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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0173005-40.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados 
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA e ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA, são 
apelados/apelantes COSMOLDE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 
EM MOLDES LTDA e FILOMENA NORMA PENNA MARADEI.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso das corrés e deram 
por prejudicado o 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, 27 de outubro de 2015

ALEXANDRE BUCCI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO NO. 2362

Apelação no. 0173005-40.2012.8.26.0100

Comarca: São Paulo (Foro Central Cível - 36ª. Vara Cível) 

Apelantes/Apeladas: Microsoft  Informática Ltda. e Adobe S. Brasil Ltda.

Apelantes/Apeladas: Cosmolde de Serviços de Manutenção e Reparação em 

Moldes Ltda. e Filomena Norma Penna Maradei 

Juiz de Direito: Dr. Maurício Ferreira Fontes 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 
PROPRIEDADE INTELECTUAL. 
PROGRAMAS DE COMPUTADOR. 
Pretensão de indenização por danos morais os quais, segundo relato fático 
sustentado na petição inicial, seriam diretamente decorrentes da 
comprovação afeta à regularidade de aquisição e uso dos programas de 
titularidade das corrés. 
Corrés que figurando como coautoras - em Medida Cautelar de Vistoria e 
Busca e Apreensão e posterior Ação de Imposição de Preceito Cominatório e 
Indenização - uma vez não comprovada a utilização de programas sem 
licença, tal qual era afirmado, terminam por ser condenadas como litigantes 
de má-fé. 
Sentença de procedência do pedido na origem, condenadas as corrés, de 
maneira solidária, ao pagamento de indenização por danos morais 
arbitrados em montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor de cada 
coautora. 

Recursos de parte a parte. 
Recurso de Apelação das corrés. 
(Microsoft e Adobe). 
Condenação decorrente da litigância de má-fé que não se confunde com 
danos morais, os quais necessitam ser demonstrados quando não se tratar de 
situação de dano presumido, sendo esta a situação em foco nos autos. 

Caso concreto no qual não obstante seja definitiva a condenação por 
litigância de má-fé - imposta em desfavor das corrés em sede própria - não se 
viu caracterizada a situação de danos morais indenizáveis. 

Mera submissão da pessoa jurídica à prova pericial que não indica abalo ao 
nome ou à imagem comercial. Pessoa física da sócia igualmente não atingida 
por demanda proposta em face da pessoa jurídica, dotada de personalidade 
própria. 
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Recurso de Apelação das coautoras. 
(Cosmolde e Filomena). 
Uma vez improcedente o pleito de indenização por danos morais, em 
consequência, resta prejudicada a insurgência recursal manejada pelas 
coautoras que se encontrava exclusivamente voltada à majoração do 
quantum indenizatório. Ônus de sucumbência imputados (em proporção - 
artigo 23 CPC) em desfavor das coautoras, processualmente vencidas. 

Recurso de Apelação das corrés provido. 
Recurso de Apelação das coautoras prejudicado. 

A r. sentença de fls. 345/348 dos autos, cujo pertinente 

relatório é aqui adotado, julgou procedentes as pretensões que foram 

deduzidas por Cosmolde de Serviços de Manutenção e Reparação em 

Moldes Ltda. e Filomena Norma Penna Maradei em sede de                      

Ação de Indenização por Danos Morais movida em face de Microsoft 

Informática Ltda. e Adobe Systems Brasil Ltda. 

Fê-lo, o ilustre magistrado, em demanda na qual as 

coautoras (pessoa jurídica e sócia) reclamavam direito à indenização por 

danos morais, os quais entendiam caracterizados como decorrência de 

condenação imposta em desfavor das corrés por conta de litigância de má-fé 

destas últimas em demandas anteriores. 

A aludida litigância (não proba) fora reconhecida em 

anterior Medida Cautelar de Vistoria e Busca e Apreensão que fora 

preparatória em relação à posterior propositura de Ação de Imposição de 

Preceito Cominatório e Indenização (Processos no. 003.09.114182-9 e 

003.09.119579-1 - 5ª. Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara - Comarca da 

Capital). 
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De tal sorte, rotulando como indevido o 

constrangimento gerado pela prova pericial realizada nas dependências da 

coautora Cosmolde, como fruto da infundada menção feita pelas corrés à 

não confirmada ausência de licença para uso de programas de computador, 

evidentes seriam os danos morais experimentados na espécie, tanto pela 

empresa propriamente dita, quanto por sua sócia, ambas expostas à 

constrangimento inadmissível. 

