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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 9192069-
91.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante METTLER 
TOLEDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e Parte GESTAR 
TECNOLOGIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, é apelado MICROSOFT 
INFORMÁTICA LTDA.

ACORDAM, em 28ª Câmara 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 Exmos. Desembargadores 
MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO (Presidente), DIMAS RUBENS 
FONSECA E GILSON DELGADO MIRANDA.

São Paulo, 29 de abril de 2014. 

Manoel Justino Bezerra Filho
PRESIDENTE E RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação     Processo nº 9192069-91.2009.8.26.0000

Relator(a): Manoel Justino Bezerra Filho
Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado

COMARCA: SÃO PAULO - 22ª V.CÍVEL CENTRAL

APELANTE: METTLER TOLEDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

PARTE: GESTAR TECNOLOGIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 

APELADO: MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA

VOTO Nº  21000

Prestação de serviço - Ação declaratória de rescisão 
contratual c.c. indenização por danos materiais - 
Aquisição de software para atender a área de vendas e 
marketing da autora - “Bug” no sistema (defeito de 
programação) admitido por ambas as apeladas  
Problema que se arrastou por mais de ano, sem 
solução  Responsabilidade objetiva do fabricante e 
do fornecedor, além de prova de culpa  Danos 
demonstrados, com valores não objetivamente 
contestados  Reforma da sentença de improcedência 
 Uma das requeridas vendeu o software de fabricação 

da Microsoft e não conseguiu instalá-lo no prazo 
estabelecido no contrato, demonstrando-se ainda que 
havia necessidade de fabricação de implemento ou 
peça por parte da fabricante, para que o produto 
atingisse o fim para o qual havia sido adquirido. 
Assim, há responsabilidade objetiva na forma do 
CDC, aplicável ao caso ante a absoluta 
vulnerabilidade e dependência da autora ante as 
requeridas, tendo em vista a especificidade e 
sofisticação do produto (tecnologia de ponta), apenas 
manipulável internamente pelas requeridas; há 
também responsabilidade por culpa de ambas, 
respondendo assim pelos prejuízos causados, vez que 
a autora teve que voltar ao antigo sistema, 
inaproveitável totalmente o novo software adquirido. 
 Recurso provido - 
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Trata-se de apelação da autora (fls. 780/800) interposta 

ante a r. sentença (fls. 776/778), proferida pelo MMº JUIZ MARIO CHIUVITE 

JUNIOR, que julgou improcedentes os pedidos feitos na ação de indenização 

por danos materiais, sob o fundamento de que os danos não foram 

individualizados ou quantificados, respondendo a autora pelos consectários 

legais. 

Insurge-se a autora ora apelante contra o decidido, 

requerendo a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 20 do 

CDConsumidor; argumenta que a apelada Microsoft confessou o vício no 

software Solomon; que a r. sentença é contraditória, vez que reconhece a 

existência do dano mas deixa de condenar as requeridas no pagamento da 

indenização, por entender que não houve efetiva descrição dos danos sofridos; 

que há nos autos farta prova documental e testemunhal com relação aos danos 

sofridos; que os serviços prestados pela requerida Gestar foram deficientes; que 

teve que migrar os dados para sistema substituto SISCORP, para não paralisar 

definitivamente as atividades da empresa e que para a migração dos dados, foi 

necessário contratar outra empresa para prestação de serviços de suporte e 

desenvolvimento, além de digitadores para a exportação dos dados. Diz que 

além de ter pago pontualmente os valores contratados para a aquisição do 

software SOLOMON, teve que suportar os gastos com a implantação do 

sistema substituto. Por fim requer a rescisão do contrato firmado entre as 

partes, bem como a restituição dos valores pagos à Gestar e valores gastos com 

a contratação de outra empresa para a migração dos dados para o programa 

antigo.

O recurso é tempestivo e está preparado (fls. 801/803), 

com contrarrazões (fls. 805/823). Após a douta revisão, os autos vieram à mesa 

de julgamento.
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É o relatório.

