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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0272379-43.2009.8.26.0000, da Comarca de Cordeirópolis, em que é 
apelante SERRARIA SANTA BARBARA LTDA, é apelado MICROSOFT 
CORPORATION.

ACORDAM, em 5ª 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 A.C.MATHIAS COLTRO (Presidente) e FÁBIO 
PODESTÁ.

São Paulo, 15 de janeiro de 2014.

EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 8524
APELAÇÃO nº 0272379-43.2009.8.26.0000
APELANTE: SERRARIA SANTA BARBARA LTDA 
APELADO: MICROSOFT CORPORATION
COMARCA: CORDEIRÓPOLIS

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES SEM LICENÇA OU 
AUTORIZAÇÃO. VIOLADO DIREITO PATRIMONIAL 
DO AUTOR PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE 
PRODUTO PROTEGIDO. 
SUSPEIÇÃO DO PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE 
PROVAS DO ALEGADO. ATUAÇÃO DO PERITO 
EM OUTROS PROCESSOS SIMILARES NÃO O 
TORNA SUSPEITO.
PROVA PERICIAL QUE CONSTATA A 
REPRODUÇÃO INDEVIDA DOS PROGRAMAS DE 
COMPUTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA CAPAZ 
DE REFUTAR TAIS CONCLUSÕES. 
INDENIZAÇÃO FIXADA EM OITO VEZES O VALOR 
DE CADA UM DOS PROGRAMAS 
INDEVIDAMENTE UTILIZADOS. 
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE 
APELAÇÃO NÃO PROVIDO.
Processual Civil. Suspeição do perito. Alegação 
somente ofertada em contestação à ação principal, 
nada obstante a anterior manifestação da ré para 
regular impugnação. Inocorrência das hipóteses 
previstas nos artigos 134 e 138, inciso III e § 1º do 
CPC. Preliminar Rejeitada.
Ação de indenização pelo uso indevido de programas 
de computador interposta pela Microsoft Corporation. 
Indenização que deve levar em consideração as 
finalidades reparatória e repressiva. Incidência da 
indenização tomando-se por base a quantidade de 
programas indevidamente utilizados. Valor da 
indenização fixada em oito vezes o valor de cada um 
dos programas indevidamente utilizados pela ré. 
Sentença devidamente fundamentada. Motivação do 
decisório adotada como julgamento em segundo 
grau. Inteligência do art. 252 do RITJ. 
Recurso não provido.

Vistos.
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Ao relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação de indenização pelo uso indevido de programas de 
computador, movida pela Microsoft Corporation contra Serraria Santa 
Bárbara  Ltda. 

A pretensão inicial foi julgada procedente, para 
condenar a ré ao pagamento de oito vezes o valor de programas utilizados 
irregularmente, corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde 
a propositura da ação principal e juros de mora de  1% ao mês desde de a 
citação, assim como para julgar procedente a medida cautelar, tornando 
definitiva a liminar concedida, além das custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. 

Opostos embargos de declaração, foram eles 
parcialmente acolhidos para constar da fundamentação da sentença os 
seguintes termos:

“15. Nesta perspectiva, levando em consideração a 
quantidade de programas irregulares (cinquenta e quatro), mas também a 
existência de algumas licenças, necessária a fixação da indenização no óctuplo do 
valor dos programas irregulares." (cf. fls. 225/226).

A ré apresentou recurso de apelação, alegando, 
preliminarmente, nulidade do laudo pericial porque não observadas as 
garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. 
Pleiteou a remoção dos peritos judiciais em sede de contestação da ação 
principal por suspeição, porque anteciparam o resultado da perícia. No 
mérito, que não utilizava os programas de computador sem a devida 
licença. Subsidiariamente a indenização deve ser reduzida, descontando-se 
as licenças de fls. 199/200.

O recurso foi regularmente processado, com 
oferecimento de contrarrazões.

É o relatório do essencial.

DA SUSPEIÇÃO DOS PERITOS

Não foram preenchidos os requisitos elencados nos 
artigos 134 e 138, inciso III, do CPC. 