Com tais contornos definida a lide, cumpre assinalar 

que em primeiro grau tivemos o decreto de condenação solidária das corrés 

ao pagamento (em favor de cada coautora) de indenização por danos 

morais, os quais foram arbitrados em montante de R$ 15.000,00, 

devidamente atualizado o quantum principal, nos termos previstos na 

Tabela Prática do E. TJSP, a partir da data de prolação da r. sentença, sem 

prejuízo da incidência de juros de mora, em patamar de 1% ao mês, 

contados os juros, desde a citação.

As corrés foram finalmente condenadas ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios 

arbitrados em patamar de 10% do valor da condenação. 

Todavia, não conformadas com o resultado atribuído à 

lide, ambas as partes interpuseram seus respectivos recursos de Apelação. 
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Em recurso de Apelação de fls. 356/369 as corrés 

protestavam pela improcedência do pleito indenizatório, aduzindo, para 

tanto, terem sido regulares os atos processuais praticados, afigurando-se 

equivocada a conclusão do juízo de origem no sentido de que a busca e 

apreensão consistiria em ato abusivo, fazendo-se menção ao disposto no 

artigo 13 da Lei no. 9.609/98.

Mais adiante as corrés mencionavam que a legislação 

permitiria a realização de vistoria preliminar para apuração de eventuais 

casos de violação aos direitos de propriedade autoral, nada de abusivo se 

podendo extrair do manejo de Ação que contara com o deferimento de 

medida liminar, depois de interposto Agravo de Instrumento. 

Por ser assim, destacando o teor do artigo 102 da          

Lei no. 9.610/98, bem assim o teor do artigo 842, parágrafo terceiro, do 

Código de Processo Civil, assegurado o direito à eventual busca e 

apreensão, sem que disto resultasse dano moral indenizável, descabido   

falar-se em dever de indenizar no caso concreto. 

Nessa quadra de considerações, ainda segundo as 

corrés, o exercício de direito positivado não seria suficiente para caracterizar 

abuso de direito, notadamente, quando não comprovados os propalados 

danos morais, insistindo-se, pois, na improcedência do pleito indenizatório, 

eis que inexistente efetivo prejuízo à reputação da pessoa jurídica coautora. 
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Em caráter subsidiário, as corrés protestavam por 

eventual redução do montante arbitrado com exagero em primeiro grau, 

obstando-se, assim, o enriquecimento sem causa das coautoras. 

Sob outro ângulo, também as coautoras interpuseram 

recurso de Apelação (fls. 373/387) alegando ter sido irrisório e insignificante 

o valor da condenação imposta às corrés, sobretudo, diante do porte 

econômico das ofensoras e da gravidade de suas temerárias condutas 

sancionadas com as penas afetas à litigância de má-fé. 

Em síntese, pugnavam as coautoras pela majoração da 

indenização, ventilando patamar mínimo de cem (100) vezes o valor de cada 

um dos programas que haviam sido devidamente adquiridos, ou seja, 

indicava-se, neste apelo, o valor mínimo indenizatório de R$ 50.000,00 para 

cada coautora. 

Trazia-se, finalmente, prequestionamento afeto ao 

artigo 1º, inciso III e artigo 5º, inciso V, ambos da Constituição Federal, além 

dos artigos 330, 334, 513, estes, do Código de Processo Civil e também se 

mencionavam os artigos 927, 186 e 187, todos, do Código Civil.

Os recursos em questão foram recebidos e processados 

em primeiro grau (fls. 390), seguindo-se a apresentação de contrarrazões por 

parte das coautoras em relação ao recurso das corrés (fls. 393/406) e também 

destas últimas em relação ao apelo das coautoras (fls. 408/422). 
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No essencial, é o relatório. 

