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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
2173429-52.2015.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em que é agravante 
SOLETROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é agravado MICROSOFT 
INFORMÁTICA LTDA.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Extinguiram o processo de ofício, sem 
resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente sem voto), PIVA RODRIGUES E MAURO 
CONTI MACHADO.

São Paulo, 20 de outubro de 2015

JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2173429-52.2015.8.26.0000

AGRAVANTE: SOLETROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

AGRAVADO: MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA

JUIZ: ÍTALO FERNANDO PONTES DE CAMARGO FERRO

VOTO Nº 7.096

AGRAVO DE INSTRUMENTO  Procedimento de Jurisdição 
Voluntária  Pretensão de vistoria de computadores, em que 
estão instalados os programas de propriedade da Microsoft - 
Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para 
realização de vistoria judicial dos computadores da 
requerente, visando demonstrar a regularidade dos 
“softwares” produzidos pela requerida, que estão instalados 
nas referidas máquinas - Inconformismo - Carência da ação 
por falta de interesse processual - Reconhecimento de que os 
softwares utilizados nos computadores estão regulares e de não 
há violação de direitos de propriedade e de licença de 
Microsoft, ora requerida, não pode ser obtido através de 
inspeção judicial formulada em sede de jurisdição voluntária  
Inspeção judicial que se caracteriza como meio de prova 
previsto nos artigos 440 e seguintes, do CPC, destinada a fazer 
com que o juiz tome imediato conhecimento sobre 
características de uma coisa, lugar ou pessoa, que sejam 
relevantes para a decisão de uma causa, que não pode ser 
utilizada, autonomamente, para obtenção do reconhecimento 
de regularidade de situação fática narrada na petição inicial  
Inadequação da via processual eleita - Matéria de ordem 
pública, aferível de ofício, em qualquer tempo ou grau de 
jurisdição - Inteligência do art. 267, §3º, CPC - Processo 
extinto de ofício sem resolução do mérito.  

Vistos.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto 

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de São Manuel, em 

Ação de Jurisdição Voluntária, proposta por SOLETROL INDÚSTRIA E 
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COMÉRCIO LTDA contra MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA, que indeferiu o 

pedido de antecipação de tutela para a realização de vistoria judicial dos computadores 

da requerente, para demonstrar a regularidade dos “softwares” produzidos pela 

requerida, que estão instalados na referidas máquinas.

A agravante pugna pela reforma da decisão 

agravada, alegando, em síntese, que estão presentes os requisitos para a concessão da 

medida de urgência, uma vez que restou demonstrado que seus computadores utilizam 

“softwares” originais, com as respectivas licenças de uso, o que torna descabida a 

suspeita suscitada pela empresa requerida, no sentido de que utiliza de produtos não 

originais. Sustenta, ainda, que a tutela deve ser deferida diante da ameaça de instauração 

medidas judiciais pela empresa requerida, o que pode acarretar na violação de seus 

segredos industriais.

Foi indeferido pedido de antecipação de tutela 

recursal.

Dispensadas as informações judiciais, deixo de 

determinar a intimação da agravada para apresentar contraminuta, pois não houve 

citação.

É o breve relatório do necessário.

O caso dos autos versa sobre Procedimento de 

Jurisdição Voluntária em que a empresa requerente postula a vistoria de seus 

computadores, em que estão instalados os programas de propriedade da Microsoft, ora 

requerida, “que são utilizados para a fabricação e comercialização de seus produtos, 

com a finalidade de registrar judicialmente a originalidade e o licenciamento de todos 

os softwares, ou seja, que todos estão regulares e não há violação de direitos de 
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propriedade e de licença de Microsoft.” (verbis, cfr. fls. 12)

Para tanto, sustentou, ser cabível veicular sua 

pretensão através de procedimento de jurisdição voluntária, diante da “impossibilidade 

da requerente se valer da Produção Antecipada de Provas, em razão do não 

preenchimento dos requisitos autorizadores da medida, e tampouco do procedimento 

de Justificação que tem cabimento apenas para a oitiva de testemunha, não 

englobando a vistoria, que no presente caso é medida fundamental.” (verbis, cfr. fls. 

