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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0037388-17.2012.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA, são apelados KEDEM LOCADORA DE 
BENS LTDA e CLARO TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS 
LTDA - ME (REVEL).

ACORDAM, em 27ª 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 
CAMPOS PETRONI (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA 
JACOT E MOURÃO NETO.

São Paulo, 13 de setembro de 2016.

ANA CATARINA STRAUCH

A PRESIDENTE E RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Recurso interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

Apelação nº 0037388-17.2012.8.26.0001

Apelante: MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA.

Apelada: KEDEM LOCADORA DE BENS LTDA. e

CLARO TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

Comarca: São Paulo  2ª Vara cível

MM.(a)Juiz(a) : Maria Pires de Melo.

Valor da causa: R$ 50.063,72

VOTO Nº 5796

Apelação - Ação Ordinária- Indenização por dano material 
e moral- Obrigação de garantir direito à aquisição de 
renovação do plano de Evolução Microsoft Dynamics 
AX-80 em razão de pagamento realizado dentro do prazo 
determinado- Aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor- Afastada- Produto adquirido para fomentar 
atividade econômica da empresa autora de modo que não 
pode ser considerada consumidora nos termos do CDC- 
Solidariedade- Afastada- Microsoft Informática não 
assumiu obrigação na renovação do software adquirido pela 
autora- Responsabilidade exclusiva de quem recebeu o 
pagamento dentro do prazo legal e não repassou ao 
fabricante do produto- Ilegitimidade passiva- acolhida- 
Sentença parcialmente procedente- Sentença reformada- 
RECURSO PROVIDO.

Vistos.

Tratam os autos, de AÇÃO ORDINÁRIA (fls.02/09) 

com pedido de indenização por dano moral, material e obrigação de fazer, que a 

autora, Kedem Locadora de Bens Ltda., promove em face da empresa Claro 

Tecnologia em Processamento de Dados Ltda., e da empresa Microsoft Informática 

Ltda., argumentando que tem como finalidade social, a locação de equipamentos de 

segurança, eletrônicos e informatizados, inclusive rádios de comunicação, 

equipamentos de alarme e alerta, equipamentos de rastreamento e de localização, 

locação de imóveis residenciais, comerciais, veículos, motos, etc., conforme 
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exordial.

Para desenvolvimento do seu trabalho, adquiriu da 

empresa Claro, 80 (oitenta) licenças de “software” denominado “Microsoft 

Dynamics AX-80”, produzida pela empresa Microsoft Informática Ltda, em junho 

de 2011 e janeiro de 2012.

Foi comunicada através de e-mail (05/06/2012) 

enviado pela Microsoft, que o plano adquirido expiraria em 28/06/2012, devendo em 

caso de continuidade na utilização ser renovado junto a empresa Claro. A autora 

entrou em contato com a Claro negociando a renovação das licenças, pelo valor 

bruto de R$50.063,72. Após negociação, formalizou o pedido realizando o 

pagamento no valor de R$46.984,80 em 28/06/2012.

Solicitou que a ré Claro It demonstrasse o repasse do 

valor à Microsoft providenciado a renovação do serviço. Com o silêncio da empresa 

Claro, a autora procurou a Microsoft, para a renovação, com resposta desta, 

negativa. Elaborou Boletim de ocorrência. 

Postula neste feito a obrigação da empresa ré Claro It, 

na renovação dos serviços, ou subsidiariamente, indenização em razão do 

investimento efetuado e não cumprido. Em relação a corré Microsoft, postula a 

condenação na obrigação de fazer, assegurando a renovação das licenças, com os 

benefícios negociados com a empresa Claro. Pede a condenação em danos material 

no valor de R$50.063,72. Junta documentos (fls.10/82).

A empresa Claro, embora citada, (fls.105), não 

apresentou contestação (fls.161).

Contestação ofertada pela empresa ré Microsoft 

(fls.112/129), alegando em apertada síntese, (i) ilegitimidade passiva, vez que o 
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contrato foi elaborado com a empresa Claro; (ii)a titularidade do “software” pertence 

a “Microsoft Corporation”, fornecedora das licenças, com sede nos Estados Unidos 

da América, pessoa jurídica distinta da ré, embora colaboradora;(iii) requereu a 

denunciação da lide da referida empresa. No mérito, pede o afastamento da aplicação 

do CDC, alegando que a autora não é destinatária final, mas usuária do software na 

empresa. Informa que a “Microsoft Corporation” não participou do processo de 

planejamento e/ou implementação do sistema da autora, apenas licenciou o uso do 

“software”.

Réplica da autora (fls.154/159).

Sentença julgando parcialmente procedente o pedido 

com fulcro no art.269, I do CPC, condenando as rés solidariamente a adotarem as 

providências necessárias, para fiel renovação da licença de uso do “software” “ 

Microsoft Dynamics AX-80”, observado os benefícios elencados no item 17 de 

fls.94. Ressalvado a “Microsoft” buscar o ressarcimento dos valores devidos em 

razão da renovação do Contrato, em face da ré Claro, em ação própria. Condenação 

das rés, solidariamente, no pagamento das custas e despesas processuais corrigidas a 

partir do desembolso. Honorários de sucumbência R$5.000,00.

