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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1000101-85.2014.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é 
apelante FERMARA REFRIGERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é 
apelado MICROSOFT CORPORATION.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6ª 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 Desembargadores VITO GUGLIELMI 
(Presidente sem voto), EDUARDO SÁ PINTO SANDEVILLE E JOSÉ ROBERTO 
FURQUIM CABELLA.

São Paulo, 12 de maio de 2015.

Ana Lucia Romanhole Martucci
relator

Assinatura Eletrônica
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Voto n.º 3662

Apelação 1000101-85.2014.8.26.0533

Comarca: Santa Bárbara D Oeste

Apelante: FERMARA REFRIGERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

Apelado: Microsoft Corporation

Juiz prolator da sentença: Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Direito autoral. 

Propriedade intelectual. Reciprocidade. Uso de 

programas de computador (software) sem licença. 

Microsoft. Ficou amplamente demonstrado que 

houve infração à propriedade intelectual, uma vez 

que a ré utilizou, sem contrato de licença, 48 

(quarenta e oito) programas de computador 

(softwares) da autora. Valor da indenização. 

Quantum indenizatório fixado em valor 

correspondente ao décuplo do valor de mercado de 

cada programa, com o objetivo de desestimular a 

prática ofensiva ao direito autoral. Precedentes. 

Sentença mantida. Recurso improvido.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de 

fls. 201/203, complementada às fls. 213, que, em ação indenizatória, julgou 

procedente o pedido, para o fim de condenar a ré ao pagamento de indenização pelo 

uso indevido de 48 (quarenta e oito) programas de computador de titularidade da 

autora, no importe correspondente ao décuplo do valor de mercado de cada 

programa, que deverá ser apurado em ulterior liquidação de sentença (o valor do 

programa será o vigente quando da liquidação, desde que ultimada no prazo máximo 

de seis meses, a contar da data da sentença, quando então valerá a data da sentença). 

Ademais, a r. sentença condenou a ré ao pagamento das despesas com as custas 
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processuais, inclusive aquelas suportadas pela autora no bolo da ação cautelar, e dos 

honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Opostos embargos de declaração pela autora MICROSOFT 

COMPORATION (fls. 210/211), o juízo a quo complementou a decisão inicial, para 

determinar que os juros deverão ser computados a contar da data da citação, e 

segundo a taxa de 1% ao mês, e que a correção monetária deverá ser contada a partir 

da data da distribuição da ação ordinária, aplicados os índices da tabela do TJSP. 

Inconformada, apela a ré FERMARA REFRIGERAÇÃO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (fls. 216/222), requerendo a reforma da r. 

sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial, uma vez que não agiu 

com culpa. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório, para que seja 

fixado pelo valor de mercado dos programas utilizados. 

Sustenta, para tanto, em síntese: que a autora afirmou que usava 

48 programas de informática de forma irregular; que fazia uso dos programas de 

computador acreditando que se tratava de “trial”, e que, portanto, não haveria que se 

falar em uso ilegal dos softwares; que para que fosse compelida a pagar seria 

necessária a comprovação de culpa; que não há prova de que agiu com culpa ou 

negligência; que os programas foram disponibilizados por meio da internet, e 

funcionaram normalmente sem que fossem enviadas mensagens ou avisos de que 

seria necessário pagar; que não tinha consciência de que sua conduta era ilícita; que, 

se for responsabilizado, tal responsabilidade será objetiva, o que é inadmissível; que 

a condenação ao décuplo do valor de mercado de cada programa é desproporcional; 

que o valor de indenização deve corresponder ao valor de mercado de cada um dos 

programas utilizados. 

Houve resposta da autora MICROSOFT CORPORATION (fls. 

229/236). 

É o relatório.
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O recurso não comporta provimento.   

A ré pretende alterar a decisão de 1ª Instância, que a condenou 

por ter usado programas de computador (softwares) da autora sem a devida licença. 

