (automated vehicle location) na 

empresa Ampla Energia e serviços S.A. num total de 600 veículos, tal 

como consta do documento de fl. 37.

A referida contratação incluía o fornecimento 

600 kits, compostos por módulos de comunicação celular MCC200 com 

GPS integrado e acompanhados de antena.
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Para adimplemento de sua obrigação, a autora 

contratou a requerida para fornecimento de módulo GPS com antena e 

contratou a empresa V2 indústria e Comércio de equipamentos 

Eletrônicos Ltda para fornecimento de módulos MCC200.

Em razão de problemas apresentados nos 

módulos GPS e não resolvidos pela requerida, o contrato entre a autora 

e a empresa Synapsis foi cancelado, razão pela qual autora ajuizou a 

presente ação e requereu indenização por danos materiais, 

correspondentes aos valores desembolsados para aquisição de módulos 

MCC200 da empresa V2 indústria e Comércio de equipamentos 

Eletrônicos Ltda e aqueles desembolsados para aquisição dos módulos 

GPS da empresa requerida (Dynatech), bem como requereu indenização 

por lucros cessantes relativos ao contrato cancelado.

Pois bem.

A contratação ocorrida entre a autora e a 

requerida é incontroversa e não há como afastar a responsabilidade da 

ré em relação aos danos sofridos pela autora.

Verifica-se que o fornecimento de módulo GPS e 

antena iniciou-se em 12/11/2004, conforme consta da nota fiscal de fl. 

38, sendo certo que, em 12/05/2005, autora e requerida estiveram 

reunidas para tratar dos problemas apresentados com os módulos GPS, 

e já em 26/04/2005 a autora foi comunicada sobre a ocorrência de 

problemas em campo com os módulos (fl. 68).
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Observa-se também que, passado mais de um 

mês desde o primeiro relato de problema com o produto da ré, ela não 

deu solução e limitou-se a comunicar a autora que ainda precisava de 

“pelo menos mais uma semana para dar uma posição definitiva (...) 

sobre a troca ou devolução das peças” (fls. 69/70).

De rigor observar que em 15/06/2005 a 

contratante dos equipamentos de rastreamento de veículos (Synapses) 

cancelou a avença em razão da existência de problema no módulo de 

rastreamento e porque “não foram tomadas atitudes a tempo pela 

empresa”  fl. 142.

Portanto, suficientemente comprovada que a 

demora para solucionar o problema apresentado foi motivo ensejador da 

perda do negócio.

Não ignoro que nos depoimentos colhidos às fls. 

478/479 há informação de que a autora recusou a troca dos 

componentes defeituosos, contudo, tal informação não consta da 

reunião ocorrida entre as partes (fls. 68) e restou comprovado que, após 

mais de trinta dias desde o relato dos problemas, a requerida não tinha 

oferecido qualquer solução para o problema (fls. 69/72).

Destarte, de rigor reconhecer que a requerida 

cometeu ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil, dada sua 

omissão para dar célere solução aos defeitos apresentados no produto 
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fornecido à autora, o que lhe impõe o dever de indenizar pelos danos 

causados em razão do cancelamento de contrato de fornecimento de 

equipamentos de rastreamento veicular.

Outrossim, a falha no equipamento de 

rastreamento negociado pela autora ocorreu exclusivamente por conta 

de defeito existente em componente do módulo GPS  fornecido pela 

requerida, conforme consta das conclusões da prova pericial (fls. 340) e 

resposta ao quesito “1” (fl. 341).

Ademais, o perito também concluiu (fls. 342) que 

o produto fornecido pela requerida possuía vício pre-existente, com 

origem no dimensionamento (projeto) de alguns componentes do 

produto, razão pela qual não se pode atribuir o referido defeito a falhas 

no projeto da autora.

Incabível cogitar que a responsabilidade da 

requerida limita-se ao lote defeituoso, eis que o defeito encontrado 

implicou o cancelamento de todo o negócio da autora, razão pela qual 

se deve considerar a totalidade do pedido que a autora deveria atender. 

Ademais, a requerida efetivou proposta de fornecimento de 600 

módulos GPS, restando comprovado que fora contratada para fornecer 

componentes para o número total de unidades de rastreadores de 

veículos previstos no pedido direcionado à autora (fls. 194/195).

Portanto, nos termos já exarados em primeiro 

grau, está obrigada a requerida à devolução do preço pago pela autora, 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0134949-11.2007.8.26.0100 - São Paulo       Nº 9/13

R$ 84.722,35 (oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e dois reais e 

trinta e cinco centavos), conforme consta das notas fiscais de fls. 38/44.

No tocante aos prejuízos sofridos em razão dos 

desembolsos realizados para aquisição de 588 módulos MCC200, os 

quais foram fornecidos pela empresa V2 Indústria e Comércio de 

Equipamentos Eletrônicos Ltda à época do contrato (fls. 46/66), verifico 

que a r. sentença julgou improcedente o pedido da autora fundando-se 

no fato desses produtos terem sido adquiridos de empresa coligada da 

autora e consignou que: “desta forma, tais equipamentos voltaram ao 

patrimônio da autora e coligada para nova utilização em outro sistema, 

sem que ficasse consubstanciado o prejuízo”.