A alegação de suspeição ocorreu somente na 
apresentação da contestação à ação principal (fls. 83/88). Houve 
oportunidade para regular impugnação: 1) à idoneidade dos peritos; e 2) ao 
laudo pericial apresentado (fls. 72/75). 

Reza o parágrafo primeiro do artigo 138 do Código de 
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Processo Civil que:

§ 1o A parte interessada deverá argüir o impedimento ou a 
suspeição, em petição fundamentada e devidamente 
instruída, na primeira oportunidade em que Ihe couber falar 
nos autos; o juiz mandará processar o incidente em 
separado e sem suspensão da causa, ouvindo o argüido no 
prazo de 5 (cinco) dias, facultando a prova quando 
necessária e julgando o pedido.

Comentando referido artigo, Theotonio Negrão 
colaciona os seguintes julgados:

Sob pena de preclusão, a suspeição do perito deve ser 
arguida na primeira oportunidade em que a parte falar nos 
autos, após ter ciência da nomeação (RSTJ 196/247: 3ª T., 
AI 500.602-AgRg; RT 497/104, 601/148, RJTJESP 44/242, 
89/296, JTA 88/131, 88/251, bem fundamentado), ou após 
haver tomado conhecimento do fato que autoriza a 
alegação de suspeição. (cf. "Código de Processo Civil e 
legislação processual em vigor", 44ª edição, editora 
Saraiva, pág. 266).

Nessas condições, além da irregularidade forma, não 
foram produzidas provas acerca da alega suspeição dos peritos.

Por outro lado, também houve respeito aos princípios 
do contraditório e ampla defesa. A ré poderia ter apresentado laudo de 
assistente técnico como prevê o artigo 421, § 1º, inciso I,  do Código de 
Processo Civil, para combater as conclusões do perito judicial e até mesmo, 
para demonstrar sua alegada parcialidade. No entanto, nada disso foi feito.

DO MÉRITO

A sentença deve ser confirmada por seus próprios 
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir. 
O art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal estabelece que: 

Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar 
os fundamentos da decisão recorrida, quando, 
suficientemente motivada, houver de mantê-la. 

Consigna-se que a r. sentença bem apreciou a 
matéria aqui debatida como se evidencia:

