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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0039835-
91.2011.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado DOUBLE 
FASTENER COMPONENTES PARA FIXAÇÃO LTDA., são apelados/apelantes 
COREL CORPORATION e MICROSOFT CORPORATION.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da requerida e 
deram provimento ao recurso das coautoras. V.U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente) e MAURO CONTI MACHADO.

São Paulo, 4 de agosto de 2015

ALEXANDRE BUCCI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO NO. 2158

Apelação no. 0039835-91.2011.8.26.0007

Comarca: São Paulo (Foro Regional de Itaquera - 4ª. Vara Cível) 

Apelante/Apelada: Double Fastener Componentes para Fixação Ltda.

Apelante/Apelada: Corel Corporation e Microsoft Corporation 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO AUTORAL. 
PROGRAMAS DE COMPUTADOR. 
Ação de Indenização precedida de Medida Cautelar. Utilização de programas 
de computador sem licença. 
Sentença de parcial procedência dos pedidos na origem. 
Imposição à requerida do dever de abstenção de uso dos programas sem 
licença, sem prejuízo da condenação ao pagamento de indenização 
equivalente a duas vezes o valor de mercado de cada um dos setenta e dois 
(72) programas de titularidade da autora utilizados sem licença. 

Recursos de parte a parte. 
Apelo da requerida Double Fastener.  
Preliminar recursal. 
Alegação de cerceamento de defesa em razão da não complementação da 
prova pericial e não deferimento da produção de prova oral.  Não 
caracterização. 
Pretensão voltada à realização de “nova” perícia ou de complemento 
daquela realizada não justificada.  Suficiência da vistoria realizada por 
determinação judicial. Regularidade dos trabalhos periciais. Apuração do 
uso de programas de computador sem as respectivas licenças de uso. Não 
comprovação da aquisição legal dos programas. 
Prova oral igualmente descabida. Maior dilação probatória inútil na espécie. 

Mérito recursal. 
Utilização indevida dos programas de computador que se mostra bem 
caracterizada na espécie, não se admitindo a alegação de atuação não dotada 
de culpa ou de maquinários de informática tidos como antigos. Pessoa 
jurídica requerida que não se exime do dever de abstenção de uso de 
programas sem origem regular comprovada.  
Conclusões extraídas do laudo pericial que não restaram infirmadas por 
notas fiscais ou eventuais outros documentos que seriam aptos a comprovar 
a regular titularidade dos programas apreendidos em poder da requerida. 
Consequente dever de indenizar que se revela inafastável. 
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Apelo das coautoras Corel e Microsoft. 
Indenização arbitrada em montante ínfimo, equivalente a duas vezes o valor 
de mercado de cada programa utilizado indevidamente. Valoração 
econômica claramente insuficiente para reprovar a conduta ilícita levada a 
efeito pela requerida. Necessidade de desestímulo em relação às possíveis 
novas práticas lesivas aos direitos das coautoras. 

Indenização que, meramente estimada em patamar mínimo na exordial, não 
adquire contornos vinculantes, devendo ser arbitrada pelo juízo. Caso 
concreto que recomenda a majoração do quantum indenizatório para 
quantia equivalente a dez (10) vezes o valor de mercado de cada um dos 
setenta e dois (72) programas de computador irregularmente utilizados. 
Quantum que se mostra suficiente para servir como medida repressiva e 
reparatória. 

Regime sucumbencial. 
Princípio da causalidade que indica ter sido a requerida a responsável pelo 
manejo da Ação, contexto corroborado pela substancial derrota processual 
imposta. Ônus de sucumbência que devem, portanto, ser assumidos, com 
exclusividade, pela requerida, 
Litigância de má-fé das coautoras nem de longe verificada, não 
caracterizadas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 17 do CPC. 

Apelo da requerida Double Fastener não provido. 
Apelo das coautoras Corel e Microsoft provido, alterado o critério de cálculo 
da indenização devida pela requerida, responsabilizada, ainda, esta última, 
com exclusividade, pelos ônus de sucumbência. 

A r. sentença de fls. 315/319 dos autos, cujo relatório é 

aqui adotado, julgou procedentes as pretensões que foram deduzidas por 

Corel Corporation e por Microsoft Corporation (apelantes) em sede de   

Ação Indenizatória precedida do manejo de uma Medida Cautelar, ambas, 

movidas em face de Double Fastener Componentes para Fixação Ltda. 

(apelante). 