Nestes autos de Ação de Indenização as coautoras 

(pessoa jurídica e sócia) reclamavam direito à indenização por danos 

morais, os quais entendiam caracterizados como decorrência de postura 

imprudente das corrés ao litigarem sem maior lastro. 

E tanto seria verdadeira tal assertiva, no entender das 

coautoras, que as corrés (Microsoft e Adobe) teriam suportado os efeitos de 

condenação que lhes fora imposta por conta de litigância de má-fé em 

demandas anteriores voltadas à apuração de suposta utilização indevida de 

programas de computador sem licença (Processos no. 003.09.114182-9 e 

003.09.119579-1 - 5ª. Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara - Comarca da 

Capital). 

Em primeiro grau, condenadas solidariamente as corrés 

ao pagamento de indenização por danos morais que teriam elas causado às 

coautoras, anote-se que foi arbitrada a indenização em montante de             

R$ 15.000,00, seguindo-se a interposição de recursos de parte a parte. 

Feitas tais indispensáveis considerações de caráter 

introdutório, anuncia-se que o recurso de Apelação das corrés comporta 

provimento, improcedente o pedido veiculado na exordial. 
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Sob outro vértice, o recurso de Apelação das coautoras, 

exclusivamente voltado à majoração do valor da indenização, é tido por 

prejudicado. 

Comecemos, pois, pelo enfrentamento do recurso de 

interesse das corrés (Microsoft e Adobe). 

Em relação à possibilidade de ter a pessoa jurídica 

reconhecido em seu favor o direito à indenização por danos morais, basta 

recordarmos das lições de Sérgio Cavalieri Filho: 

“a pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral estrito ofensa à 

dignidade, por ser esta exclusiva da pessoa humana -, pode sofrer dano moral em sentido amplo - violação de 

algum direito da personalidade -, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus sempre que seu bom nome, 

credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito” (In Programa de Responsabilidade Civil, 

7ª. ed., Atlas, 2007, p. 94).

O Código Civil também prevê tal possibilidade, 

conforme se nota pelo teor do artigo 52, dispondo que se aplica às pessoas 

jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade, contexto 

legal convalidado pela edição da conhecida Súmula 227 do Superior 

Tribunal de Justiça dispondo no sentido de que “A pessoa jurídica pode sofrer 

dano moral.”. 

Todavia, somente se indeniza o dano moral 

experimentado pelo ente empresarial em casos nos quais tenhamos 

repercussão ao bom nome comercial, abalo ao crédito ou ainda restrição nas 

atividades normais, pondo em risco a própria existência do ente. 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0173005-40.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO Nº 2362 – PÁGINA  9/13

Nenhuma destas lesões se viu, porém, no caso ora em 

foco, com o devido respeito em nada se afetando a credibilidade 

empresarial da coautora pessoa jurídica pelo manejo das ações intentadas 

pelas corrés no escopo de proteger as licenças que lhes favoreciam. 

Com efeito, não se poderia confundir litigância de má-fé 

com situação apta a ensejar o reconhecimento do direito à indenização por 

danos morais e nesta afirmação não há mínima violação aos preceitos legais 

invocados pelas coautoras no decorrer da lide. 

Utilizar a condenação em litigância de má-fé imposta 

em desfavor das corrés como suporte central para amparar (por si só) a 

pretendida condenação em danos morais, não se mostrava tecnicamente 

correto, sob pena de convalidar-se inadmissível bis in idem com o que se 

estaria a punir pela segunda vez, pelos mesmos fatos, a litigância não proba 

já devidamente reprovada em sede própria. 

Tal litigância não proba, bom que se ressalte, ainda que 

tivesse sido efetivamente reconhecida em primeiro e também em segundo 

grau nas demandas antes referidas, aos olhos desta relatoria não significava 

dizer que fizessem as coautoras jus à indenização por danos morais de 

maneira automática ou presumida disto não se tratando na espécie. 
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Invocar danos morais como decorrência das diligências 

periciais realizadas com vistas à apuração de eventual (porém, não 

comprovada) utilização de programas de computador sem licença não se 

afigura razoável, caso contrário, todo aquele que tenha de submeter-se à 

eventual perícia e seja processualmente vitorioso ao final terá sido vítima de 

constrangimento e humilhação, o que claramente não ocorre. 

