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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
0308211-69.2011.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA sendo agravado CASA 
GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28ª Câmara da Seção 
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 
decisão:DERAM PROVIMENTO AO RECURSO V.U., de conformidade com 
o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELLO 
PINTO (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E JÚLIO VIDAL.

São Paulo, 17 de abril de 2012.

Eduardo Sá Pinto Sandeville
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº : 10.409
AGRV.Nº : 0308211-69.2011.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO  Foro Reg. Santo Amaro  1ª VC
AGTE.   : DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
AGDO.   : CASA GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA

Ação de obrigação de fazer  Antecipação de tutela a 
fim de entregar a mídia de instalação do programa  
Agravante atuou como mera intermediária vendendo 
apenas a licença do software, ressalvando que o 
produto não acompanha a mídia de instalação que 
deve ser solicitada perante a corré Microsoft  
Recurso provido. 

Trata-se de agravo tirado contra decisão 
que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a antecipação da tutela 
determinando as rés que efetuem a entrega do CD de instalação do 
produto Microsoft Windows Server SBS 2011, sob pena de multa 
diária de R$ 1.000,00.

Sustenta, em síntese, a agravante: a) 
ilegitimidade para figurar no pólo passivo da demanda e 
impossibilidade do cumprimento da decisão, pois não possui meios 
de encaminhar o CD de instalação ao consumidor, que adquiriu 
apenas a licença; b) a multa-diária no valor de mil reais é abusiva, 
porquanto não tem como cumprir a obrigação. 

Recurso processado no efeito suspensivo, 
sem resposta da agravada.

É o relatório.

Consta dos autos que a agravada adquiriu 
da empresa Microsoft Informática Ltda o software Windows Server 
SBS 2011, Open License 48816028 por intermédio da empresa Dell 
Computadores do Brasil.

 O produto deveria ser entregue no prazo 
de quinze dias.

A autora relatou na inicial (fls. 16) que não 
foi possível fazer o download do programa de instalação a partir do 
site, pois não estava disponível, em razão do tamanho do arquivo, 
portanto optou por solicitar a mídia de instalação do software.
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No entanto, o CD (mídia) para instalação 
do produto não foi entregue, sendo que a corré Microsoft exige 
documentos fiscais para liberação do produto.

A antecipação da tutela foi concedida para 
que a agravante efetue a entrega do CD de instalação do produto 
Microsoft Windows Server SBS 2011.

Contudo, a agravante Dell Computadores 
do Brasil Ltda vende apenas a licença do software Windows Server 
SBS 2011 (fls. 78). 

A agravante informou à agravada que o 
contrato Open não acompanha mídias e a empresa deveria fazer o 
download do software adquirido ou, se preferisse, solicitar a mídia 
através do serviço de atendimento a clientes da Microsoft (fls. 47).

Portanto, o contrato firmado não a obriga 
a entregar a mídia e apenas a corré Microsoft tem meios de cumprir 
a obrigação.  

Em face do exposto, dou provimento ao 
recurso.

EDUARDO SÁ PINTO SANDEVILLE
                                    RELATOR
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