Fê-lo, o ilustre magistrado, em decisão una, de modo a 

determinar que a requerida se abstivesse, definitivamente, de utilizar os 

programas de computador tidos como ilícitos em laudo pericial vinculado 

aos autos da Medida Cautelar autuada em apenso. 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0039835-91.2011.8.26.0007 - São Paulo - VOTO Nº 2158 – PÁGINA  4/19

A requerida foi ainda condenada ao pagamento de 

indenização às coautoras, em valor equivalente a duas vezes o valor dos 

programas similares que estiverem à venda no mercado à época do início da 

liquidação de sentença, multiplicados pelo número de licenças faltantes, 

qual seja, setenta e duas (72) licenças.

E em respeito ao princípio da causalidade, a requerida 

foi finalmente condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em patamar de 

10% do valor da condenação. 

Embargos de Declaração interpostos pelas coautoras 

(fls. 321/323) foram rejeitados (fls. 324) enquanto que Embargos de 

Declaração de interesse da requerida (fls. 326/328) restaram acolhidos, em 

parte, alterando-se, com isto, o dispositivo da r. sentença para que dele 

constasse que os pedidos haviam sido julgados parcialmente procedentes, 

reconhecendo-se, em consequência, a situação de sucumbência recíproca 

(fls. 329/330). 

O aludido efeito infringente que fora atribuído aos 

Embargos de Declaração da requerida deu ensejo a “novos” Embargos de 

Declaração, desta feita as coautoras (fls. 333/335), recurso este, entretanto, 

rejeitado (fls. 336). 
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Todavia, ainda assim não conformadas com o resultado 

atribuído à lide na origem, ambas as partes interpuseram seus respectivos 

recursos de Apelação. 

Em seu recurso de Apelação de fls. 339/352 dos autos, a 

requerida preliminarmente ventilava ser nula a r. sentença, eis que, 

caracterizado inegável cerceamento de defesa, diante do indeferimento do 

pleito de complementação da prova pericial. 

Ocorre que o laudo pericial no qual se fundara o ato 

decisório fora produzido no feito cautelar autuado em apenso, sem 

participação  da  requerida,  impondo-se,  então,  que  fosse realizada 

perícia,  sob  o  crivo  do  contraditório,  possibilitando-se  mais, a prova 

oral, ambas, com escopo de demonstrar que não houvera atuação 

minimamente culposa e tampouco dolosa da requerida em relação à 

utilização dos programas de computador sem licença, notadamente, quando 

muito antigos os  computadores que contavam com mais de dez anos de 

uso. 

Imperiosa, então, a anulação da r. sentença e 

consequente reabertura da instrução, autorizada a dilação probatória pela 

qual se protestara. 
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Se superada fosse a arguição preliminar afeta ao 

cerceamento de defesa, a requerida insistia no acolhimento da arguição 

preliminar de inépcia da inicial, tanto do pleito cominatório, quanto do 

pedido indenizatório, extinguindo-se o processo, neste caso, com base no 

artigo 267, inciso I e artigo 295, inciso I, ambos, do Código de Processo Civil, 

responsabilizadas as coautoras pelos ônus de sucumbência, com 

arbitramento de verba honorária em patamar de 20% do valor atualizado da 

causa.

Havia, ainda, quanto ao mérito, propriamente dito, 

protesto recursal que pugnava pela improcedência do pleito indenizatório, 

repisando-se aqui, o argumento da inexistência de atuação eivada de dolo 

ou culpa, reconhecendo-se, em tal hipótese, o decaimento mínimo da 

requerida, o que nos remeteria, também aqui, à responsabilização das 

coautoras pelos ônus de sucumbência. 

Finalmente, em caráter subsidiário, a requerida 

protestava pela eventual redução da indenização que lhe fora imposta, 

elegendo-se o valor unitário relativo a cada programa contrafeito como base 

de cálculo para fins indenizatórios, mantida, nesta hipótese, a situação de 

decaimento recíproco. 
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Por seu turno, as coautoras Corel e Microsoft, por meio 

do apelo de fls. 356/367 dos autos, repudiando as práticas que rotulavam ser 

“pirataria”, pugnavam pela elevação do valor da indenização imposta à 

requerida, apontando error in judicando da r. sentença. 

Sugeria-se a compensação e o desestímulo, elegendo-se 

fator multiplicativo de dez (10) vezes o valor de mercado de cada programa 

irregular. 