Apelação da ré Microsoft Informática Ltda. 

(fls.198/233), alegando: (i) Tempestividade da Contestação apresentada, prazo em 

dobro, art. 191 do CPC; (ii) julgamento “extrapetita”, alegando que consta do pedido 

inicial a condenação para garantir os benefícios mencionados no corpo do e-mail, 

não houve pedido de condenação em indenização, moral o material; (iii) carência da 

ação, face a inexistência de responsabilidade da Microsoft sobre os fatos elencados 

pela apelada, por ser parte ilegítima para integrar o polo passivo da presente ação. 

Pede a extinção da ação sem resolução de mérito com base no art.267, VI do CPC; 

(iv) titularidade do software, objeto da demanda; (v) denunciação da lide da empresa 

Claro; (v) Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (vi) inexistência de 

conduta irregular e ausência de nexo causal; (vii) postula a reforma integral da 

sentença.
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Contrarrazões fls.254/263.

Subiram os autos para julgamento.

É o Relatório.

Consigne-se, prima facie, que o presente recurso foi 

interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

Assim, tendo em vista as regras de direito 

intertemporal, bem como a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no 

sentido de que dentre seus enunciados estabeleceu: Aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

(Enunciado administrativo nº 2), o presente recurso será examinado à luz do CPC de 

1973.

Colhe-se dos autos, que a ré Claro It foi regularmente 

citada, não contestou o feito, declarada sua revelia (fls.161). Restando incontroverso, 

os fatos e documentos juntados pela apelada.

Consta também, pois devidamente comprovado que 

recebeu da apelada o valor de R$46.984,80 para a renovação da licença de uso do 

programa “Microsoft Dynamics AX-80”. Não repassou os valores a ré Microsoft 

Corporation fls.94, 38/39; 43/45; 46/47; 79;80 e 77/80.

De largada afasto a revelia decretada à ré “Microsoft”. 

Consoante se depreende pela leitura no disposto artigo 191 do Código de Processo 

Civil, não há qualquer ressalva, valendo a sua transcrição, “in verbis”: 

“Art.191- QUANDO OS LITISCONSORTES TIVEREM DIFERENTES 
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PROCURADORES, ser-lhes-ão contados em dobro os prazos para contestar, para 

recorrer e, de modo geral, para falar nos autos.”

Destaco posicionamento do E. Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul acerca da concessão do benefício insculpido pelo artigo 191 do 

Código de Processo Civil, consoante se depreende da análise aos seguintes arestos, 

de acórdão do mesmo teor: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. 

REVELIA. PRAZO EM DOBRO. 1 - Aplicável a 

regra do art. 191 do CPC conferindo prazo em dobro 

aos demandados, ainda que um dos co-réus seja revel, 

POIS NÃO HÁ PRAZO CONDICIONAL e a revelia só 

é verificada ao final do prazo, bastando um dos réus 

ter o seu procurador não constituído pelo outro para 

que incida o prazo em dobro. 2 A contestação do co-

demandado foi apresentada tempestivamente, uma vez 

que utilizado o protocolo postal integrado. Agravo de 

instrumento. Decisão monocrática dando provimento”. 

(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 70009591223, 

DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: 

MARCELO CEZAR MULLER, JULGADO EM 

26/08/2004)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO. ART. 191 

DO CPC. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRAZO EM 

DOBRO PARA CONTESTAR. REVELIA 

INEXISTENTE. Existindo litisconsórcio passivo, se 

uma das partes apresentou sua defesa separadamente, 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0037388-17.2012.8.26.0001 -Voto nº 5796 7

mediante advogado exclusivo, deve ser aplicada a 

regra prevista no art. 191 do CPC, que concede prazo 

em dobro para contestar quando os réus atuarem com 

procuradores diversos, ainda que o outro litisconsorte 

não compareça à lide. Ocorre que a parte não tem 

como saber se o co-réu irá oferecer contestação ou 

não. Por isso não é razoável que tenha que aguardar a 

defesa do outro requerido para que possa fruir do 

prazo em dobro. Precedentes do E. STJ. Em decisão 

monocrática, deu-se provimento ao agravo”. 

(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 70008532459, 

NONA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO RS, RELATOR: ADÃO SÉRGIO DO 

NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 

13/04/2004). (grifei) 

Quanto às demais teses debatidas acerca da sentença 

guerreada serão apreciadas em conjunto com o mérito.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O art.2º do CDC define como consumidor como: 

“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 

serviço como destinatário final”.

Destaco inicialmente, observação de “Claudia Lima 

Marques” ao sintetizar duas grandes tendências do consumerismo ao interpretar o 

art. 2º. do CDC: “a dos finalistas e a dos maximalistas. Para o primeiro destaca, “a 

definição de consumidor é o pilar que sustenta a tutela especial, agora concedida 

aos consumidores. Esta tutela só existe porque o consumidor é a parte vulnerável 

nas relações contratuais no mercado, como afirma o próprio CDC no art. 4º. Logo, 

convém delimitar claramente quem merece esta tutela e quem não a necessita. 