 Narra a inicial que a autora ora apelante firmou contrato 

de cessão de direito e licença de uso, prestação de serviços, manutenção e 

suporte, em 16.12.2003, com a requerida Gestar, para a instalação do software 

denominado SOLOMON adquirido da segunda requerida Microsoft Brasil S/A. 

Os softwares (programas) ofertados e instalados pela requerida nos 

computadores teriam o objetivo de atender às necessidades da área de vendas e 

marketing da autora (fls. 39). Ocorre que o software apresentou defeito de 

programação, comprometendo as atividades da autora, impossibilitando-a de 

produzir a lista de cobrança bancária por vinte e quatro dias, dentre outros 

problemas. A requerida Gestar não conseguiu instalar o software conforme 

cronograma (um ano) estipulado entre as partes, de sorte que a autora foi 

obrigada a migrar para o antigo sistema operacional SISCORP, razão pela qual, 

invocando a aplicação do CDConsumidor, requer seja declarada a rescisão do 

contrato firmado entre as partes, condenadas as requeridas a restituir os valores 

pagos pela aquisição, assistência técnica e manutenção do sistema SOLOMON 

nos valores de R$ 169.358,82 e R$ 21.272,80, referentes ao custo de 

contratação de outra empresa para prestação de serviços de suporte e 

desenvolvimento para migração de dados e retorno ao antigo sistema. 

A relação estabelecida entre as partes configura relação 

de consumo, nos termos do art. 2º “caput” do CDConsumidor,  vez que a autora 

utiliza o software como consumidora final, para aprimorar as necessidades das 

áreas de vendas e marketing de sua empresa. Mesmo que se argumente que não 

há propriamente consumo e sim, insumo, ainda assim a posição de absoluta 

vulnerabilidade na qual se coloca aquele que necessita contratar empresa para 

fornecimento de software é suficiente para reconhecer a aplicabilidade do 

CDConsumidor. 

É incontroverso que o software SOLOMON, 

desenvolvido pela requerida Microsoft, comercializado pela requerida Gestar, 
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apresentou defeito de programação e que houve atraso na finalização do 

projeto, desrespeitando o prazo estabelecido entre as partes para conclusão da 

implantação do sistema. Observe-se que a requerida Gestar em carta 

endereçada à autora diz: “(...) reconhece que houve um atraso na finalização 

do projeto. Iniciado em março de 2004, a previsão de entrada em operação do 

sistema era em janeiro de 2005. Reconhece também que uma das principais 

causas deste atraso foi a necessidade de substituição de profissionais da 

Gestar envolvidos nas fases iniciais do projeto” (fls. 289/290) . A Microsoft 

admite a possibilidade da existência de “bugs” no software (contestação - fls. 

408/437). A requerida Gestar menciona ainda, que em junho de 2005, durante 

os procedimentos dos testes, foi detectado um “bug” (defeito de programação) 

no software Microsoft SOLOMON, que gerou transtornos na rotina da autora 

(fls. 474 da contestação de fls. 466/482). Em resposta aos questionamentos da 

Gestar, a Microsoft, em 23.06.2005, respondeu que: “(...) irá produzir um hot 

fix para o cliente. Pretendemos ter uma data de entrega em breve, mas a boa 

notícia é que você já pode dizer ao cliente que iremos consertar” (fls. 

313/314). Ou seja, cerca de um ano e meio após a aquisição do software, o 

defeito no programa persistia, não havia uma data para a solução do problema e 

o sistema sequer havia iniciado a operação. 