Mais adiante as coautoras também se voltavam contra a 

disciplina equivocada do regime sucumbencial, aduzindo, neste tema, que 

houvera decaimento mínimo em relação aos pedidos da exordial, de modo 

que a requerida, reformada (ou não) a r. sentença, deveria ser 

responsabilizada, com exclusividade, pelos ônus de sucumbência. 

Eram, demais disso, lançados finais protestos pelo 

provimento, com prequestionamento da aplicação dos dispositivos 

elencados (artigo 9º. da Lei no. 9.609/98 e artigos 24, 102 e 104, estes, da      

Lei no. 9.610/98, além dos artigos 20 e 21 do CPC).  

Os recursos em questão foram recebidos e processados 

em primeiro grau (fls. 372 e fls. 376), seguindo-se a apresentação de 

contrarrazões por parte da requerida em relação ao recurso das coautoras. 

Destacava-se, em tal peça processual, a caracterização 

da litigância de má-fé das coautoras quando buscavam elevar, 

indevidamente, em sede recursal, o pleito indenizatório (fls. 379/386). 
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Decorreu sem manifestação, sob outro ângulo, o prazo 

destinado às contrarrazões das coautoras em relação ao recurso de interesse 

da requerida (Certidão de fls. 387). 

No essencial, é o relatório. 

Anote-se, de início, a existência de prevenção desta       

C. 9ª. Câmara de Direito Privado para o julgamento dos recursos de 

Apelação em questão. 

A afirmação da prevenção se justifica se atentarmos 

para a existência de um anterior recurso de Agravo de Instrumento          

(A.I. no. 0264745-25.2011.8.26.0000) atrelado ao Processo Cautelar, com 

relatoria do E. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, sobrevindo o 

julgamento em data de 07/08/2012. 

Feito tal registro, em sede de Ação de Indenização 

precedida de Medida Cautelar, nestes autos, importante registrar, que, na lide 

principal, determinou-se que a requerida se abstivesse, definitivamente, de 

utilizar os programas de computador tidos como ilícitos em laudo pericial 

vinculado aos autos do feito cautelar autuado em apenso. 
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A requerida foi ainda condenada ao pagamento de 

indenização às coautoras, em valor equivalente a duas vezes o valor dos 

programas similares que estiverem à venda no mercado à época do início da 

liquidação de sentença, multiplicados pelo número de licenças faltantes, 

qual seja, setenta e duas (72). 

Depois de sucessivos Embargos de Declaração, anote-se 

que uma vez atribuído efeito infringente aos Embargos de Declaração da 

requerida alterou-se a parte dispositiva da r. sentença para que dela 

constasse que os pedidos haviam sido julgados apenas parcialmente 

procedentes, reconhecendo-se, em consequência, a situação de sucumbência 

recíproca. 

Delimitados assim os contornos da lide, penso que o 

recurso de Apelação da requerida não comporta provimento, enquanto que 

o recurso de Apelação de interesse das coautoras merece crédito, senão 

vejamos. 

Em respeito à estruturação lógica dos fundamentos do 

voto, em primeiro plano, analiso o recurso de Apelação da requerida Double 

Fastener, recurso  este,  que  conforme adiantado nas linhas acima, não 

vinga. 
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No que se refere à arguição preliminar que invocava ter 

havido cerceamento de defesa e consequente nulidade da r. sentença, os 

pálidos protestos recursais da requerida não comportavam guarida. 

Desnecessário falar-se em complemento da prova pericial ou eventual 

deferimento de prova oral em caso concreto no qual maior dilação 

probatória se mostrava absolutamente inútil, demais disso, impertinente. 

Particularmente em matéria de prova pericial, frise-se 

que ao contrário dos protestos veiculados pela requerida, a vistoria em seus 

computadores foi realizada conforme previsão legal, elaborando-se laudo 

pericial subscrito por experto de confiança nomeado pelo Juízo (fls. 602/614 

do apenso) o que se deu em contexto de respeito ao contraditório e em 

situação perfeitamente capaz de apresentar aos autos a real situação de uso 

dos programas encontrados nas dependências da requerida, nada 

justificando complementação das atividades periciais. 

