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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0013893-34.2008.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que são 
apelantes/apelados AUTODESK INC (E OUTROS(AS)) e MICROSOFT 
CORPORATION, é apelado/apelante SAO CARLOS S A INDUSTRIA DE PAPEL 
E EMBALAGENS.

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação 
da ré, não conheceram do apelo da autora Autodesk e deram provimento parcial ao 
recurso da autora Microsoft. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Wilson de Toledo 
Silva Junior.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ALVARO PASSOS (Presidente sem voto), NEVES AMORIM E JOSÉ JOAQUIM 
DOS SANTOS.

São Paulo, 18 de outubro de 2016.

GUILHERME SANTINI TEODORO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0013893-34.2008.8.26.0566

Comarca: São Carlos

APTE/APDO: Microsoft Corporation e Autodesk Inc.

APDO/APTE: São Carlos S/A Indústria de Papel e Embalagens

 

Voto nº 4059

PROPRIEDADE INTELECTUAL. Programa de 
computador. Uso sem licença demonstrado por perícia. 
Indenização arbitrada em dez vezes o valor de mercado do 
programa. Aplicação do artigo 102 da Lei 9.610/98. 
Precedentes do STJ. Apelação da ré não provida. Recurso 
da autora Autodesk não conhecido. Apelo da autora 
Microsoft provido em parte.  

Cuida-se de apelações contra respeitável sentença 
de relatório adotado de parcial procedência de ações cominatória e 
indenizatória e cautelar.

As autoras postulam a majoração da indenização 
de duas para dez vezes o valor de mercado dos programas de computador 
indevidamente usados, ao passo que a ré requer a inversão do julgado pelas 
seguintes razões: (i) uso de programas de computador não licenciados antes 
da vistoria cautelar não pode servir de substrato para condenação; (ii) o 
perito judicial concluiu a fls. 141 dos autos principais que todos os 
programas vistoriados estavam regulares; (iii) as chaves dos produtos são 
suficientes para demonstrar a regularidade do uso; (iv) o quadro 
demonstrativo a fls. 186 dos autos principais indica que os programas não 
licenciados foram substituídos, antes da vistoria cautelar, por outros 
licenciados e (v) a autora Microsoft esclarece que programas “piratas” 
podem ser substituídos por “kit” de regularização. Em caráter sucessivo, a 
ré pede a redução da indenização porque não praticou concorrência desleal 
mediante venda dos programas.   

Há respostas.
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É o relatório, em essência.

A vistoria cautelar realizou-se em 22 de julho de 
2008 (fls. 40 do apenso), ocasião em que encontrados na sede da ré os 
programas de computador das autoras relacionados a fls. 42 do apenso.

O programa da autora Autodesk não foi usado e 
a sentença julgou as ações improcedentes em relação a ela.

O recurso das autoras não impugna esse capítulo 
do julgado, de modo que não há interesse recursal da autora Autodesk.

Quanto à autora Microsoft, havia os programas 
Windows XP professional e Office professional.

A lei exige que o uso do programa de 
computador seja licenciado ou por meio de contrato ou por documento 
fiscal (art. 9º da Lei 9.609/98).

As chaves de produtos apresentadas pela ré no 
apenso não equivalem a contrato de licenciamento ou a documento fiscal 
porque lhes faltam dados sobre os programas, identificação do comprador 
ou licenciado e momento da aquisição ou licença. E a suposta possibilidade 
de regularização por meio de “Kit” não foi deduzida nas contestações, de 
modo que o Tribunal não pode conhecer da matéria, que constitui indevida 
inovação.

A nota fiscal a fls. 164 do apenso, cuja 
regularidade foi demonstrada pela emitente (fls. 180 e seguintes do apenso), 
datada de 15 de julho de 2008, alguns dias antes da vistoria cautelar, 
demonstra licenças de uso dos programas da autora Microsoft pela ré em 
número maior do que o encontrado na sede, como assinalou o perito judicial 
a fls. 141 dos autos principais.

