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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
Agravo de Instrumento nº 2023628-33.2013.8.26.0000, da 
Comarca de Barueri, em que é agravante PLURAL EDITORA E 
GRAFICA LTDA., são agravados SYSTEMS ADVISERS GROUP 
BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE LTDA e MICROSOFT 
INFORMATICA LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13ª 
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 
Desembargadores HERALDO DE OLIVEIRA (Presidente sem 
voto), FRANCISCO GIAQUINTO E ZÉLIA MARIA ANTUNES ALVES.

São Paulo, 5 de novembro de 2013.

Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 13012
AGRV.Nº: 2023628-33.2013.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGVTE. : PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA
AGVDO. : SYSTEMS ADVISERS GROUP BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE 
SOFTWARE LTDA E MICROSOFT INFORMATICA LTDA

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR  Pretensão de 
que seja aplicado o CDC ao caso presente  Descabimento  
Hipótese em que o contrato foi celebrado para fomentar a 
atividade econômica da empresa agravante, de modo que 
não se pode considerá-la consumidora, nos termos do 
Código de Defesa do Consumidor, por não ser a recorrente 
“destinatária final”  RECURSO DESPROVIDO.

RESPONSABILIDADE CIVIL  Legitimidade  Pretensão 
de que a empresa proprietária do software seja mantida no 
polo passivo da demanda  Descabimento  Hipótese em 
que a Microsoft do Brasil não assumiu obrigação alguma em 
relação à customização do software Dynamics AX, não 
participando da relação jurídica de direito material 
estabelecida com a agravante  RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso de agravo, sob a forma 

de instrumento, interposto contra respeitável decisão que 

afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e 

acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa 

Microsoft Informática Ltda.

Sustenta a empresa recorrente, em apertada 

síntese, que é consumidora, pois “no caso concreto está 

presente outro indispensável requisito à caracterização 

da relação de consumo: a vulnerabilidade técnica da 

Plural” (fls. 08).

Alega que “a responsabilidade da Microsoft 

está demonstrada seguintes pressupostos: (i) tratar-se de 
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relação de consumo; (ii) a publicidade do software induz 

o consumidor a aceitar a ideia da customização como algo 

possível e acessível; (iii) a SAG é indicada pela 

Microsoft não apenas como sua representante para vender o 

software no Brasil, mas também para realizar o serviço de 

customização e implantação” (fls. 13-14).

Recurso bem processado, com resposta.

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

De fato, não se vislumbra uma relação de 

consumo entre as partes que autorize a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor.

A adoção do critério subjetivo ou 

finalista foi consolidado pelos vários precedentes do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo a expressão 

“destinatário final”, constante do artigo 2º do Código de 

Defesa do Consumidor, ser interpretada restritivamente.

Com isso, “o conceito de consumidor deve 

ser subjetivo, e entendido como tal aquele que ocupa um 

nicho específico da estrutura de mercado - o de ultimar a 

atividade econômica com a retirada de circulação 

(econômica) do bem ou serviço, a fim de consumi-lo, de 

forma a suprir uma necessidade ou satisfação 

eminentemente pessoal. Para se caracterizar o consumidor, 

portanto, não basta ser, o adquirente ou utente, 

destinatário final fático do bem ou serviço: deve ser 

também o seu destinatário final econômico, isto é, a 

utilização deve romper a atividade econômica para o 

atendimento de necessidade privada, pessoal, não podendo 

ser reutilizado, o bem ou serviço, no processo produtivo, 

ainda que de forma indireta” (REsp 476.428/SC, Rel. 

Ministra  NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
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19/04/2005, DJ 09/05/2005, p. 390, sem destaques no 

original).

Embora tenha adotado esse critério, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça tem procedido a uma 

mitigação desse entendimento, mas apenas em situações 

excepcionais. 

No caso em exame, todavia, o fato de 

desconhecer a técnica não qualifica a agravante como 

destinatária final dos serviços prestados pela agravada 

SAG.

Ademais, trata-se “da maior indústria 

gráfica da América do Sul”, como se autodenominou nas 

razões recursais, não se caracterizando, evidentemente, 

como uma empresa hipossuficiente.

Quanto à ilegitimidade passiva da empresa 

Microsoft do Brasil S/A, a r. decisão também deve ser 

mantida.

Como bem ressaltou a d. juíza singular, 

“além de não se tratar de relação de consumo, conforme 

exposto no item anterior, o que afasta a responsabilidade 

solidária, aludida ré não participou do contrato de fls. 

37/44, cujo objeto é unicamente a prestação de serviços 

técnicos que deveriam ser realizados somente pela outra 

ré (S.A.G.), não compreendendo licença de uso do 

software” (fls. 242).

Com efeito, a Microsoft do Brasil não 

assumiu obrigação alguma em relação à customização do 

software Dynamics AX, não participando da relação 

jurídica de direito material estabelecida com a 

agravante.

O fato de ser proprietária do software não 

customizado não a torna, na presente hipótese, 
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responsável pela prestação de serviços oferecida pela 

SAG.

Diante de todo o exposto, nega-se 

provimento ao recurso.

ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA

Relatora
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