Assim também já se decidiu neste E. Tribunal de Justiça, 

reproduzindo-se aqui, na parte que se mostra interessante aos autos, a 

Ementa de caso análogo: 

PRELIMINAR DE NULIDADE - Cerceamento de defesa - 

Inocorrência - Pretensão à nova perícia ou de complementação àquela realizada não 

justificada - Suficiência da vistoria realizada por determinação do Juízo - Regularidade 

do trabalho pericial - Apuração do uso de softwares sem as respectivas licenças de uso 

ou comprovação da aquisição legal dos programas - Prejuízo não demonstrado - 

Preliminar rejeitada. (Apelação no. 100779-29.2009.8.26.0000, 6ª. Câmara de Direito 

Privado, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 16/02/2012). 
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No mais, ainda relacionado à dilação probatória, vale 

dizer que a prova oral se mostrava absolutamente inútil, em caso concreto 

que nos remetia aos temas da imposição de preceito cominatório e 

consequente sedimentação do dever de indenizar calcado na imputação de 

indevida utilização de programas de computador, rechaçando-se, pois, a 

arguição preliminar afeta ao cerceamento de defesa. 

Igualmente infundada a menção preliminar feita à 

inépcia da inicial, arguição que esbarrava nos limites do protelatório, 

claramente destoando a requerida do moderno processo civil de resultados 

que se não se coaduna com soluções meramente formalistas e estéreis. 

Dito de outro modo, vê-se, que, depois de acertadas as 

arestas de redação dos pedidos iniciais, aproveitando-se as coautoras das 

oportunidades de emenda que lhes foram conferidas, evidentemente, não 

havia falar-se em inépcia da inicial, fosse no feito cautelar, fosse no feito 

principal, sobretudo, quando a requerida bem compreendeu o alcance dos 

pedidos e deles conseguiu extrair substancial defesa, afastando-se, pois, 

mais esta infundada preliminar. 

Quanto ao mérito, propriamente dito, melhor sorte não 

se reservava à requerida, eis que bem demonstrado nos autos que houve 

indevido uso os programas de titularidade das coautoras, deles se 

aproveitando a requerida sem a respectiva autorização. 
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Sim, considero que o relato fático exposto na petição 

inicial, seja na demanda principal, seja em sede de demanda cautelar, 

realmente restou comprovado. 

Basta atentar para o resultado extraído da prova pericial 

realizada em sede de Processo Cautelar, conforme trabalho idôneo e 

imparcial de fls. 602/614. 

Com efeito, demonstrada a titularidade e não havendo 

exibição de licença que se comprovaria de maneira idônea por notas fiscais, 

(ônus que cabia à requerida bem desempenhar) a imposição do dever de 

abstenção realmente se fazia imperioso, o mesmo se aplicando à reparação 

dos prejuízos causados em desfavor das coautoras, de modo que se mostrou 

tecnicamente acertada a r. sentença em relação a estes comandos, não 

merecendo maior crédito os protestos da requerida que se insurgiam contra 

as diligências periciais ou contra a imposição do dever de indenizar. 

Quanto aos argumentos recursais da requerida no 

sentido de que seus prepostos não teriam atuado com culpa ou dolo, com o 

devido respeito, não se pode acolher tal singela tese, mesmo diante da 

afirmação (irrelevante) de estaríamos diante de equipamentos de 

informática supostamente já ultrapassados tecnologicamente falando. 

Qualquer conduta contrária ao previsto em lei constitui 

violação passível de reparação.  
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Note-se que a dicção extraída da Lei do Software (Lei 

no. 9.609/98) bem assim os comandos da Lei de Direito Autoral (Lei no. 

9.610/98) são claros na tutela de repressão da fraude e utilização ilegal dos 

programas de computador, não se admitindo que uma pessoa jurídica se 

escuse de cumprir os comandos legais por propalado desconhecimento ou 

mesmo por não ter atuado “culposamente” na utilização indevida de 

programas de computador de inequívoca titularidade das coautoras. 

Fato é que as conclusões extraídas do laudo pericial não 

restaram infirmadas, impondo-se então, que seja confirmada a condenação 

imposta à requerida na origem, eis que as criações intelectuais relacionadas 

a softwares gozam de dispositivos específicos de proteção exclusiva em lei a 

ser observada por qualquer usuário do território nacional. 

Superados, em grande parte, os argumentos recursais 

de interesse da empresa requerida, nos resta analisar, a partir deste capítulo 

da fundamentação do voto, a suficiência da sanção econômica imposta em 

desfavor da infratora em razão dos fatos narrados na exordial, registrando-

se a apreensão de setenta e dois (72) programas de computador em situação 

irregular. 

Vejamos, pois, o recurso das coautoras Corel e Microsoft, 

recurso este que comporta provimento, alterando-se conforme razões a 

seguir expostas, o critério de apuração do quantum indenizatório devido 

pela requerida ante a indevida utilização de setenta e dois (72) programas 

de computador. 
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Assistia razão às coautoras ao mencionarem ter sido 

insuficiente o arbitramento dos danos materiais. 

