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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0047633-07.2000.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são 
apelantes/apelados ITALSPEED AUTOMOTIVE LTDA, TRABLIN - TRADING 
BRASILEIRA DE LIGAS E INOCULANTES S/A, ROTAVI INDUSTRIAL 
LTDA e ITALMAGNESIO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, é apelado/apelante 
MICROSOFT CORPORATION.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos 
recursos, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

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

São Paulo, 8 de junho de 2016.

JAMES SIANO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 24334

APELAÇÃO Nº: 0047633-07.2000.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
MM. Juiz(a) de 1º grau: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
APTE/APDO.: Italspeed Automotive Ltda.
APTE/APDO.: Trablin  Tradling Brasileira de Ligas e Inoculantes S.A. e 
Outros
APDO/APTE.: Microsoft Corporation

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL. Uso de programas de computador 
(softwares), sem as devidas licenças. Sentença de 
Procedência, para determinar a abstenção de uso e 
indenização pelos programas utilizados indevidamente.
Apelam as rés sustentando a existência de licença para uso 
dos programas, bem como as notas fiscais dos 
computadores utilizados; a prova pericial não corrobora a 
tese esboçada pela autora, não restando nada demonstrado.
Apela a autora para pugnar a majoração da verba honorária 
de sucumbência.
Descabimento.
Recurso das rés. 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 54 programas 
instalados sem a devida licença. 
Recurso da autora. Verba honorária de sucumbência fixada 
com equidade e adequação.
Recursos improvidos.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de 

f. 1037/1042 que julgou procedente a ação ordinária e confirmou a cautelar 

de busca e apreensão proposta por Microsoft Corporation em face de 

Italspeed Automotive Ltda. e Trablin  Tradling Brasileira de Ligas e 

Inoculantes S.A. e Outros, para condenar as rés a se absterem de utilizar 

programas de computador de titularidade da autora que não tenham licença 

de uso ou nota fiscal, sob pena de multa diária de R$1.000,00, ao 

pagamento de indenização fixada a dez vezes o valor de mercado da data 

dos programas instalados.

Apelam as rés (f.1051/1055) sustentando: (i) a 

existência de licença para uso dos programas, bem como as notas fiscais 
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dos computadores utilizados; (ii) a prova pericial não corrobora a tese 

esboçada pela autora, não restando nada demonstrado.

Apela a autora (f.1072/1077) para pugnar a majoração 

da verba honorária de sucumbência.

Recursos recebidos (f.1059;1085) e respondido 

(f.1064/1071;1089/1091).

É o relatório.

A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios 

fundamentos, os quais ficam 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”. 

Na Seção de Direito Privado desta Corte, o dispositivo 

regimental tem sido largamente utilizado por suas Câmaras1.

O STJ2 tem prestigiado este entendimento quando 

reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de 

valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que 

tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum".

1 Apelação 99406023739-8, Rel. Des. Elliot Akel, em 17/06/2010; AI 
990101539306, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, em 17/06/2010; Apelação 99402069946-8, Rel. Des. Paulo 
Eduardo Razuk, em 08/06/2010; Apelação 99405106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, em 29/06/2010; Apelação 
99404069012-1, Rel. Des. José Roberto Bedran, em 22/06/2010; Apelação 99010031478-5, Rel. Des. Beretta da 
Silveira, em 13/04/2010; Apelação 9940500973556, Rel. Des. James Siano, em 19/05/2010; Apelação 
99401017050-8, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, em 27/05/2010; Apelação nº 99404080827-0, Rel. Des. 
Alvaro Passos, em 17/09/2010; Apelação 99404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides, em 01/07/2010; AI nº 
99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, 
em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de 
Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. 
Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, em 
09/06/2010; Apelação nº 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação nº 
992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação nº 99206041759-4, Rel. Des. 
Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação nº 99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação nº 
99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação nº 99010031067-4, Rel. Des. Romeu 
Ricupero, em 15/09/2010.
2 (REsp n° 662.272-RS, 2ª Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2ª 
Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2ª Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4ª Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
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O STF já decidiu que é possível adotar os 

fundamentos de parecer do Ministério Público para decidir, assim o tendo 

feito recentemente nas decisões proferidas nos RE 591.797 e 626.307, em 

26.08.20103.