Em outras palavras, lide temerária quando não 

extraordinária a aludida temeridade é sancionada mediante a imposição das 

penas afetas à litigância de má-fé, porém, disto não resulta, sem prova de 

dano efetivo, automático direito à reparação extrapatrimonial.  

Mas, mesmo que assim não o fosse, oportuno registrar 

também que ao contrário da premissa adotada na r. sentença, a vistoria 

efetivada nas dependências da pessoa jurídica Cosmolde não alterou, de 

modo prolongado e sensível, a rotina de suas atividades, das diligências 

periciais não se notando, em verdade, qualquer abalo ao nome comercial ou 

mesmo à imagem perante público consumidor ou parceiros comerciais. 

Por óbvio que o fator surpresa que é inerente e 

indispensável à tentativa de apuração de eventual ilícito em matéria de 

programas de computador, não dispensava a análise pericial sem qualquer 

aviso ou notificação prévia. 
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Raciocinar de maneira diversa seria, em última análise, 

possibilitar ao possível infrator a eliminação ou ocultação deliberada de 

eventual ilícito, o que claramente não se coaduna com a efetividade buscada 

na tutela cautelar de urgência voltada aos softwares, cuja tutela legal 

permite o manejo de pretensões voltadas ao zelo pelo direito autoral. 

Já no que se refere à pessoa física da empresária 

Filomena, ressalte-se que a mesma sequer foi nominada como parte na 

Medida Cautelar e posterior demanda principal, ambas movidas pelas aqui 

corrés. 

Nada justificava, destarte, que fosse a sócia 

recompensada por danos extrapatrimoniais (não caracterizados nem mesmo 

de maneira reflexa) supostamente decorrentes de situação que dizia respeito 

à pessoa jurídica, dotada de personalidade jurídica que não se confundia 

com a personalidade de seus sócios. 

Destarte, o que se propõe com os fundamentos retro 

alinhavados é que seja reformada a r. sentença, afastado, em consequência, 

o direito à indenização por danos morais anunciado na origem e com o 

desfecho de provimento do apelo de interesse das corrés, conclui-se que 

deve ser tido como prejudicado o recurso das coautoras, exclusivamente 

voltado ao quantum indenizatório. 
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Responderão as coautoras, portanto, em proporção    

(nos termos do disposto no artigo 23 do CPC) pelo pagamento de custas e 

despesas processuais havidas em razão do presente feito. 

Sem prejuízo, também em proporção, as coautoras 

responderão pelo pagamento de honorários advocatícios em favor do n. 

patrono das corrés. 

Os referidos honorários são ora arbitrados de maneira 

equitativa (artigo 20, parágrafo quarto do CPC) em quantia de R$ 7.000,00, 

montante que deve ser atualizado monetariamente, nos termos previstos na 

Tabela Prática do E. TJSP, a partir desta data, sem prejuízo de juros de mora, 

legais, com contagem a partir do trânsito em julgado, remunerando-se, 

assim, de maneira digna, o trabalho profissional levado a efeito nos autos, 

atentando-se às particularidades e à complexidade (média) imposta pelo 

caso concreto. 

Estes são, em suma, os fundamentos que se mostram 

suficientes e aptos para o bom equacionamento dos recursos, de parte a 

parte, desnecessária a menção a outros dispositivos legais ou mesmo a 

resposta a questionários de prequestionamento, tidos como não violados os 

dispositivos referidos pelas vencidas. 
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Do quanto exposto, pelo meu voto, nesta oportunidade 

a proposta é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação das 

corrés, julgando-se improcedentes as pretensões indenizatórias veiculadas 

na exordial, responsabilizadas, ainda, as coautoras, em proporção, pelos 

ônus de sucumbência. 

Sem prejuízo, a proposta é também lançada no sentido 

de DAR POR PREJUDICADO o recurso de Apelação das coautoras, tudo, nos 

termos e para os fins indicados na fundamentação retro. 

ALEXANDRE BUCCI 

            Relator 
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