Ocorre que ao pautar-se o juízo de origem em valor 

equivalente a apenas duas vezes o valor de mercado correspondente ao 

número de programas de computador utilizados sem licença, deixou-se 

como quase que sem punição efetiva a requerida, o que não se pode ter 

como razoável sob pena de convalidarmos indenização meramente formal e 

que não atinge a função inibidora da violação, servindo, ao contrário, como 

incentivo às práticas abusivas, o que, por óbvio, não se espera. 

Na medida do possível, partindo-se da premissa de ter 

sido demonstrada a utilização indevida dos programas, deve ser arbitrado 

montante indenizatório suficiente para desestimular a prática que ofende a 

titularidade da licença, isto, levando-se ainda em consideração, dentre 

outros possíveis critérios, o tempo de utilização e o número de programas 

em questão. 

Sob este prisma de condenação justa e efetiva ao 

infrator, creio que a indicação de julgado isolado e já ultrapassado, ainda 

que proveniente desta C. Câmara, não indica que esteja a atual Turma 

Julgadora obrigada a seguir uma orientação pinçada de maneira favorável 

aos interesses da apelante (fls. 382). 
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E para não deixar sem resposta outra insurgência 

ventilada pela requerida, destaco que deveria ser tido como meramente 

estimativo, portanto, não vinculante para o julgador, o pleito das coautoras 

que em determinada passagem da lide sugeriam cinco (05) vezes o valor de 

mercado de cada programa a título de indenização. 

Caem por terra, destarte, os protestos da requerida em 

torno de propalada, porém, inexistente, litigância de má-fé das coautoras. 

Nada obstava que pudessem as coautoras pleitear a 

majoração do quantum indenizatório ventilando no apelo número de vezes 

maior do que aquele que havia sido proposto como pretensão mínima, na fase 

de conhecimento do Processo. 

Por ser pertinente, corroborando a deliberação no 

sentido da majoração do sancionamento imposto à requerida, nesta 

oportunidade, relembro a denominada "teoria do desestímulo" na 

responsabilidade civil, trazendo as lições sempre atuais de jurista do porte 

de Carlos Alberto Bittar: 

"Adotada a reparação pecuniária - que, aliás, é a regra na prática, diante dos 

antecedentes expostos -, vem-se cristalizando orientação na jurisprudência nacional que/ já de longo tempo, 

domina o cenário indenizatório nos direitos norte-americano e inglês. É a da fixação de valor que serve como 

desestímulo a novas agressões, coerente com o espírito dos referidos punitive ou exemplary damages da 

jurisprudência daqueles países. Em consonância com essa diretriz, a indenização por danos morais deve 

traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o 

comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância 

compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se de modo expressivo, no patrimônio do lesante, 

a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido". 

(Responsabilidade Civil, Teoria e Prática, 4ª. Edição, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001). 
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Sopesadas então tais ponderações, propõe-se aqui como 

razoável a definição da indenização devida pela requerida em montante 

equivalente a dez (10) vezes o valor de mercado de cada um dos setenta e 

dois (72) programas de computador irregularmente utilizados. 

Com isto se atinge aos escopos punitivo e 

compensatório, justificando-se, pois, um dos motivos pelos quais merece 

crédito o pleito recursal da autora quando se perseguia a majoração do 

valor da indenização. 

No mesmo sentido, adotando critério idêntico, também 

já decidiu este E. TJSP, conforme se nota pela análise do julgado aqui 

reproduzido:

 “DIREITO AUTORAL. ABSTENÇÃO DE USO DE SOFTWARE (PROGRAMAS 

DE COMPUTADOR) E PEDIDO CONDENATÓRIO EM PERDAS E DANOS. AÇÃO CAUTELAR DE 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PROCEDÊNCIA DECRETADA EM AMBAS AS AÇÕES. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Impugnação demasiado genérica sobre os termos de laudo 

pericial oficial, que atestou a existência de máquinas computadores operando com sistemas titularizados  pela autora, sem 

o adequado licenciamento de uso. 2. Indenização arbitrada de acordo com o propósito legal, de recomposição patrimonial e 

repressão pela conduta abusiva e ilícita. Sentença mantida. 3. Apelo desprovido. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONVERTIDO EM RETIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, EM CAUTELAR, QUE FIXOU HONORÁRIOS 

