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PROPRIEDADE INTELECTUAL. AUTORIA, DERIVADA, DE APOSTILAS. MATERIAL 

EMPREGADO EM EVENTOS CONTRATADOS COM A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA. POSTERIOR REPRODUÇÃO, PELA FUB, SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. 

PLÁGIO. IMPEDIMENTO À UTILIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. 

1. No julgamento de embargos de declaração, o dispositivo da sentença foi alterado para: “(a) 

determinar que a ré se abstenha de utilizar o material didático apreciado nestes autos, relativo a 

Excel, que importou, comprovadamente, na violação de direito dos autores; (b) condenar a ré ao 

pagamento do valor de três mil exemplares, uma vez que desconhecido o número de documentos 

fraudulentos (art. 103, parágrafo único, da Lei nº 9.610/98). No caso da ausência de fixação do 

valor de venda à época, deixo fixado o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) correspondente à 

hora-aula do autor Carlos Alberto Rezende, na data de 15 de abril de 1995 (fl. 663), valor que 

deverá ser atualizado, com os seguintes acréscimos: - até 10 de janeiro de 2003, devem incidir 

juros de mora a partir da citação, no percentual de 0,5% (art. 1.062 do Código Civil de 1916); - a 

partir de 11 de janeiro de 2003, exclusivamente taxa SELIC até o mês anterior ao pagamento e 

1% no próprio mês do pagamento (art. 406 do Código Civil de 2002 c/c art. 13 da Lei 9.065/95), 

sem a cumulação de qualquer índice de correção monetária, já que a SELIC desempenha 

simultaneamente os papéis de taxa de juros e correção monetária, conforme por diversas vezes já 

reconheceu o STJ. (c) Tendo em vista a sucumbência recíproca, considero os honorários 

advocatícios compensados, na forma do art. 21 do CPC, não cabendo a nenhuma das partes 

fazer pagamento à outra. (d) E por último, considerando que os autores foram vitoriosos apenas 

de uma parcela do total da pretensão exposta em juízo, determino que as despesas e as custas 

processuais sejam prestadas pelos autores na proporção de 2/3 do montante total, sendo a ré 

responsabilizada pelo outro 1/3. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório”. 

2. A apelante conclui sua petição de recurso resumindo a irresignação em três aspectos: a) não 

houve plágio, pois os autores “não trouxeram aos autos qualquer autorização da MICROSOFT, 

que lhes autorize a reprodução feita”; b) “o autor Carlos Alberto de Rezende, sócio da InfoQuality, 

contribuiu para a confecção e divulgação de parte do material que ele diz ter sido plagiado”; c) no 

mínimo, deve ser “reduzida a condenação de três mil para hum mil exemplares”. 

3. A sentença responde à primeira objeção nos seguintes termos: “...todo aquele que adapta, 

traduz ou arranja uma obra originária é titular dos direitos autorais sobre o trabalho realizado, 

possuindo a faculdade jurídica de buscar a tutela jurisdicional para impedir a reprodução exata de 

sua obra derivada”. Essa assertiva está baseada no laudo pericial, segundo o qual “as apostilas 

dos Autores são obras intelectuais derivadas, pois as apostilas por tratarem de cursos sobre 

produtos da Microsoft, largamente difundidos no mercado, mesmo à época, trazem, tanto na 

escolha dos itens do sumário quanto no conteúdo, informações contidas nos livros, manuais e nos 

serviços de ajuda (helps) dos produtos Microsoft”. 

4. Não é razoável exigir-se autorização do fabricante para a reprodução, em obra derivada, de 

informações contidas em manuais por aquele fornecidos juntamente com os produtos. A 
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autorização para divulgar informações contidas em manuais e a referência a esses manuais, em 

obra derivada, pode-se considerar implícita, sem contar que eventual questionamento a respeito 

só caberia ao proprietário dos manuais. Por outro lado, o que está em exame são as criações ou 

acréscimos aos manuais, realizados pelo Autor e reproduzidos pela Ré sem sua autorização. 

5. Consta introdução, com assinatura do autor, a um dos trabalhos ditos plagiados. Na sentença, 

todavia, esse trabalho, referente ao tema Word, foi excluído à consideração de que o fato não 

ficou “esclarecido pelos autores, suscitando dúvidas quanto á inexistência de autorização 

expressa para a utilização do material didático”. Considerou-se, por isso, “comprovada a violação 

de direitos autorais da apostila Excel”, apenas. 

6. Quanto à utilização do material, pelo próprio autor, em curso ministrado na FINATEC, entidade 

ligada à FUB, está razoavelmente esclarecido pelo autor que “as notas de rodapé, incluindo o 

nome da tomadora dos serviços, não constituem alterações do conteúdo da obra, mas tão 

somente na personalização do material que seria utilizado nos cursos para os quais fora 

contratado”. 

7. Na fixação de indenização correspondente a três mil exemplares, a sentença já levou em 

consideração que houvera comprovação de violação de direitos autorais apenas da apostila Excel. 

8. Negado provimento à apelação e à remessa oficial. 

 ACÓRDÃO 

Decide a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal - 1ª Região, por unanimidade, 

negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator. 

Brasília, 27 de agosto de 2014 (data do julgamento). 

 

JOÃO BATISTA MOREIRA 

Desembargador Federal – Relator 

 

 

 