Consigna-se que a sentença apreciou as provas como 

se evidencia.

Transcreva-se, por oportuno:

A proteção à propriedade intelectual de programa de 

computador é garantida pela Lei nº 9.609/98 que em seu 

artigo 9º prevê:

Art. 9º O uso de programa de computador no País será 

objeto de contrato de licença. Parágrafo único. Na hipótese 

de eventual inexistência do contrato referido no caput deste 

artigo, o documento fiscal relativo à aquisição ou 

licenciamento de cópia servirá para comprovação da 

regularidade do seu uso. Constitui, portanto, violação aos 

direitos autorais de programa de computador, a instalação 

e utilização sem a devida licença nos computadores das 

rés dos programas listados no laudo da perícia realizada. A 

prova pericial produzida nestes autos demonstra que as rés 

utilizaram indevidamente programas de computador de 

titularidade da autora. O Perito conclui que as rés utilizaram 

105 cópias de programas de computador sem a necessária 

demonstração de origem (licença de uso ou nota fiscal). 

Destes 105, 54 programas estavam instalados nas 

empresas Italspeed e Trablin e 51 estavam instalados nas 

empresas Italmagnésio e Rotavi (fls. 921/987). Há que se 

consignar que as rés não se manifestaram sobre o laudo 

3 “Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, 
adotando-o como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões 
permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 
24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 
01/08/2000)”.
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pericial, apesar de intimadas, de modo que as conclusões 

do Sr. Perito restaram inabaladas. Por outro lado, além de 

ser incontroversa e notória a titularidade da autora sobre os 

direitos autorais dos programas de computador indicados 

na inicial e instalados nos computadores da ré, farta prova 

documental nesse sentido acompanha a petição inicial da 

cautelar em apenso. A tese de renúncia defendida pelas 

rés não merece prosperar, como bem consignado pelo MM. 

Juiz Adevanir Carlos Moreira da Silveira na r. Sentença de 

fls. 398/401 destes autos: A autora não abriu mão de seus 

direitos autorais, o que resta evidente tão só pela iniciativa 

tomada contra as rés. Ademais, inadmissível reconhecer a 

renúncia tácita defendida, ainda que disponíveis os direitos 

em discussão, não há como enxergar na promoção de 

campanha destinada a colocar fim à pirataria de programas 

de computador a renúncia de direitos, na verdade a 

iniciativa revela a intenção de combater de modo decisivo a 

violação, a prática do ato ilícito, conduta esta a caracterizar 

a defesa e não a renuncia aos direitos autorais protegidos 

por lei. A campanha justifica-se como a maneira mais 

simples de combater, pela regularização, a utilização ilícita 

de programas pirateados, dada a flagrante impossibilidade 

concreta de se coibir por meio de medidas judiciais ou 

policiais a generalizada pirataria" (fls. 400). Comprovada a 

prática de ilícito, tem a autora direito à reparação dos 

prejuízos daí decorrentes. O artigo 102 da Lei nº 9.610/98 

regula a indenização cabível nesses casos. E, apesar do 

disposto no artigo 103 do já mencionado diploma legal, a 

quantificação da indenização deve ser suficiente para 

recompor a perda patrimonial da autora, bem como para 

inibir as rés de reiterar a prática ilícita. Feitas estas 

considerações é caso de se arbitrar a indenização em 10 

vezes o valor de cada cópia reproduzida sem autorização. 

Nesse sentido caminha o entendimento do Superior 
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Tribunal de Justiça: 

DIREITO AUTORAL. AGRAVO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. PROGRAMA DE COMPUTADOR 

(SOFTWARE).INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO. PARÂMETROS.- 

A pena pecuniária imposta ao infrator não se encontra 

restrita ao valor de mercado dos programas apreendidos. 