PERICIAIS DEFINITIVOS EM R$ 8.000,00, R$ 4.000,00 PARA CADA PERITO. AGRAVO NÃO REITERADO 

NAS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. Como não houve reiteração regular em sede de contrarrazões do apelo, não 

se conhece de agravo retido.” (Ap. 0044562-63.2007.8.26.0224, TJSP, 9ª.   Câmara de Direito Privado, Relator Piva 

Rodrigues, j. 15/04/2014). 
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Vide ainda: 

“DIREITOS AUTORAIS - Ação de indenização e medida cautelar de vistoria, busca e 

apreensão - Violação de direito autoral de software - Pedido de nomeação à autoria rejeitado, por não estarem 

caracterizadas as hipóteses dos artigos 62 e 63 do CPC - Laudo pericial que conclui pela utilização de softwares sem a 

devida licença autoral - Nulidade do laudo pericial não configurada - Conhecimento técnico dos peritos comprovado - 

Condenação afastada quanto a 6 softwares com nota fiscal de compra Indenização de 10 vezes o valor de cada software 

contrafeito. Arbitramento mantido - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Ap. 0010448-52.2009.8.26.0152, 

TJSP, 3ª. Câmara de Direito Privado, Relator Alexandre Marcondes, j. 08/04/2014).

Bom que se ressalte, a esta altura, que a alteração de 

critério quantitativo para fins de cálculo do valor da indenização devida 

pela requerida em favor das coautoras, irradia efeitos também para que se 

possa definir a correta composição do regime sucumbencial, merecendo 

reparo a r. sentença também neste ponto. 

Afasta-se aqui a equivocada deliberação de origem que 

ao acolher Embargos de Declaração de interesse da requerida reconhecera a 

situação de decaimento recíproco, situação, entretanto, nem de longe 

verificada na espécie. 

Como se sabe, em matéria de distribuição de ônus de 

sucumbência, devemos sempre indagar quem teria dado causa à lide: 

“Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda 

inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter 

aquilo a que já tinha direito” (Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito 

Processual Civil, vol. II, 6ª. edição, São Paulo, Malheiros, 2006, p. 666-667).
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Por ter dado causa à lide, demais disso, face à 

substancial derrota processual imposta, deve, portanto, a requerida, 

responder, com exclusividade, por custas e demais despesas processuais, 

inclusive, honorários periciais.  

Sem prejuízo, deve também a requerida responder por 

verba honorária em favor do n. patrono das coautoras, verba esta ora 

arbitrada em patamar de 15% do valor atualizado da condenação imposta. 

Com isto se acredita estar sendo remunerado de 

maneira digna o trabalho profissional levado a efeito pelo advogado, de 

maneira una, ou seja, já considerado no arbitramento, a atuação na lide 

cautelar e também a lide dita principal. 

Por considerar o valor já atualizado da condenação, a 

verba honorária dispensa deliberação acerca de atualização monetária, 

devendo, porém, em matéria de honorários, haver a incidência de juros de 

mora, em patamar de 1% ao mês, contados tais juros a partir do trânsito em 

julgado deste V. Acórdão. 

Por fim, ainda que se mostrasse desnecessário, apenas 

para que não se invoque ter havido omissão, observo expressamente que 

não restaram caracterizadas quaisquer das hipóteses do artigo 17 do CPC. 
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Não vinga, destarte, o protesto da requerida a respeito 

de uma propalada e inexistente litigância de má-fé das coautoras, sendo 

estes, em suma, os fundamentos que bastam para o bom e técnico 

equacionamento dos recursos, de parte a parte, desnecessária a menção a 

outros dispositivos legais ou mesmo a resposta formal a eventuais 

questionários de prequestionamento porventura formulados. 

Do quanto exposto, pelo teor do meu voto, a proposta é 

lançada no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação 

interposto pela requerida. 

A proposta de resultado é também lançada no sentido 

de DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação das coautoras, de modo a 

majorar o valor da indenização devida pela requerida por conta da indevida 

utilização dos programas de computador identificados nos autos,   

passando-se ao valor de dez (10) vezes o valor de mercado de cada um dos 

setenta e dois (72) programas de titularidade das coautoras indevidamente 

utilizados, responsabilizada, ainda, a requerida, com exclusividade, pelos 

ônus de sucumbência, tudo, nos termos da fundamentação retro. 

ALEXANDRE BUCCI 

            Relator 


		2015-08-06T09:29:56+0000
	Not specified




