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EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. AQUISIÇÃO
DE SOFTWARE. INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. DEFEITOS NO PROGRAMA. NÃO
CORREÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 1- É regra básica do sistema
probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Compete ao autor
provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do
art. 373, do CPC. 2- Evidenciados o descumprimento contratual e a falha na
prestação dos serviços, caracterizados pela instalação parcial das licenças
de softwares adquiridas e pela falta de correção dos problemas apresentados
na execução do programa, impõe-se o reconhecimento de rescisão do
contrato, por culpa da contratada, e a restituição dos valores despendidos
pela contratante.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0471.17.003551-6/001 - COMARCA DE PARÁ DE
MINAS - APELANTE(S): CIGAM MINAS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA - APELADO(A)(S): IMAGEM MULHER VESTUARIOS
E ACESSORIOS LTDA - ME - LITISCONSORTE(S: CIGAM SOFTWARE
CORPORATIVO LTDA

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DESA. CLÁUDIA MAIA

1



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

RELATORA

DESA. CLÁUDIA MAIA (RELATORA)

V O T O

      Em recurso de fls. 397/316, a apelante sustenta, em suma, que inexiste
comprovação bastante acerca da alegada falha na prestação dos serviços,
ônus probatório que recaía sobre a apelada, nos termos do art. 373, I, do
CPC. Destaca que não foi realizada perícia técnica no software, a fim de
revelar as supostas falhas no programa. Aduz que os documentos carreados
aos autos, notadamente, as notas de serviço e relatórios gerenciais, provas
não contestadas pela autora, revelam a perfeita prestação dos serviços.
Conclui que o software foi instalado e adequadamente implementado em
prazo razoável, tendo sido promovido o treinamento de funcionários da
apelada, bem como prestado o suporte necessário, não havendo que se falar
em inadimplência contratual ou falha na prestação dos serviços, pelo que
mostra-se descabida a restituição de valores. Afirma que a contratante não
ficou satisfeita com o produto adquirido, o que certamente não justifica a
rescisão da avença. Pede o provimento do recurso.

      Contrarrazões às fls. 420/427, pela manutenção da sentença.

      Em síntese, é o relatório. Decido.

      Compulsando os autos, verifico que, em 5 de julho de 2012, as partes
celebraram negócio jurídico, instrumentalizado pela "Proposta Comercial de
Software CIGAM Start", que objetivava a aquisição de 6
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(seis) licenças do software CIGAM Start, elaboração pelas rés de projeto de
implementação, instalação e configuração do programa, prestação dos
serviços de consultoria de negócios, treinamento de pessoal e suporte.

      Na tabela carreada às fls. 40/41, encontram-se discriminadas todas as
funcionalidades presentes no software para a gestão da empresa, tais como
gestão financeira, faturamento, gestão de materiais, escrita fiscal,
suprimentos, compras e gestão de lojas.

      Foi estipulado o preço de R$11.000,00 para a aquisição das licenças de
uso do programa, R$11.600,00 para a implementação do software e
R$600,00 mensais para a prestação de serviço de suporte e atualização do
sistema.

      Ainda, em anexo à proposta, consta o valor dos serviços, por hora
prestada, relacionados à instalação do programa (fls. 45).

      Na peça inicial, a autora afirma que o software adquirido apresentou
inúmeros problemas, que inviabilizavam a sua utilização. Destaca que as rés
foram comunicadas sobre os defeitos, sendo que a maioria não foi
solucionada, razão pela qual as notificou, comunicando a rescisão do
contrato. Acrescenta que das 6 (seis) licenças adquiridas apenas uma foi
instalada, embora tenha apresentado diversos erros de funcionamento, tais
como, não geração de Nota Fiscal Eletrônica e de código de barras de
mercadorias, impossibilidade de cálculo das comissões de cada vendedor e
não geração de relatório de movimentação e troca de materiais. Conclui que
as requeridas descumpriram as suas obrigações contratuais, dando causa à
rescisão do negócio.

      Em defesa, as requeridas alegam que a instalação dos programas ocorria
nos moldes contratados e a prestação dos serviços foi realizada de forma
adequada até a interrupção do contrato pela própria requerente. Destaca que
todos os problemas e inconsistências verificados na introdução e execução
do software foram corrigidos prontamente.
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      Os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes pelo douto
Juiz singular para declarar a rescisão do contrato e condenar as rés a
restituir os montantes de R$11.000,00 e R$18.509,91, referentes à aquisição
de licenças do software "Cigam Start" e prestação dos serviços de
instalação, implementação e manutenção do programa.

