
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2016.0000495617

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2219888-15.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
CONTEMP INDÚSTRIA, COÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., são agravados RAMO 
SISTEMAS DIGITAIS LTDA, RSD SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA. e 
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA..

ACORDAM, em 28ª 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 Exmos. Desembargadores DIMAS 
RUBENS FONSECA (Presidente) e CESAR LACERDA.

São Paulo, 12 de julho de 2016. 

Berenice Marcondes Cesar
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento - nº 2219888-15.2015.8.26.0000

Agravante/Autora: CONTEMP INDÚSTRIA, COMÉRCIO 

E SERVIÇOS LTDA

Agravados/Réus: RAMO SISTEMAS DIGITAIS LTDA, 

RSD SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS 

LTDA E MICROSOFT INFORMÁTICA 

LTDA

MMª. Juíza de Direito: Leila Hassem da Ponte

25ª Vara Cível da Comarca da Capital

                              Voto nº 22792

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE 
LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE 
MICROSOFT DYNAMICS CRM E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS. Preclusão. Ocorrência. Após a apresentação 
do laudo pericial, a legislação autoriza apenas a formulação 
de quesitos de esclarecimentos, nos termos do art. 435 do 
CPC/73 e não de quesitos suplementares, que somente 
podem ser formulados no curso da perícia, nos termos do 
art. 425 do CPC/73. A partir da análise do conteúdo dos 
novos quesitos apresentados pela Agravante, conclui-se que 
não objetivam apenas o esclarecimento de alguma dúvida 
em relação ao laudo pericial apresentado, mas sim respostas 
a novos questionamentos que poderiam ter sido formulados 
anteriormente. Decisão mantida. RECURSO DA 
AUTORA NÃO PROVIDO.     

Trata-se de agravo de instrumento 

tirado contra r. decisão interlocutória proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 

25ª Vara Cível da Comarca da Capital (e-fls. 473/474), nos autos da “ação 

de rescisão contratual cumulada com perdas e danos materiais e morais 
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com pedido de antecipação de tutela”, ajuizada por CONTEMP INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA contra RAMO SISTEMAS DIGITAIS LTDA, 

RSD SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA e MICROSOFT INFORMÁTICA 

LTDA, que reconheceu a preclusão temporal dos quesitos apresentados 

pela Autora, com fundamento no art. 425 do CPC. 

Inconformada, a Autora interpôs o 

presente recurso (e-fls. 01/16), discorrendo, em síntese, sobre a 

tempestividade dos quesitos apresentados, por objetivarem apenas 

aclaramentos de pontos supostamente contraditórios verificados no laudo 

pericial apresentado, destacando que a denominação de “quesitos 

suplementares” decorreu de mero erro material. Sustentou que os 

esclarecimentos periciais são essenciais, a fim de evitar que o Juízo seja 

induzido em erro quando de sua análise. Requereu, assim, a concessão do 

efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

arts. 522, “caput”; 524, I, II, III; e art. 525, I, II e § 1º), o recurso foi recebido 

no efeito suspensivo (e-fl. 479).

As corrés Ramo e RSD apresentaram 

contraminuta ao recurso (e-fls. 483/486), pugnando, em suma, pela 

manutenção da r. decisão interlocutória recorrida.

Já a corré Microsoft, intimada (e-fl. 

482), deixou transcorrer “in albis” o prazo para a apresentação de resposta 

ao recurso (e-fls. 487)

É o relatório sucinto.

Trata-se de agravo de instrumento 

tirado contra r. decisão interlocutória que reconheceu a preclusão temporal 

dos quesitos apresentados pela Autora, com fundamento no art. 425 do 

CPC.

Conforme se depreende dos autos, a 
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magistrada “a quo” fixou como questões controvertidas: (a) descumprimento 

do contrato pelas agravadas Ramo Sistemas Digitais Ltda e RSD Soluções de 

Negócios Ltda, (b) excesso de customizações solicitadas pela Agravante e que 

supostamente teriam atrasado o cronograma do contrato, (c) adequação do 

sistema, (d) perdas e danos sofridos pela Agravante e (e) responsabilidade das 

Agravadas pelos supostos prejuízos da Agravante, deferindo a produção de 

prova pericial e determinando que os honorários periciais fossem 

depositados pela Agravante (e-fls. 301/302). 

As partes, então, indicaram os seus 

assistentes técnicos e apresentaram os seus quesitos (e-fls. 304/306; 

307/309 e 310/311). Após o deferimento da dilação do prazo pelo Juízo (e-

fls. 342), o laudo pericial foi apresentado (e-fls. 349/423).

Os advogados da Agravante 

renunciaram ao mandato por motivos de foro íntimo (e-fls. 424/426), 

havendo posteriormente nova constituição de advogado (e-fls. 429/430). As 

partes foram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial (e-fls. 