Em síntese, assim decidiu o juízo a quo (fls. 202/203): 

(...) os documentos traduzidos, que se encontram acostados À 

prefacial, fazem prova assaz suficiente de que as autoras são as 

legítimas detentoras do direito de propriedade intelectual 

referente aos programas de computador ali aludidos, o que 

gera, por consectário lógico, o direito de exploração exclusiva, 

salvo com a devida licença. Como, porém, desta devida licença 

não é a ré detentora, como inexoravelmente se colhe de sua 

própria peça contestatória, por meio da qual se limitou a 

invocar o uso de trial, como se apto fosse a elidir sua 

responsabilidade civil, entendo que merece guarida a pretensão 

indenizatória deduzida (...) como bem se denota do laudo 

pericial copiado nas pgs. 114 e seguintes, para os 48 

programas encontrados nos microcomputadores da ré, de 

titularidade da autora, não foi apresentado qualquer 

documento comprovando sua origem, nem mesmo software 

trial, gratuito, de modo a não merecer acolhimento o fato 

impeditivo alegado. E em segundo plano porque, mercê da 

conclusão do laudo pericial, presume-se o dano suportado pela 

autora, em função do uso indevido dos programas de 

computador de sua titularidade. Faz jus a autora, destarte, à 

percepção de indenização no valor pecuniário ao décuplo do 

valor de mercado para cada um dos programas indevidamente 

utilizados pela ré (...) reduzir, a indenização, meramente ao 

valor de mercado dos programas, implicaria em praticamente 

chancelar o uso ilegal de programas de computador, pois que 
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preferível seria, às empresas que assim atuam  vale dizer, sem 

adquirir as devidas licenças de uso  continuar a usar 

programas piratas (...) 

A r. sentença deu correta solução à lide, e deve ser mantida por 

seus próprios fundamentos. 

Preliminarmente, deve-se dizer que a autora, sociedade 

constituída nos Estados Unidos da América, comprovou a reciprocidade entre a 

legislação americana e a brasileira, mesmo sendo desnecessário, afinal, como já 

decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça, desnecessária a comprovação da 

reciprocidade em relação à proteção ao direito autoral de software a estrangeiros, 

pois o Brasil e os Estados Unidos, na condição de subscritores da Convenção de 

Berna, respectivamente, pelo Decreto n. 75699, de 6.5.1975, e Ato de Implementação 

de 1988, de 31.10.1988, adotam o regime de proteção a programas de computador 

(REsp n. 913.008/RJ, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 25.08.2009).

Quanto ao mérito efetivo da demanda, ficou amplamente 

demonstrado que houve infração à propriedade intelectual, uma vez que a ré utilizou, 

sem contrato de licença, 48 (quarenta e oito) programas de computador (softwares) 

da autora. 

Correto, portanto, o acolhimento do pedido indenizatório. 

A respeito do quantum indenizatório, que deve compreender 

também a sanção pela violação dos direitos das autoras, esclarece HUGO ORRICO 

JUNIOR que a fixação do montante indenizatório deve ser feita em um valor que, no 

aspecto patrimonial, permita ao lesado recuperar-se de todos os danos causados 

pelo contrafator, sejam eles quais forem [...]. Nos parece óbvio que a simples 

existência de cópias sem autorização servem para demonstrar de maneira 

inequívoca, no mínimo, o dano material na modalidade de lucros cessantes, causado 

pela simples reprodução não autorizada do programa [...] Por outro lado, a 
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indenização patrimonial não pode ser confundida com qualquer sanção civil, pois é 

mera obrigação de ressarcimento, razão pela qual deve o lesante também pagar ao 

lesado um montante a título de sanção legal pela violação dos direitos de autor, 

sendo esta verba de caráter eminentemente extrapatrimonial e devida tanto a 

pessoas físicas quanto a jurídicas. Essa verba deve ser fixada em montante suficiente 

para desestimular o lesante à nova prática do ilícito, adequada ao seu porte 

comercial e condição financeira, sem, contudo, provocar sua ruína, ou tampouco, o 

enriquecimento sem causa do lesado... (Pirataria de Software, Ed. MM, 2004, p. 

158/159).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, estabeleceu critérios 

que devem ser considerados na fixação do valor indenizatório. Veja-se: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO AUTORAL. 

PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE). 

INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO. ART. 103 DA LEI 9.610/98. 

POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DA 

CONTRAFAÇÃO - A sanção do parágrafo único do art. 103 da 

Lei 9.610/98 tem sua aplicação condicionada à impossibilidade 

de identificação numérica da contrafação. - A pena pecuniária 

imposta ao infrator não se encontra restrita ao valor de 

mercado dos programas apreendidos. Inteligência do art. 102 

da Lei 9.610/98 'sem prejuízo da indenização cabível' Na 

fixação do valor da indenização pela prática da contrafação, 

observada a razoabilidade, devem ser considerados os seguintes 

itens balizadores: (i) o fato de que desestimule a prática 

ofensiva e obste o enriquecimento sem causa do titular dos 

direitos autorais violados; (ii) o fato de inocorrência de 

comercialização dos produtos contrafaceados. - Na hipótese 

julgada, é razoável supor que, não houve a intenção de praticar 

qualquer espécie de concorrência desleal ou comprometer a 

indústria legalizada. Recurso especial parcialmente conhecido e 
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provido.

(STJ, REsp 1016087/RS, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, dj 

14.04.2010)

Tendo em conta a orientação jurisprudencial, e que a sanção é 

fixada com o objetivo de desestimular a prática ofensiva ao direito autoral, mostra-se 

justa e adequada a indenização correspondente ao décuplo do valor de mercado de 

cada programa. 

Neste sentido: 

Efetivamente, a responsabilidade civil, como sistema de 

natureza complexa onde transitam uma série de finalidades 

sociais, que não se exaurem numa mera função compensatória, 

necessita de uma aplicação punitiva que traga ínsita não apenas 

o caráter compensador mas, ainda, o inibidor da prática do 

ilícito. Assim, deve ser majorado o valor indenizatório fixado 

pelo acórdão recorrido em 10 (dez) vezes o valor de mercado de 

cada um dos programas indevidamente utilizados, nos termos 

dos precedentes deste STJ. Além do mais, conforme se dessume 

dos autos, a ré é empresa de médio porte, que atua no ramo de 

bebidas, bem poderá arcar com esse valor. 

(REsp n. 1.185.943/RS, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 

dj 15.02.11)

Esta 3ª Turma, diante da utilização não autorizada de software 

de computador, entendeu por bem não fixar a indenização 

apenas do número de licenças indevidamente concedidas, mas 

foi além, determinando uma indenização maior, englobando 

nela uma punição que inibisse a conduta ilícita, no futuro. No 

REsp 1.016.087/RS, a indenização foi fixada em "5 (cinco) vezes 

o valor de mercado dos programas de computador 
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contrafaceados". No REsp 1.016.087/RS, a condenação foi ao 

pagamento "de indenização equivalente a 10 (dez) vezes o valor 

de mercado de cada um dos 17 softwares utilizado sem a devida 

licença, equivalente a 170 vezes o valor dos programas". Esses 

julgamentos têm partido da premissa de que os limites do art. 

103 da Lei 9.610/98 não se aplicam à mera utilização não 

autorizada de softwares de computador. A mera utilização 

ilícita do programa de computador seria regulada pela norma 

do art. 102 dessa lei. [...] O art. 102 da Lei 9.610/98, na 

verdade, contém uma regra geral de reparação civil integral, 

aplicável a todas as hipóteses de ilícita reprodução, divulgação 

ou utilização de obras protegidas, sem prejuízo das regras 

estabelecidas pelo art. 103, que regulam situações específicas 

ligadas à edição indevida de obras protegidas. Assim, valem, 

para este processo, as mesmas considerações que fiz nos 

supracitados precedentes de minha relatoria. A indenização, 

para hipóteses em que o número de exemplares indevidamente 

distribuídos é conhecida ou passível de ser apurada, não pode 

ficar restrita ao valor da licença devida por cada programa 

ilegalmente copiado. Ela deve, em vez disso, avançar para que 

contenha um caráter punitivo e pedagógico. [...]Na hipótese dos 

autos, como bem observou o i. Min. Relator, o número de 

licenças indevidamente concedidas pode ser apurado em 

liquidação por sentença. A reparação, contudo, não deverá se 

limitar a esse número. Entendo que, pelas peculiaridades deste 

processo, considerando-se a natureza do software ilicitamente 

distribuído, o seu preço de mercado e o porte das empresas 

envolvidas, é razoável determinar em valor equivalente a 10 

vezes o número de licenças indevidamente concedidas.