"1.Cabível o julgamento do feito no estado em que encontra, porquanto os 
elementos necessários ao deslinde da causa já estão presentes.
2. Inicialmente, necessário afastar as impugnações do laudo pericial, porquanto 
ausente irregularidade na peça técnica.
3. De pronto, necessário observar que a empresa-ré contundente no apontamento 
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de dúvida acerca da lisura dos peritos judiciais, não apresentou nos autos, parecer 
técnico que desmentisse os fatos mencionados pelos expertos, embora concedida 
a oportunidade para tanto (folhas 188, ítem 4).
Isto é, impugnação firme em questões formais, mas ausente na questão material 
(legitimidade dos programas de computador usados).
4. Em relação a assertiva de contrafação dos programas vazada na petição inicial, 
anote-se que a empresa-ré tinha suspeita acerca da legitimidade destes. E, ainda, 
que a constatação da existência dos programas nos computadores e ausência de 
apresentação de nota fiscal indicava a possibilidade de incorreção no uso dos 
softwares.
5. Pertinente a participação dos peritos judiciais em outros feitos envolvendo a 
empresa-autora, compreensível em razão da especificidade da questão e do 
exercício profissional do mister dos peritos.
6. No que tange o reclamo da abrangência de computadores pertencentes as 
empresas Comercial Agnus Dei e MAB Factoring Fomento, necessário observar 
que a primeira já encerrou as atividades (informação da empresa-ré: fls. 190 e a 
segunda funciona no mesmo local físico, embora com endereços diferentes.
7. Oportuno transcrever as informações prestadas pela Oficiala de Justiça: “Tenho 
a informar que na data da vistoria à empresa requerida, Serraria Santa Bárbara, 
eu, acompanhada pelo oficial Nelson, os peritos Dante Grasso Júnior, Sérgio 
Antonio Bortoli e o preposto da autora Dra. Priscila Colombo Negrão, chegamos 
aos local, onde fomos atendidos pelo representante legal da empresa Sr. Marcos 
Bignotto, o qual levou-nos ao escritórios, e aí sendo, apresentou-nos os 
microcomputadores existentes, os quais foram vistoriados pelas pessoas 
capacitadas para tal fim, ou seja, os peritos nomeados, que declararam após a 
vistoria dos equipamentos, que não havia necessidade de imediato da apreensão 
de qualquer equipamento por eles analisado. Esclareço ainda, que durante os 
trabalhos chegou ao local o Dr. Edson Boteon, chamado pelo sr. Marcos Bignotto, 
o qual acompanhou os trabalhos até o final da vistoria, informo também, que todos 
nós , ou seja, Oficiais de Justiça, peritos, prepostos da autora, realizamos uma 
visita a todas as dependências fabris e administrativas, juntamente com o senhor 
Marcos Bignotto e alguns funcionários, sendo que, nenhum momento nos foi dito 
que havia uma separação de tais equipamentos para tal ou qual empresa 
estabelecidas no local.” (folhas 175).
8. O perito judicial Dante Grasso asseverou: "estes signatários vistoriaram o 
endereço acima e o imóvel ao lado, conforme orientação dos oficiais de justiça, 
ima vez que os dois imóveis eram interligados fisicamente, bem como seus 
microcomputadores também estavam interligados acessando o mesmo servidor 
comum, sendo impossível distinguir diferenças de empresas (vide fotos do anexo 
II do laudo)." (folhas 172).
9. Portanto, patente que as empresas usavam o mesmo espaço físico e mesma 
logística (computadores ligados ao mesmo servidor), além do quadro societário 
parelho. E, ainda, que os computadores foram apresentados pelo representante 
da empresa ré, que não advertiu os oficiais de justiça e peritos judiciais.
Nesta perspectiva, a abrangência dos computadores da outra empresa, que 
faticamente não diferenciava da empresa-ré, decorreu de culpa desta (empresa-
ré), que não pode ser favorecida pelo erro que induziu os oficiais de justiça e 
peritos judiciais.
10. A arguição da necessidade de informação da totalidade dos programas que 
estavam nos computadores, não tem pertinência, porquanto a perícia restringia-se 
apenas aos programas da empresa-autora que estavam nos computadores. 
Portanto, desnecessário o inventário dos winchester pelos peritos judiciais, que 
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seria, inclusive, invasão de privacidade de parte destes.
11. Em relação ao mérito da causa, necessário observar que: "Encontrados 68 
programas de titularidade da Autora, de um total de vistoriado de 29 
microcomputadores. Foram apresentados alguns documentos que comprovam a 
origem de parte dos programas encontrados, e , portanto totalizaram 54 
programas encontrados que não tiveram origem. Certificados de autenticidade não 
poderão ser considerados para fins de legalidade de um programa de computador. 
Nos termos do artigo 90, parágrafo único, da Lei do software (Lei nº 9609/98), a 
comprovação do uso legal de um software será feita por meio de contrato de 
licença e na ausência deste, por meio da nota fiscal." (fls. 173).
12. Desta feita, constatado que as notas fiscais fornecidas pela empresa-ré não 
abrangeram todos os programas encontrados nas empresas vinculadas de fato.
13. Constatadas as contrafações, necessário fixar indenização em favor da autora.
14. (...)
15 Nesta perspectiva, levando em consideração a quantidade de programas 
irregulares (cinquenta e quatro), mas também a existência de algumas licenças, 
necessária a fixação da indenização no óctuplo do valor dos programas 
irregulares.
Posto isto, julgo procedentes os Processos Cíveis nº 136/06 e 259/06. E, por 
consequência, extingo os feitos com resolução do mérito, nos termos do art. 269, 
inc. I, do Código de Processo Civil.
Condeno a empresa-ré Serraria Santa Bárbara Ltda ao pagamento de 
indenização, fixada no óctuplo do valor das licenças dos softwares usados 
irregularmente, com correção monetária nos termos da Tabela Prática do Tribunal 
de Justiça, desde a propositura da ação principal, e juros de mora de um por cento 
(1%) ao mês, desde a juntada do mandado de citação.
Condeno a empresa-ré Serraria Santa Bárbara Ltda ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios, que fixo em vinte por cento da condenação 
atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça bandeirante, em razão da 
existência de duas ações.
Mantida a tutela antecipada concedida a folhas 66, porquanto confirmada a 
verossimilhança da alegação e prova inequívoca do direito.