Inteligência do art.102 da Lei nº 9.610/98.- A fixação do 

valor da indenização pela prática da contrafação deve 

servir, entre outras coisas, para desestimular a prática 

ofensiva, sem, no entanto, implicar enriquecimento sem 

causa do titular dos direitos autorais violados.- Agravo nos 

embargos de declaração no recurso especial não 

provido.(AgRg nos EDcl no REsp 1375020/SP, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 06/08/2013, DJe 20/08/2013) 

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM RECURSO 

ESPECIAL.RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO 

AUTORAL. PROGRAMA DE COMPUTADOR 

(SOFTWARE). POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO 

NUMÉRICA DA CONTRAFAÇÃO.INAPLICABILIDADE DO 

ARTIGO 103, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N° 

9610/98.INDENIZAÇÃO DEVIDA NOS TERMOS DO 

ARTIGO 102 DA LEI N° 9.610/98.CONTRAFAÇÃO 

PRATICADA SEM O INTUITO DE CONCORRER OU 

COMPROMETER A INDÚSTRIA LEGALIZADA. PENA 

ARBITRADA NO EQUIVALENTE A DEZ VEZES O PREÇO 

DE MERCADO DO PRODUTO VIOLADO NA DATA DO 

ILÍCITO PRATICADO.1. "A pena pecuniária imposta ao 

infrator não se encontra restrita ao valor de mercado dos 

programas apreendidos. Inteligência do art.102 da Lei 
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9.610/98 - 'sem prejuízo da indenização cabível.' - na 

fixação do valor da indenização pela prática da 

contrafação" (REsp 1.136.676 - RS, Rel. Min. Nancy 

Andrighi) 2. O parágrafo único do art. 103 da Lei nº 

9.610/98 tem sua aplicação condicionada à impossibilidade 

de quantificação dos programas de computador utilizados 

sem a devida licença, o que não é o caso dos autos.3. O 

simples pagamento, pelo contrafator, do valor de mercado 

por cada exemplar apreendido, não corresponde à 

indenização pelo dano causado decorrente do uso 

indevido, tampouco inibe a sua prática.4. Por não se tratar 

a praticante da contrafação de empresa de grande porte, 

supõe-se não ter havido intenção de realizar qualquer 

espécie de concorrência desleal nem de comprometer a 

indústria legalizada, mostrando-se razoável, conforme os 

precedentes desta Corte, a condenação ao pagamento do 

equivalente a dez vezes o preço de mercado do produto 

violado na data do ilícito praticado.5. Agravo regimental não 

provido.(AgRg nos EDcl no REsp 1158622/RS, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012) 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO AUTORAL. 

PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE). 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 

186, 944 e 927, DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE 

IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DA CONTRAFAÇÃO. 

INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 103, PARÁGRAFO 

ÚNICO DA LEI 9610/98. INDENIZAÇÃO DEVIDA NOS 

TERMOS DO ARTIGO 102 DA LEI 9.610/98. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO.1. "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 
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fixação do valor da indenização pela prática da 

contrafação" (REsp 1.136.676 - RS, Rel. Min. Nancy 

Andrighi) 2. O simples pagamento, pelo contrafator, do 

valor de mercado por cada exemplar apreendido, não 

corresponde à indenização pelo dano causado decorrente 

do uso indevido, e muito menos inibe a sua prática.3. O 

parágrafo único do art. 103 da Lei nº 9.610/98 tem sua 

aplicação condicionada à impossibilidade de quantificação 

dos programas de computador utilizados sem a devida 

licença, o que não é o caso dos autos.4. Recurso especial 

parcialmente conhecido e provido.(REsp 1185943/RS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 15/02/2011, DJe 18/02/2011)

Cabe acrescentar, 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 pericial, 54 

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 

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.

Assim, claro o dever de indenizar em decorrência da 

violação dos direitos relativos às patentes da Microsoft Coorporation.

Com relação à verba de sucumbência arbitrada em 
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15% sobre o valor da causa reputa-se adequada, porquanto condigna à 

remuneração do patrono da autora, por sua atuação profissional.

Outros fundamentos são dispensáveis diante da 

repetição integral dos que foram deduzidos na sentença, para evitar inútil e 

desnecessária repetição.

Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-

se que a sentença não merece qualquer reparo.

Quanto ao procedimento ora adotado há precedente 

do STJ sobre o assunto:

“Se o apelante se restringe a repetir os argumentos 
enfrentados pela sentença, é lícito ao segundo grau 
“manter a sentença por seus fundamentos”, se com eles 
concordar, mas não estará autorizado, somente por isso, a 
não admitir o apelo”4. 

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

JAMES SIANO
Relator

4 Resp 256189 / SP  Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira  4ª Turma - STJ
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