427/428 e 449).

Todas as partes manifestaram-se 

sobre o laudo pericial (e-fls. 450/464; 465; 466/467), tendo a Agravante 

formulado quesitos nomeados como “suplementares” na mesma 

oportunidade (e-fls. 451, reproduzidos também às e-fls. 464), o que foi 

considerado intempestivo pelo Juízo “a quo”, motivando a interposição do 

presente recurso.

Assim a questão do recurso resume-

se: na existência ou não de preclusão temporal para apresentação de quesitos 

pela Agravante na hipótese dos autos.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o 

presente recurso será julgado sob a égide das normas processuais previstas 

no Código de Processo Civil de 1973, porquanto a r. decisão recorrida foi 
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proferida e publicada durante a vigência do diploma legal em referência, em 

observância ao princípio “tempus regit actum”.

Anteriormente ao início da perícia, a 

Agravante havia formulado os seguintes quesitos (e-fls. 310/311):

“1. A empresa autora adquiriu software 

para que tipo de solução? 

2. O software adquirido era condizente 

com a necessidade da empresa autora, em virtude dos sistemas operacionais por 

esta utilizados? 

3. A empresa contratada, ora requerida, 

tinha condições técnicas de aferir as condições dos sistemas da empresa 

contratante? 

4. Havia necessidade de adequação do 

software adquirido? 

5. As ações utilizadas para a adequação 

do sistema adquirido apresentadas pelas requeridas foram a melhor alternativa? 

7. O software foi implantado no sistema 

operacional da autora? 

8. Há evidência de algum motivo técnico 

que justificasse a paralisação das implantação do software pela requerida

6. Qual o percentual de execução da 

implantação do software?”

Já após a entrega do laudo, os 

quesitos apresentados pela Agravante foram os seguintes (e-fls. 451, 

reproduzidos também às e-fls. 464):

“1  Por qual motivo entende o Sr. Perito 

Judicial que a Ré Ramo não obteve êxito na migração dos dados do Protheus da 

Totvs para o Dynamics CRM? O que teria gerado essa não migração de dados?

2  Entende o Sr. Perito Judicial que não 

houve descumprimento do contrato pela Ré Ramo mesmo diante da não obtenção 

de resultado na migração dos dados do Dynamics CRM para o Protheus da Totvs? 
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Porquê?

3  Considerando o nível de expertise da 

Ré Ramo não é razoável assumir que a mesma teria obrigação de entender sobre 

eventual impacto na integração de dados entre o CRM Online e o Software 

Protheus da Totvs?

4  Considerando o nível de expertise da 

Ré Ramo e o trabalho para a qual a mesma fora contratada não seria razoável 

esperar que a Ré Ramo tivesse conhecimento do tempo que demandaria para a 

realização desse trabalho?

5  Ainda, levando em conta a pergunta 4 

acima, não deveria a Ré Ramo, antes do fechamento do contrato entre as partes, 

analisar o serviço solicitado pela Autora, bem como o Software Protheus da Totvs, 

utilizado pela Autora, para estimativas de horas, valor e possibilidade de 

cumprimento do objeto do contrato?

6  Considerando a análise feita por V. 

Sa., quanto tempo estima que a Ré Ramo precisaria para a conclusão do projeto 

(migração dos dados do Dynamics CRM para o Protheus da Totvs)?”

Sustenta a Agravante no presente 

recurso que os quesitos por ela apresentados após a entrega do laudo 

pericial, ainda que por mero erro material tenham sido nomeados como 

“suplementares”, tem apenas o objetivo de “esclarecimentos” de pontos 

supostamente contraditórios verificados no laudo pericial apresentado, e 

que, portanto, seriam plenamente cabíveis, com fulcro no art. 435 do CPC.

Pois bem. A partir da análise do 

conteúdo dos novos quesitos formulados pela Agravante, conclui-se que, 

diferentemente do quanto sustentado no presente recurso, não objetivam 

apenas o esclarecimento de alguma dúvida em relação ao laudo pericial 

apresentado, mas sim resposta a novos questionamentos.

De acordo com o art. 425 do CPC, as 
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partes poderão formular quesitos suplementares somente no curso da 

perícia, sendo cabível após a entrega do laudo, nos termos do art. 435 do 

CPC, apenas o requerimento de esclarecimentos ao Perito, mas desde que 

relacionados com os quesitos inicialmente apresentados e não formulação 

de novos quesitos, sobre questões que já poderiam ter sido anteriormente 

formuladas. 

Por essas razões, não há como se 

afastar o reconhecimento da preclusão temporal, não comportando reforma 

a r. decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO 

PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Autora, 

mantendo a r. decisão hostilizada.

Berenice Marcondes Cesar

                                       Relatora
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