Entretanto, como se extrai do laudo pericial a fls. 
186 dos autos principais, apenas um dos dois programas da autora 
Microsoft (Office professional) foi instalado nos computadores da ré depois da 
aquisição demonstrada pela nota fiscal e antes da vistoria cautelar. 

O outro programa (Windows XP professional) já 
estava instalado e era usado em 39 máquinas antes da aquisição 
demonstrada pela nota fiscal em questão, de modo que, na data da vistoria 
cautelar, esses 39 programas estavam em uso irregular ou sem licença. Caso 
contrário, a ré teria apresentado nota fiscal a demonstrar aquisição antes da 
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instalação e uso deles.

Nesse contexto, correta a sentença ao concluir 
pelo uso indevido de 39 programas da autora Microsoft, não havendo 
julgamento extra petita porque o uso não licenciado foi constatado em 
relação à data da vistoria cautelar.

Quanto à indenização, (...) Os arts. 103 e 107 da Lei nº 

9.610/98 incidem apenas nas situações de edição fraudulenta da obra. Na hipótese de 
simples uso de programa sem a respectiva licença, aplica-se a regra do art. 102 da Lei nº 

9.610/98 (...) (STJ, 3ª Turma, REsp nº 1.136.676/RS, relatora Ministra NANCY 
ANDRIGHI, j. 17/6/2010)

A aplicação do artigo 103 também é inviável em 
casos nos quais (...) o número de usos ilícitos é determinável, devendo a indenização 

pautar-se pelo número de usos fraudulentos (...) (STJ, 3ª Turma, REsp nº 
1.127.220/SP, relator Ministro SIDNEI BENETTI,  j. 19/8/2010).

Não se pode ignorar que a indenização em caso 
de uso indevido de software deve ter caráter punitivo e pedagógico. (...) A 

exegese do art. 102 da Lei de Direitos Autorais evidencia o caráter punitivo da indenização, 
ou seja, a intenção do legislador de que seja primordialmente aplicado com o escopo de 
inibir novas práticas semelhantes. (...) A mera compensação financeira mostra-se não apenas 
conivente com a conduta ilícita, mas estimula sua prática, tornando preferível assumir o 
risco de utilizar ilegalmente os programas, pois, se flagrado e processado, o infrator se verá 
obrigado (...) a pagar ao titular valor correspondente às licenças respectivas. (...) A 
quantificação da sanção a ser fixada para as hipóteses de uso indevido (ausente a 
comercialização) de obra protegida por direitos autorais não se encontra disciplinada pela 
Lei 9.610/98, de modo que deve o julgador, diante do caso concreto, utilizar os critérios que 
melhor representem os princípios de equidade e justiça, igualmente considerando a 
potencialidade da ofensa e seus reflexos. (...) É razoável a majoração da indenização ao 
equivalente a 10 vezes o valor dos programas apreendidos, considerando para tanto os 
próprios acórdãos paradigmas (...), como os precedentes deste Tribunal em casos 

semelhantes. (...) (STJ, 3ª Turma, REsp nº 1.403.865/SP, relatora Ministra 
NANCY ANDRIGHI, j. 7/11/2013).

Na espécie, às vésperas da vistoria cautelar a ré 
adquiriu 112 licenças para os dois programas da autora Microsoft, o que 
demonstra intuito de regularização da situação e diminuição dos efeitos da 
ilicitude (o valor da aquisição é elevado), condutas que não podem ser 
ignoradas no arbitramento da justa indenização.

Portanto, ante a necessidade de punir e evitar 
novas práticas irregulares, a indenização é majorada para o equivalente a 
cinco vezes o valor de mercado, na data da vistoria cautelar, de cada um dos 
39 programas usados sem licença, com correção monetária pela tabela deste 
Tribunal de Justiça e juros moratórios de um por cento ao mês, tudo a contar 
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da data da vistoria, quando constatado o uso indevido.  

Ante o exposto, nego provimento à apelação da 
ré, não conheço do apelo da autora Autodesk e dou provimento parcial ao 
recurso da autora Microsoft.

É como voto.

GUILHERME SANTINI TEODORO
Relator
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