Anote-se, que diante dos defeitos de programação 

apresentados pelo software adquirido (fls. 296/297), a partir de janeiro de 2005, 

a empresa autora passou a utilizar paralelamente ao software SOLOMON, o 

antigo sistema SISCORP (fls. 286/287) e, em maio, contratou outra empresa 

para fazer a migração de dados do software SOLOMON para o programa 

antigo, deixando de utilizar o software SOLOMON (fls. 344/350 - notas fiscais 

- fls. 357/381). Portanto, o software adquirido não chegou a operar de maneira 

satisfatória, frustrando as expectativas da requerente que o adquiriu para 

otimizar sua atividade empresarial e, após um ano e três meses da aquisição 

teve que migrar para o antigo software, pois a implantação do software 

SOLOMON não foi concluída devido a defeitos de programação (fls. 313/314). 
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Ainda que a implantação de softwares seja complexa, 

ajustável à necessidade de cada cliente e que a ocorrência de problemas no 

decorrer da sua utilização seja possível, necessitando de correções, não é 

razoável que se adquira um software a custo elevado e não seja possível sua 

utilização por apresentar defeito de programação,  especialmente quando se vê 

que a conclusão da implantação do sistema, apesar de decorrido mais de um 

ano, ainda não havia sido concluída. 

Ressalte-se que o artigo 18 do CDConsumidor, 

consagra a responsabilidade objetiva dos fornecedores de produto de consumo 

duráveis ou não duráveis pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo ou  lhes diminuam o valor, 

razão pela qual os prejuízos sofridos pela apelante devem ser reparados. 

No que diz respeito ainda à questão da responsabilidade, 

verifica-se que no sistema do Código de Defesa do Consumidor respondem 

pelo vício do produto todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado, 

desde o fabricante e o distribuidor até o comerciante que contratou com o 

consumidor. Por um critério de comodidade e conveniência o consumidor, à 

sua escolha, pode dirigir sua pretensão contra todos os fornecedores ou contra 

um ou alguns, quer se trate de fabricante ou comerciante. À hipótese, aplica-se 

a responsabilidade solidária da fabricante e da fornecedora, ambas responsáveis 

diante do vício do produto constatado, nos termos do art. 18 do CDC. Deste 

modo, fica afastada a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela 

requerida fabricante Microsoft ora apelada (fls. 809).

Mesmo que assim não fosse, mesmo que não se aplicasse 

ao caso a responsabilidade solidária do artigo 18, ainda assim ambas as 

requeridas seriam responsáveis pelos prejuízos, pois está demonstrado nos 

autos que ambas agiram culposamente; a Gestar por vender o programa e não 

conseguir instalá-lo e a Microsoft por reconhecer que haveria necessidade de 

fabricação de implemento para que o sistema passasse a funcionar, em clara 
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admissão de que o produto não era apto a prestar o serviço para cuja finalidade 

havia sido adquirido. 

Por outro lado, sempre respeitado o entendimento do 

MM. Juiz, a responsabilidade pelos danos e a sua extensão, estão ambas 

comprovadas nos autos. Não houve possibilidade do software entrar em 

funcionamento, tendo sido substituído pelo antigo software utilizado pela 

empresa, observando-se ainda que não houve impugnação específica quanto 

aos gastos suportados com a cessão de direito e licença de uso, prestação de 

serviços, manutenção e suporte. Ou seja, houve admissão tácita quanto ao valor 

de R$ 169.358,82, comprovado ademais pelas notas fiscais de fls. 125/225, o 

mesmo ocorrendo quanto aos gastos com a migração dos dados do software 

SOLOMON para o sistema antigo SISCORP, no valor de R$ 21.272,80  (notas 

fiscais - fls. 357/383), mencionados na planilha de fls. 11/12. Tais valores 

deverão ser devolvidos pelas requeridas à autora, ambos corrigidos desde o 

ajuizamento do feito, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em 

razão da sucumbência, respondem as requeridas pelo pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 15% sobre o 

valor da condenação, ressalvado o direito de regresso entre as requeridas, se 

assim for entendido por qualquer delas, rescindido em consequência o contrato 

firmado entre as partes. 

Dá-se provimento ao recurso.

 MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO

             Relator
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