13)

O MM. Juiz de Primeiro Grau indeferiu o pedido 

de antecipação de tutela formulado na petição inicial, sob o fundamento de que não 

restaram comprovados nos autos os requisitos do “fumus boni juris” e o “periculum in 

mora”.

Todavia, ressalvado o entendimento esposado pelo 

MM. Juiz “a quo”, o presente feito deve ser extinto sem resolução do mérito com fulcro 

no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Isso porque a requerente, ora agravante, é 

carecedora da ação por falta de interesse processual.

Com efeito, o que pretende a requerente pelo 

presente procedimento, qual seja, o reconhecimento de que os softwares utilizados em 

seus computadores estão regulares e de não há violação de direitos de propriedade e de 

licença de Microsoft, ora requerida, verdadeira Inspeção Judicial, não pode ser 

alcançado em sede de jurisdição voluntária.

A Inspeção Judicial pretendida pela requerente, por 

se tratar de meio de prova previsto no artigo 440, e seguintes, do Código de Processo 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

RO                      Agravo de Instrumento nº 2173429-52.2015.8.26.0000 - São Manuel 5

Civil, destinada a fazer com que o juiz tome imediato conhecimento sobre 

características de uma coisa, lugar ou pessoa, que sejam relevantes para a decisão de 

uma causa, não pode ser utilizada, autonomamente, para obtenção do reconhecimento de 

regularidade de situação fática narrada na petição inicial.

 Cumpre observar, também, o equívoco na escolha 

do procedimento de jurisdição voluntária, o qual pressupõe a ausência de pretensão 

resistida ou lide, e se destina à administração pública de interesse privado, sendo que, no 

caso dos autos, a matéria em debate é de evidente controvérsia entre as partes e não 

pode ser objeto de mera declaração da autoridade julgadora.    

Por oportuna, dada a aplicação ao caso em tela, 

necessária a citação do seguinte comentário de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA 

MARIA DE ANDRADE NERY, ao artigo 1.103 do Código de Processo Civil:

“2. Princípios fundamentais da jurisdição voluntária. São 

diferentes dos que inspiram a jurisdição contenciosa, tendo-

se em vista a própria natureza peculiar da administração 

pública de interesses privados. A relação jurídica que se 

forma entre os interessados é unilateral, pois aqui njão e 

tratga de decidir litígios, mas sim de dar-lhes assistência 

protetiva. O juiz integra o ato ou negócio jurídico privado, 

homologando-o, autorizando-o, aprovando-o. Esta é uma 

das razões que impedem seja ele, a um só tempo, partícipe 

integrante od negócio jurídico privado e fiscal da lei (Nery, 

RP 46/11).” (In, “CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE”, 
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Editora Revista dos Tribunais, 11ª edição, página 1302).

Desse modo, diante da manifesta inadequação da 

via processual eleita, forçoso concluir que a requerente é carecedora da ação por falta de 

interesse processual, uma vez que, conforme prelecionam NELSON NERY JUNIOR e 

ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “se o autor mover a ação errada ou utilizar-

se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão 

pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse 

processual.” (“In”, obra dos autores citados, Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante, Revista dos Tribunais, 13ª Edição  2013, página 609).

Oportuno anotar, também, que, tratando-se de 

matéria de ordem pública, as condições da ação são aferíveis “ex officio” em qualquer 

tempo ou grau de jurisdição, a teor do que estabelece o artigo 267, parágrafo 3º, do 

Código de Processo Civil. 

Cumpre observar, ainda, que a norma em comento 

traduz o efeito translativo do recurso, o que possibilita o exame das matérias de ordem 

pública, independentemente de haverem sido alegadas pelas partes. 

