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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0000558-79.2010.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante SANKEN 
METAIS LTDA, são apelados ADOBE SYSTEMS INCORPORATED e MICROSOFT 
CORPORATION.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte 
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS 
(Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.

São Paulo, 21 de março de 2016.

James Siano
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 20110

APELAÇÃO Nº: 0000558-79.2010.8.26.0338
COMARCA: Mairiporã
MM. Juiz(a) de 1º grau : Dr. (a) Ana Paula Schleiffer Livreri
APELANTE (S): Sanken Metais Ltda.
APELADO (S): Adobe Systems Incorporated e Microsoft Corporation

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
Uso de programas de computador (softwares), sem as devidas 
licenças. Sentença de Procedência, apurando-se os valores devidos 
em execução de sentença.
Apela a ré, alegando ausência de caução, improcedência em 
relação à Adobe Systems, pois não comprovou a existência de 
software de sua titularidade, que estivesse irregularmente instalado 
em suas dependências. Sustenta que o juízo deixou de apreciar 
documentos essenciais. Insiste na regularidade de todos os 
softwares utilizados. 
Cabimento parcial.
Indenização. Utilização indevida de softwares, sem licença de 
quem detém direito autoral. Violação de direito patrimonial da 
autora Microsoft Coorporation. Prova pericial que reconhece a 
utilização de 29 programas instalados sem a devida licença. 
Ausente comprovação de utilização indevida de produto da autora 
Adobe Systems Incorporated, pelo que a ação movida por ela é 
improcedente. Ausente demonstração de prejuízo, descabe a 
alegação de nulidade por falta de caução, até em função da 
situação de solvência da autora. Descabe nesta fase apreciar o 
pedido de caução, sob pena de supressão de instância. 
Recurso parcialmente provido para manter a condenação em favor 
da Microsoft, mas julgar improcedente a ação movida pela Adobe 
Systems Incorporated.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de f. 

403/405, ratificada à f. 443, proferida em ação de indenização proposta por 

Microsoft Corporation e Adobe Systems Incorporated em face de Sanken Metais 

Ltda., demanda julgada procedente (cautelar e principal) para condenar a ré a 

pagar às autoras indenização a ser liquidada posteriormente, nos termos dos arts. 

475-A e 475-E do CPC.

Inconformada, apela a ré (f. 419/435). Insurge-se contra a 

ausência de caução; ausência de prova de reciprocidade, por falta de 

demonstração de da concessão de direitos equivalentes exigida pelo artigo 2º,  

4º, da Lei nº 9609/1998. Pondera ser improcedente a ação com relação à Adobe 

Systems, pois não comprovou a existência de software de sua titularidade que 

estivesse irregularmente instalado em suas dependências. Sustenta que o juízo 'a 
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quo' deixou de apreciar documentos essenciais. Insiste na regularidade de todos 

os softwares utilizados. 

Recurso recebido e respondido (f. 451/461).

É o relatório.

Trata-se de ação indenizatória em que as autoras pleitearam a 

condenação da ré à reparação de natureza civil pelo uso indevido das cópias dos 

programas de computador de sua titularidade.

Com efeito, as autoras, sociedades constituídas nos Estados 

Unidos da América, comprovaram a reciprocidade entre a legislação americana e 

a brasileira, mesmo sendo desnecessário, como já decidiu o Eg. 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).

Com base na Perícia realizada nos autos (f. 378/381), a 

sentença condenou a empresa Sanken (apelante) a ressarcir os prejuízos 

causados às apeladas em virtude utilização de softwares, sem a devida licença.

No caso em análise, restou incontroverso que as empresas 

autoras são titulares do direito autoral de diversos programas de computador, e 

que os direitos da Microsoft foram violados pela requerida. Isso porque, de acordo 

com o laudo de f. 378/379, 29 programas de sua titularidade foram instalados 

irregularmente.

Assim, restou demonstrada a existência de computadores 

com a instalação de softwares, sem a licença devida .

Flagrante, portanto, a violação aos direitos autorais da autora 
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Microsoft Coorporation, mediante a reprodução ilícita de programas de sua 

titularidade, restando imprescindível a compensação pecuniária dos danos 

sofridos, que possui caráter reparatório pela efetiva perda patrimonial para 

ressarcir a autora do que perdeu e do que deixou de obter com o uso irregular 

dos programas.

O mesmo não ocorre relação à Adobe. Como se vê, à f. 379, 

inexiste qualquer produto de sua titularidade instalado irregularmente.

Assim, claro o dever de indenizar em decorrência da violação 

dos direitos relativos às patentes da Microsoft Coorporation.

Não há falar-se, também, de inobservância do art. 835, do 

Código de Processo Civil, já que a lei não estabelece prazo e forma da prestação 

desta garantia, deixando a critério do julgador, o que pode ser exigido no início da 

ação como em outro momento dela. Ademais à ré não informa eventual prejuízo 

sofrido. Não se olvide da reconhecida solvência da autora. Ademais, se o MM. 

Juiz de primeiro grau nada falou acerca da caução, não cabe a essa Segunda 

instância apreciar o pedido, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo para 

manter a condenação da ré em favor da Microsoft, mas julgar improcedente a 

ação movida pela Adobe Systems Incorporated, condenando essa autora a 

suportar os ônus da sucumbência, pelas custas dispendidas e honorários 

advocatícios do patrono da ré, que arbitro em R$ 5.000,00 pelas duas demandas 

(principal e cautelar).

JAMES SIANO
Relator
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