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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0054620-39.2012.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LOJAS 
SALFER S.A., é apelado MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA.

ACORDAM, em 33ª 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 EROS 
PICELI (Presidente) e SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.

São Paulo, 28 de março de 2016. 

Mario A. Silveira
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível c/ revisão nº 0054620-39.2012.8.26.0002 – São Paulo
Apelante: Lojas Salfer S/A
Apelados: Microsoft Informática Ltda. e MSBS Business Solutions Ltda.
TJSP  33ª Câmara de Direito Privado
(Voto nº 30.656)

APELAÇÃO CÍVEL  Interposição contra 
sentença que julgou extinto, sem resolução 
de mérito, em relação à Microsoft 
Informática Ltda. e procedente em relação 
à MSBS Business Solutions Ltda. Ação 
cautelar de produção antecipada de provas. 
Ausência de sucumbência. Custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios a 
cargo da parte que requereu a prova. 
Caráter meramente homologatório. 
Litigiosidade não configurada. Alegada 
confusão entre o software contratado 
deverá ser objeto de discussão, se for o caso, 
nos autos da ação principal. Legitimidade 
de parte a ser dirimida em processo de 
conhecimento e não em cautelar, cuja 
sentença gera apenas coisa julgada formal. 
Sentença reformada.

Apelação provida.

Trata-se de apelação (fls. 439/445) interposta 

por Lojas Salfer S/A contra a sentença (fls. 426/428 e 437) proferida 

pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo 

Amaro, da Comarca de São Paulo, que julgou extinto, sem resolução de 

mérito, em relação à Microsoft Informática Ltda. e procedente em 

relação à MSBS Business Solutions Ltda., a ação cautelar de produção 

antecipada de provas ajuizada por ela contra MSBS Business Solutions 

Ltda. e Microsoft Informática Ltda. Sustenta, em síntese, que a ação 

cautelar de produção de provas é meramente homologatória, cabendo ao 
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juiz da ação principal, tão-somente a valoração da prova produzida. Diz 

que tendo sido apresentado o laudo pericial e havendo manifestação das 

partes a respeito, caberia ao Magistrado a homologação do laudo para 

que a autora ou os requeridos promovam as medidas que entenderem 

pertinentes ao caso. Postula o provimento do recurso para que seja 

homologado o laudo pericial produzido nos autos, assim como revista a 

condenação da autora e da requerida MSBS em custas, despesas e 

honorários e, ainda, revista a ilegitimidade passiva da requerida 

Microsoft. 

Microsoft Informática Ltda. apresentou 

contrarrazões às fls. 457/467, manifestando-se, em síntese, pela 

manutenção da sentença.

É a essência do relatório.

 

Com efeito, tem-se que na medida cautelar de 

produção antecipada de provas, o Magistrado apenas aprecia a 

regularidade formal do processo, vale dizer, cuida de meras 

providências à colheita de provas e, como não há litígio, não há de fato 

que falar em ônus da sucumbência.

Em relação aos honorários advocatícios, certo 

é que se trata de verba que não pode ser imposta às partes. 

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça há muito consagra: Honorários de advogado. São indevidos 

os honorários advocatícios na produção antecipada de prova, vez que, 

se tratando de providência destinada à colheita de prova cuja 

verificação posterior possa tornar-se impossível ou difícil, inexiste 
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litígio ensejador da sucumbência (STJ, REsp n.º 39441, rel. Min. 

Cláudio Santos, j. 15.12.1993, DJU 07.03.1994, p. 3662).

Vejamos também: No procedimento de 

produção antecipada de prova não há litígio. Dele não resulta vencido, 

nem vencedor. Por isso, na sentença que o encerra, não há lugar para 

condenação em honorários por sucumbência (STJ, REsp n.º 49630/RJ, 

5ª Turma, rel. Min. Edson Vidigal, j. 21.10.1997, v.u., Dj 10.11.1997, p. 

57817). 

Com efeito, ante a inexistência de 

sucumbência, o mesmo ocorre em relação a custas e despesas 

processuais, respondendo por elas aquele que ajuíza a ação, ou seja, a 

quem esta aproveita. Dessa forma, não há que inverter a obrigação pelas 

custas já recolhidas pela demandante. 

Nesse ponto, a jurisprudência desta 33ª 

Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo assim se posiciona: Produção Antecipada de Prova  

Princípio do impulso oficial  Prova pericial concluída, inclusive com 

apresentação de esclarecimentos  Andamento processual que 

independia de ato da parte  Sem argüição de vícios  Cabível a 

homologação do laudo, provimento jurisdicional buscado pela medida 

preparatória  Homologação, extinto o processo, com resolução do 

mérito  Ausência de lide  Isenção dos ônus de sucumbência. 

Apelação provida (Apelação com revisão n.º 974680-0/0  Rel. Des. Sá 

Moreira de Oliveira, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 19/10/2009).

De resto, a questão da legitimidade ou não da 

Microsoft Informática Ltda. deverá ser objeto de discussão quando do 

ajuizamento da ação principal, momento em que será analisada, se for o 
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caso, a alegada confusão entre o software contratado, a Microsoft 

Corporation e a Microsoft Brasil. Importante salientar que a produção 

antecipada de provas faz coisa julgada formal e não material, por isso 

não há parte vencedora ou vencida.

Destarte, a apelação comporta provimento, 

devendo ser reformada a sentença para tão-somente homologar o laudo 

pericial de fls. 286/399, afastando-se a condenação em honorários 

advocatícios, custas, despesas judiciais e demais questões incidentais.

Posto isto, dá-se provimento à apelação.

                     
Mario A. Silveira

                                                                                           Relator
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