Sobre o tema, oportuno transcrever o entendimento 

esposado pelo eminente Desembargador PEIRETTI DE GODOY, com assento na 13ª 

Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 0148760-71.2012.8.26.0000:

“Cediço é que o agravo de instrumento tem por fim reforma de 

decisão interlocutória que, conforme dispõe o art. 162, § 2º do 

Código de Processo Civil “é o ato pelo qual o juiz, no curso do 

processo, resolve questão incidente”. Assim, deve o mesmo ser 
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julgado nos limites da decisão recorrida.

Questões não analisadas ou decididas pelo Juízo “a quo”, não 

podem sequer serem conhecidas, sob pena de ofensa ao duplo 

grau de jurisdição, vez que o Juízo “ad quem” é uma instância 

revisora de decisões efetivas proferidas em primeiro grau.

Dessa forma, torna-se inadmissível o instrumento ora 

manejado, quanto às questões não submetidas ou, ainda, não 

resolvidas pelo naquela instância.

Contudo, o princípio do duplo grau de jurisdição não é 

absoluto, vez que há questões que podem ser analisadas pela 

elevada instância, sem que o mesmo seja ofendido, aplicando-

se, ainda, o efeito translativo aos recursos.

Dispõem os incisos IV, V e VI e o § 3º, do art. 267 do CPC:

"Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo;

V Quando o juiz acolher a alegação de perempção, 

litispendência ou de coisa julgada.

VI - quando não concorrer qualquer das condições da ação, 

como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o 

interesse processual.

(...)
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§ 3o O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da 

matéria constante dos ns. IV, V e VI; todavia, o réu que a não 

alegar, na primeira oportunidade em que lhe caiba falar nos 

autos, responderá pelas custas de retardamento."

Bem como, seu artigo 269, IV:

“Art. 269. Haverá resolução de mérito:

(...).

IV quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição;”

Tratam-se estas de matéria de ordem pública e insuscetíveis de 

preclusão, sobre as quais o juiz não só pode como deve 

pronunciar-se ex officio, em qualquer tempo ou grau de 

jurisdição, sendo ora tratadas por força do efeito translativo 

atribuído aos recursos.

Referente ao tema, válido ainda citar a Suprema Corte:

“A preclusão é sanção imposta à parte, porque consiste na 

perda de uma faculdade processual; mas não se aplica ao juiz, 

qualquer que seja o grau da jurisdição ordinária. Para o juiz 

só opera a preclusão maior, ou seja, a coisa julgada." (Agr. 

Reg. na ACO nº. 268-1/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alfredo

Buzaid, j. 28.4.1982).

Quanto à utilização do efeito translativo, quando do 

julgamento de agravos de instrumento, já se pronunciou a 

Corte Superior no sentido de que: 
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“O efeito translativo dos recursos, consiste na possibilidade de 

o Tribunal, ultrapassada a admissibilidade do apelo, decidir 

matéria de ordem pública, sujeita a exame de ofício em 

qualquer tempo e grau de jurisdição.” (STJ, AGA 

200901913161, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta 

Turma, 10/05/2010);

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. QUESTÃO 

DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO 

DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO 

ULTRAPASSADO. NÃO PROVIMENTO.

1. O efeito translativo, a permitir o conhecimento de questões 

de ordem pública não suscitadas pela parte ou decididas na 

instância a quo, depende de que o recurso especial ultrapasse 

o juízo de admissibilidade e, portanto, seja conhecido por 

outros fundamentos, e, ainda, que o ponto seja imprescindível 

ao julgamento da causa.

2. É inadmissível a inovação de teses ao recurso especial, 

sendo desimportante que se trate de questões de ordem 

pública.

3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer dos 

primeiros

embargos, recebê-los como agravo regimental e, não obstante, 
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negar-lhe provimento.” (EDcl nos EDcl no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 950.563 - PB, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. 16/8/11)” (julgado em 

30.01.2014).

Ante o exposto, julgo extinto presente 

procedimento de jurisdição voluntária, sem julgamento de mérito, com fundamento no 

artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando a requerente nas custas 

processuais.

JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO

                             Relator
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