 A tais razões de decidir acrescente-se que a 
reprodução não autorizada de software viola os direitos patrimoniais de seu 
autor e autoriza a indenização.

A indenização possui natureza reparatória e 
repressiva. Nessas condições, obedecidos a esses parâmetros, o valor da 
indenização deve corresponder a 8 vezes o valor de cada programa 
indevidamente utilizado pela ré. A respeito, confira-se o seguinte julgado:

"RECURSO ESPECIAL. 
I  PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 E DE 
CERCEAMENTO DE PROVA NO JULGAMENTO 
ANTECIPADO DA LIDE REJEITADAS. 
II  DIREITO AUTORAL. SOFTWARE E MÓDULOS PARA 
ENSINO À DISTÂNCIA. LICENCIAMENTO. ILICITUDE DE 
CESSÃO A OUTRAS UNIVERSIDADES A QUE LIGADA A 
CONTRATANTE. 
III  CONDENAÇÃO À REGULARIZAÇÃO, SOB MULTA, E 
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AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. 
IV  INDENIZAÇÃO CALCULADA COM BASE NO 
NUMERO DE USOS ILÍCITOS E NÃO SOBRE O NÚMERO 
DE MAIS 3.000 EXEMPLARES, COMO PREVISTO NO 
ART. 103, § ÚN., DA LEI DE DIREITO AUTORAL. 
V.  MULTA DE 10 (DEZ) VEZES O NÚMERO DE 
EXEMPLARES FRAUDULENTOS; 
VI.  LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 
DETERMINADA; 
VII.  SUCUMBÊNCIA INTEGRAL MANTIDA A CARGO DA 
RÉ. [...]
IV.- Inadmissibilidade de condenação a indenização de 
valor equivalente a 3.000 licenças (Lei de Direito Autoral, 
Lei 9.609/98, art. 103, § único), quando o número de usos 
ilícitos é determinável, devendo a indenização pautar-se 
pelo número de usos fraudulentos.
V.- Multa punitiva acrescida à indenização, no valor de 10 
(dez) vezes o número de usos fraudulentos apurado.
VI.- Liquidação por arbitramento determinada, pois 
desnecessário provar fatos novos, apenas se impondo a 
estimativa do número de usos indevidos, já reconhecidos 
no processo de reconhecimento, de modo que dispensada 
a mais trabalhosa forma da liquidação por artigos.
VII.- Sucumbência mantida exclusivamente pela ré, 
conquanto alterado o cálculo do valor da condenação, ante 
o fato de o pedido condenatório haver sido integralmente 
acolhido, apenas se ajustando o valor devido. 
Recurso Especial provido em parte" (STJ, 3ª Turma, REsp 
1127220/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 19.08.2010, v.u.).

Finalmente, o montante da indenização foi fixada, já 
se levando em consideração os valores pagos para concessão de licença 
de parte mínima dos programas. Também obedeceu aos princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade, de forma que não há que se falar em 
sua alteração.

Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-
se que a sentença não merece reparo. 

As demais questões arguidas pelas partes estão 
prejudicadas, anotando-se que não há obrigação processual no sentido de 
impor ao juiz a análise e pronunciamento sobre todos os pontos arguidos 
nos arrazoados das partes. Basta a explicitação dos motivos norteadores 
do seu convencimento, concentrando-se no núcleo da relação jurídico-
litigiosa, com suficiência para o deslinde da causa.

Em vista da apelação se ater aos argumentos já 
debatidos na sentença recorrida, nos termos do art. 252 do Regimento 
Interno,  confirma-se a decisão de Primeira Instância, por seus próprios e 
jurídicos fundamentos.
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Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

Edson Luiz de Queiroz
RELATOR

(documento assinado digitalmente)
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