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Rescisão contratual, cumulada com pedido de devolução de valores pagos -
Negócio jurídico referente a aquisição de sistema de software - Dificuldade na 
implantação do sistema - Exigência de contrato de suporte técnico -
Legalidade — Ausência de prova de ineficiência do sistema — Apelo negado. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO N" 

795.206-3, da Comarca de SÃO PAULO, sendo apelante DATASAFE MERCANTIL 

E SERVIÇOS LTDA e apelado ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. 

ACORDAM, em Segunda Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada 

Civil, por votação unânime, negar provimento ao recurso. 

Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de 

quantias pagas, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 348/362. 

Apela a autora vencida, pugnando pela reforma do julgado (fls. 

364/377). 

Em suas razões, sustenta que alguns aspectos complementares devem 

ser acrescidos aos argumentos já apresentados, porque necessários à abordagem dos 

verdadeiros fatos. 

Como primeira abordagem, afirma ter confiado à apelada a própria 

alma de seu negócio, apoiando-se nesse passo ao depoimento prestado por Marcos Curiel 

Rosa, além dos prestados por outras testemunhas. 

Alongando-se em sua abordagem, quer deixar assentado que o 

sistema por ela adquirido e fornecido pela apelada era ineficiente e não funcionava, 

destacando que assim que substituiu aquele sistema pelo da MICROSOFT, este, por ser 

eficaz, até hoje funciona. 

Em apoio a estes argumentos, colaciona notícia estampada em jornal 

desta cidade de São Paulo. 

Renova o fundamento de ter ocorrido venda casada, o que é proibido 

por lei. 
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Entende inadmissível a venda obrigatória de uma manutenção, 

porque isso corresponde a nova venda, destacando o valor desta última. 

Anota, ainda, a arrogância e desdém da apelada para fechar o 

contrato. 

Por fim insurge-se contra a alegação da apelada de que a apelante 

técnica. 

preliminares. 

Houve oferecimento de contra-razoes (fls. 382/397), sem 

Preparo anotado. 

É o relatório. 

Nega-se provimento ao apelo, mantendo-se a r. sentença. 

Com efeito, no relato contido na petição inicial, alega a apelante que 

pretendia adquirir produtos da área de software e para tanto enviou um fax à apelada que 

respondeu. 

O negócio inicialmente pretendido pela apelante, face a resposta da 

apelada, veio a se concretizar, recebendo a apelante o sistema por livros, porém editadas em 

inglês. 

Todavia, afirma a apelante, não ter logrado colocar em 

funcionamento o sistema adquirido, porque a ré recusava-se peremptoriamente a prestar 

suporte, até mesmo para a instalação do sistema adquirido e por ela intermediado. 

Todavia, exigiu a ré, para prestar suporte técnico, a elaboração de um 

contrato e para isso cobrou. 

Acresce ter recebido apoio até mesmo da Oracle americana, com 

envio de material, o que não conseguiu com sua representante no Brasil, a ré. 

Após criticar as empresas que trabalham com venda de software, 

quer pela ação proposta ver a condenação da ré na devolução das quantias pagas pela autora 

na aquisição de todos os produtos, diante da regra do art. 20 do Código de Defesa do 

Consumidor, tudo devidamente corrigido, além de uma indenização pelos transtornos 

causados. 
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A r. sentença está correta, muito bem fundamentada e merece ser 

mantida integralmente. 

Com efeito, desde a resposta inicial à consulta feita pela apelante 

(fls. 28), foi ressaltado que a questão do desenvolvimento de aplicações deveria ser 

discutido em visita a ser definida. 

A consulta foi feita também no sentido de adquirir a contratação de 

desenvolvimento (fls. 03). 

Foi a apelante, que mesmo sabendo da necessidade de contratar um 

suporte para o desenvolvimento e ampliação do sistema adquirido, deixou de fazer o 

contrato do serviço colocado à sua disposição, a tempo. 

Não caracteriza nenhuma irregularidade a existência de dois 

contratos, um de aquisição do produto e outro de assistência e suporte técnico, para 

desenvolvimento e ampliação do sistema adquirido, notadamente diante da velocidade dos 

sistemas de informática. 

Os fatos acrescidos em suas razões, de ter adquirido outro sistema e 

de outra empresa, não admite a pretensão. 

Ao que se apura, em verdade, a apelante, mesmo tendo implantado o 

sistema adquirido, aparentemente dele não se satisfez, adquiriu outro de empresa 

concorrente, com o qual está satisfeito e quer apenas a devolução do que pagou pelo 

sistema e pelo suporte de orientação. 

Todavia, não logrou provar a ineficiência do sistema e nem a causa 

de seu funcionamento por culpa da apelada. 

Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo. 

Participaram do julgamento os Juizes AMADO DE FARIA 

(Revisor) e CYRO BONILHA. 

São Paulo, 29 de março de 2000. 

^^iC^1— 
NELSON FERREIRA 

Presidente e Relator 
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