Contudo, tem-se que a autora agiu no sentido de 

atender contratação da empresa Synapsis (fl. 37), ou seja, a produção de 

módulos MCC200 ocorreu sob demanda da contratante, não havendo 

que se considerar que a autora trabalhe com estoques de tal componente 

de modo a lhe permitir dar destino outro que não fosse os módulos de 

rastreamento contratados.

O fato da autora ser empresa coligada à 

fornecedora dos módulos MCC200 não altera o comprovado 

desembolso para aquisição destes componentes (fls. 46/66), os quais 

foram adquiridos em razão do pedido da empresa Synapsis (fl. 37).

Ao apresentar sua contestação, a requerida 

manifestou-se no sentido de ser necessária prova pericial e sustentou ser 
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necessário questionar o Sr. Perito acerca das aplicações do módulo 

MCC200, afim de aferir a imprestabilidade.

No entanto, quando designada perícia judicial 

(fls. 301), a requerida quedou-se inerte e não cuidou de tecer 

questionamentos acerca da utilidade dos módulos MCC200.

Assim, incabível afastar a condenação da 

requerida acerca dos desembolsos realizados pela autora para aquisição 

dos módulos MCC200, haja vista que a inexistência de prova de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos molde do 

artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil.

Resta ainda a análise da pretensão atinente aos 

lucros cessantes.

Como já anotado acima, vieram aos autos a 

prova oral (fls. 478/479), da qual a r. sentença destacou que a autora 

poderia ter se socorrido de outro fornecedor para adquirir o produto 

defeituoso e que não foi suficientemente comprovado.

Porém, restou devidamente comprovado que o 

cancelamento do pedido de equipamentos de rastreamento veicular 

ocorreu por conta da ausência de solução acerca dos problemas 

apresentados (fl. 142).

Frise-se que tais problemas surgiram por conta 
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do mau funcionamento dos módulos GPS produzidos pela requerida 

como vimos. Assim, patente que a autora deixou de auferir lucros 

oriundos da contratação estampada no documento de fl. 37, razão pela 

qual se impõe observar as disposições do artigo 402 do Código Civil, 

devendo recair sobre a requerida a responsabilidade por aquilo que a 

autor deixou razoavelmente de ganhar.

No caso em apreço, não se trata de lucro 

hipotético, eis que comprovada a efetiva contratação da autora para 

fornecimento de equipamentos de rastreamento de veículos, com 

duração de 48 meses (fl. 37).

Em que pese a autora tenha informado que seu 

lucro estimado seja de R$ 470.928,00 (quatrocentos e setenta mil 

novecentos e vinte e oito reais), correspondente a 20% do valor do 

contrato, a autora não cuidou de comprovar o valor deste montante.

Todavia a ausência de prova no que se refere ao 

valor que a autora deixou de lucrar, não impede a responsabilização da 

requerida, sendo necessária, apenas, a liquidação, que deverá ser 

apurado em liquidação de sentença na forma do art. 475-C do CPC/73 

(art. 509, do CPC/15), devendo ficar limitado ao percentual de 20% 

apontado pela autora. 

A propósito, destaco julgado do Superior 

Tribunal de Justiça:
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(...).
4. O suposto prejuízo sofrido pelas empresas possui 
natureza jurídica dupla: danos emergentes (dano positivo) 
e lucros cessantes (dano negativo). Ambos exigem efetiva 
comprovação, não se admitindo indenização em caráter 
hipotético, ou presumido, dissociada da realidade 
efetivamente provada. Precedentes.
5. Quando reconhecido o direito à indenização (an 
debeatur), o quantum debeatur pode ser discutido em 
liquidação da sentença por arbitramento, em 
conformidade com o art. 475-C do CPC.
6. Não comprovada a extensão do dano (quantum 
debeatur), possível enquadrar-se em liquidação com 
"dano zero", ou "sem resultado positivo", ainda que 
reconhecido o dever da União em indenizar (an 
debeatur).
7. (...).
8. (...).
(STJ, 1ª Seção, REsp 1347136/DF, Rel. Min. Eliana 
Calmon, julg. 11/12/2013).

No que se refere ao pedido de reconhecimento da 

litigância de má-fé da requerida, tal não se acolhe.

A alegação da autora acerca deste ponto funda-se 

no fato da requerida ter requerido diligência no curso da instrução, qual 

seja, oitiva de uma testemunha na cidade do Rio de Janeiro. Contudo, a 

prova pleiteada sem resultado útil para a requerida, por si só, não é 

suficiente para atribuir à requerida qualquer das posturas previstas no 

artigo 17 do Código de Processo Civil.

Diante do novo resultado da demanda, condeno a 

requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios do patrono da parte contrária, no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, 

§3º, “a”, “b” e “c”, do CPC.
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Isto posto, conheço dos recursos, nego 

provimento ao recurso da requerida e dou parcial provimento ao recurso 

da autora para reconhecer os danos materiais decorrentes dos 

desembolsos para aquisição dos módulos MCC200, bem como para 

reconhecer a responsabilidade da requerida no tocante aos lucros 

cessantes, os quais serão apurados em sede de liquidação, nos termos do 

artigo 475-C do Código de Processo Civil, limitado ao percentual de 

20% apontado pela autora. Condenada a requerida ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

fixados em 10% do valor da condenação nos termos do art. 20, §3º, “a”, 

“b” e “c”, do CPC.

Kenarik Boujikian

Relatora
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