 (REsp n. 1.127.220/SP, voto-vista Min. NANCY 

ANDRIGHI, rel. Min. SIDNEI BENETI, dj 19.08.10)
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E, ainda: 

DIREITO AUTORAL. UTILIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE 

SOFTWARE SEM LICENÇA. 1. Exigência de caução (art. 835, 

do CPC). Ausência de alegação perante o Juiz da causa. 

Exigência, ademais, desnecessária ante a verossimilhança do 

direito das autoras. 2. Reciprocidade. No caso em exame, as 

autoras são sociedades constituídas nos Estados Unidos da 

América. Nessas condições, a comprovação da reciprocidade é 

desnecessária, pois o Brasil e os Estados Unidos são 

signatários da Convenção de Berna, que prevê regime de 

proteção a programas de computador, como já decidiu o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça em precedente (REsp n. 

913.008/RJ). 3. Prescrição. Ausência de alegação na 

contestação. Fato desconstitutivo do direito das autoras (art. 

333, inc. II, do CPC). Ausência de comprovação pelas rés. 4. 

Vistoria realizada nos estabelecimentos comerciais das rés que 

comprovaram o uso indevido dos programas de computador. 

Uso de programas de computador das autoras sem o contrato 

de licença. Procedência do pedido das autoras mantida. 5. A 

indenização devida pelo uso irregular do programa de 

computador deve também compreender a sanção em 

decorrência da violação ao direito autoral. A sanção é fixada 

com o objetivo de desestimular a prática ofensiva ao direito 

autoral. Assim sendo, melhor se ajusta ao caso em exame a 

prévia fixação de indenização na quantia correspondente a dez 

vezes o valor médio de mercado de cada programa utilizado 

irregularmente. Fixação da indenização devida. 6. Recurso das 

rés não provido. Apelo das autoras provido para fixar a 

indenização. 

Apelação nº 0007145-25.2004.8.26.0566, 10ª Câmara de 

Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 
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16/12/2014. 

DIREITO AUTORAL - Responsabilidade Civil - Dano material - 

Contrafação - "Software" - Proteção ao direito autoral - 

Utilização, por empresa, de cópias ilegítimas de programas de 

computador - Não comprovação das licenças de uso de seis 

programas - Prova pericial clara que enfrentou todos os 

argumentos da defesa e demonstrou efetiva violação aos direitos 

autorais - Utilização de "software" deve ser comprovada por 

contrato de licença ou documento fiscal abrangendo a aquisição 

do programa, nos termos do artigo 9º da Lei Federal n. 9609/98 

- Indenizatória procedente - "Quantum" arbitrado de 

indenização no valor equivalente a dez vezes o número de 

cópias não autorizadas - Verba honorária fixada em 

consonância com o decaimento mínimo da autora - Recurso 

desprovido. 

Apelação nº 0087724-40.2009.8.26.0224, 4ª Câmara de 

Direito Privado, Rel. Des. Milton Paulo de Carvalho Filho, j. 

15/12/2011.

DIREITOS AUTORAIS. SOFTWARE. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO, PRECEDIDA DE CAUTELAR DE VISTORIA 

E BUSCA E APREENSÃO. LEIS 9.609/98 e 9.610/98. I-

Cerceamento de defesa. Falta de oportunidade para 

comprovação da regularidade da licença de programa instalado 

no notebook de um consultor. Prova de cunho documental e de 

fácil produção que competia à ré. Incidência do disposto no art. 

333, inciso II, do CPC. Documento, ademais, que deveria 

acompanhar a contestação, nos termos do estabelecido no art. 

396 do CPC. II-Diligência judicial que logrou encontrar nas 

dependências da recorrente 6 (seis) programas de titularidade 

da recorrida sem comprovação de origem. Necessidade de 
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exibição por parte da ré do contrato de licença ou o documento 

fiscal. Incidência do art. 9º e seu par. Único, da Lei n. 9.609/98. 

Procedência da ação bem decretada. III-Valor da indenização: 

10 (dez) vezes o valor de cada software instalado. Atendimento 

da finalidade punitiva e de ressarcimento prevista no art. 102 

da Lei 9.610/98. Precedente do STJ e desta Câmara. Pretensão 

de redução, ao seu lado, que não alcançaria o referido objetivo. 

SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 

Apelação nº 0005615-15.2009.8.26.0629, 3ª Câmara de 

Direito Privado, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 30/07/2013. 

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso. 

ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
   Relatora
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