      Pois bem. Como se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que
quem alega um fato deve prová-lo. Compete ao autor provar o fato
constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art.
373, do CPC.

      Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior, in
"Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito
Processual Civil e Processo de Conhecimento - editora Forense, Rio de
Janeiro, 39ª edição, 2003, p. 376.

"Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é
somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com
que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a
própria certeza dessa existência.

A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar,
quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a
certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação'."

      No mesmo sentido, Carnelutti, lembrado por Moacyr Amaral Santos:

"Quem expõe uma pretensão em juízo deve provar os fatos que a sustentam;
quem opõe uma exceção deve, por seu lado, provar os fatos dos quais
resulta; em outros termos, quem aciona deve provar o fato ou fatos
constitutivos; quem excetua o fato ou fatos extintivos ou condições
impeditivas ou modificativas". (in Comentários ao CPC. vol. IV, 1977).
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      No caso em apreço, restou demonstrado pelas ordens de serviços e
avaliações de processos de capacitação (fls. 153/175), que a empresa
apelante, por meio de sua parceira comercial, Hutner Soluções Corporativas
Ltda., instalou uma licença do software de gestão empresarial adquirido pela
empresa apelada, bem como iniciou a prestação dos serviços de treinamento
de pessoal para operar o programa.

      Contudo, de acordo com a autora, o software apresentou vários
problemas de funcionamento após a sua implantação.

      Dos e-mails trocados entre os funcionários das partes (fls. 48/51), é
possível extrair que os defeitos técnicos alegados, de fato, ocorreram. Na
mensagem eletrônica, o funcionário da apelante, admitindo a ocorrência dos
erros, informou que o problema relacionado à troca de mercadoria seria
solucionado em breve (fls. 49).

      A tese de defesa foi de que as inconsistências sistêmicas apresentadas
pelo programa foram prontamente corrigidas. Com efeito, ao apresentar tal
alegação, a parte atrai para si o ônus de comprovar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do
CPC.

      Contudo, não há qualquer prova nos autos de que os erros relatados
foram efetivamente corrigidos.

      Calha destacar que a implantação da primeira licença do sistema ocorreu
entre os meses de julho, agosto e setembro de 2012, sendo que, pelos e-
mails, notificações extrajudiciais e relatórios de pendências juntados ao
processo, os erros de software e os problemas causados pela ausência de
funcionalidades tidas como essenciais para o funcionamento da empresa
foram constatados desde a instalação, sendo que em fevereiro e abril de
2013 ainda não haviam sido solucionados.
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      Ademais, percebo, pelo teor da contra notificação confeccionada pela
apelante, que esta sequer poderia justificar as situações técnicas informadas
pela apelada, em razão de que o serviço estava sendo prestado por sua
parceira, Hutner Soluções Corporativas Ltda. (fls. 66).

      Verifico, também, que, embora a apelada tenha adquirido 6 (seis)
licenças para utilização do software, apenas uma foi implementada, fato
incontroverso nos autos.

      A recorrente, por outro lado, alega que a instalação das licenças teria
sido obstada pela própria recorrida. Porém, não foram produzidas provas
suficientes para embasar tal fundamento. Não consta no caderno probatório
nenhuma prova de que a autora tenha recusado ou impedido a
implementação dos softwares.

      Não obstante à alegação da parte apelante, a meu ver, a cópia de e-mail
carreada às fls. 194 não faz prova de que a apelada tenha impedido a correta
instalação do programa. Na mensagem eletrônica consta apenas a dispensa
pela recorrida da visita de funcionário da recorrente tão somente em dois
dias específicos, deixando expresso que, caso fosse necessário, outra visita
seria agendada.

      Dessa forma, tenho que restou evidenciado o descumprimento contratual
e a falha na prestação dos serviços, caracterizados pela instalação apenas
parcial das licenças de softwares adquiridas e pela falta de correção dos
problemas apresentados na execução do programa.

      Por conseguinte, os valores comprovadamente despendidos na aquisição
das licenças e na contratação dos serviços de instalação, manutenção,
suporte e treinamento devem ser restituídos à apelada, tendo em vista a
rescisão do contrato por culpa da apelante.

      Nesse contexto, não merece qualquer reparo a bem lançada sentença,
que deve ser mantida incólume.
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      Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

      Custas recursais e honorários advocatícios, que majoro para 15% sobre
a condenação, sendo que o acréscimo (5%) deve ser pago pelas apelantes
em favor dos procuradores da apelada.

DES. ESTEVÃO LUCCHESI - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. MARCO AURELIO FERENZINI - De acordo com o(a) Relator(a).

              SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO"
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