Propõem então, que se interprete a expressão “destinatário final” do art. 2ºde 
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maneira restrita, como requer os princípios básicos do CDC, expostos nos artigos 

4º e 6º. Consumidor seria apenas aquele que adquire o bem para utilizá-lo em 

proveito próprio, satisfazendo uma necessidade pessoal e não pra revenda ou então 

pra acrescentá-lo a cadeia produtiva. Restringem àqueles que adquire (utiliza) um 

produto para uso próprio e de sua família. Seria o não profissional. Para o 

segundo, veem nas normas do CDC o novo regulamento do mercado de consumo 

brasileiro e não normas orientadas para proteger somente o consumidor não 

profissional”. “Segundo esta corrente a definição do artigo segundo do CDC deve 

ser interpretado o mais extensivamente possível, para que as normas deste código 

possam ser aplicadas a um número maior nas relações de consumo. Alegam que a 

definição do artigo segundo do CDC é puramente objetiva, não importando se a 

pessoa física ou jurídica tem ou não fim de lucro quando adquire um produto ou 

utiliza um serviço”.

Embora o CDC contemple a pessoa jurídica, como 

consumidora, tal interpretação deve se dar caso a caso. Os bens, que entram na 

cadeia produtiva, nada têm a ver com o conceito de destinação final.

No caso presente, incontroverso que a autora adquiriu a 

licença do software produzida pela segunda ré Microsoft com a finalidade de 

fomentar sua atividade empresarial. 

Portanto inaplicável o Código de Defesa do 

Consumidor por não ser possível considerar a autora consumidora nos termos do 

CDC. De modo que, afasto no caso concreto a aplicação consumerista.

Observo que, embora a autora tenha recebido missiva 

através de e mail da empresa “Microsoft Dynamics” (fls.33) alertando para a 

renovação do produto comercializado por sua parceira, Microsoft Informática Ltda., 

com a empresa CLARO OIT renovando aquela, o plano de serviço do software 

Dynamics AX-80, antes adquirido, com o efetivo pagamento, tal fato não é 
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suficiente para alegar solidariedade entre as empresas envolvidas.

Como é cediço, a solidariedade, só pode resultar da lei 

ou da vontade das partes, não se presume (art. 265 do C.C). Não há lei obrigando a 

corré Microsoft Informática Ltda., responder por eventual inadimplemento 

contratual da empresa ré CLARO IT. Mesmo as disposições contidas nos artigos 18 

e 19 do CDC, não teriam como obrigar a apelante na mencionada solidariedade. 

Aqui, não se discute vício ou qualidade do produto. O que se reclama é a ausência de 

renovação do plano, tarefa de exclusiva responsabilidade da empresa CLARO IT, 

que recebeu o pagamento e não repassou a sua parceria. Nessa esteira, inexiste 

obrigação da segunda ré, considerando que a renovação do plano seria concretizada, 

com o efetivo recebimento do numerário, indevidamente retido pela CLARO IT.

Com efeito, a segunda ré Microsoft não assumiu 

obrigação alguma com relação à renovação da licença do software Dynamics AX-80. 

O fato de ser representante ou distribuidora, não a torna responsável pela prestação 

dos serviços oferecidos e realizados pela empresa CLARO IT, que repito, recebeu o 

numerário respectivo para a renovação, retendo-o de forma inadequada ou sem a 

devida prestação dos serviços na forma pactuada. 

Neste passo, afasto a solidariedade da empresa ré 

Microsoft Informática Ltda., e, por consequência entendo ser ela, parte ilegítima, 

para figurar no polo passivo do presente feito.

A empresa ré Claro It, foi devidamente citada, não 

apresentou contestação no prazo legal, declarada revel, deixando de postular defesa 

nos autos, o que torna incontroverso, os fatos alegados pela autora.

Feitas tais considerações, condeno a empresa CLARO 

IT pagar à autora o valor de R$50.063,72 corrigido monetariamente pela TPTJ, 

desde o desembolso até o efetivo pagamento, acrescido dos juros de mora de 1% 

a.ms a partir da citação. Fica igualmente condenada nas verbas de sucumbência, 
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custas e despesas processuais, as quais deverão ser corrigidas, desde o seu 

desembolso pela TPTJ, até o efetivo pagamento e honorários advocatícios que fixo 

em 20% sobre o valor total da condenação devidamente corrigido.

Face ao acolhimento da ilegitimidade passiva da ré, 

Microsoft Informática Ltda., condeno a autora, no pagamento das verbas de 

sucumbência (custas e despesas processuais) corrigidas pela TPTJ e, honorários 

advocatícios que fixo em R$3.000,00 corrigidos a partir desta data, pela TPTJSP até 

a data do efetivo pagamento.

Ao exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

ANA CATARINA STRAUCH

Relatora

(assinatura eletrônica)
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