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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1013157-14.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante RICHARD 
AUGUSTO RODRIGUES DO ROSÁRIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram 
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE 
LAZZARINI (Presidente), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.

São Paulo, 23 de novembro de 2018.

Alexandre Lazzarini
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 22430
Apelação   nº 1013157-14.2017.8.26.0071
Comarca:   Bauru  (7ª Vara Cível)
Juiz(a): Sergio Augusto de Freitas Jorge
Apelante: Richard Augusto Rodrigues do Rosário 
Apelado: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO DE 
PROPRIEDADE INTELECTUAL C/C RETRATAÇÃO 
PÚBLICA E REPARAÇÃO DE DANOS. PROJETOS DE 
ANÁLISE DE COMBUSTÍVEL. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. SIMPLES NARRAÇÃO 
DE IDEIA. AUSÊNCIA DE DESENHOS TÉCNICOS DO 
PROJETO, PROTÓTIPO E REQUISIÇÃO DE PATENTE. 
IDEIAS NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PROTEÇÃO POR 
DIREITOS AUTORAIS. ART. 8º, I, DA LEI FEDERAL N.º 
9.610/98. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE 
DO SISTEMA DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO 
COMBUSTÍVEL IDEALIZADO PELO AUTOR. IDEIA DO 
AUTOR QUE É, À EVIDÊNCIA, COMPLETAMENTE 
DIFERENTE DO SISTEMA QUE FOI PROJETADO E 
CONCRETIZADO EM PROTÓTIPO PELO APELADO. 
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

A r. sentença de fls. 77/79, cujo relatório adota-se, julgou 

improcedente a “ação de reconhecimento de violação de propriedade intelectual c/c 

retratação pública e reparação de danos” movida por Richard Augusto Rodrigues do 

Rosário em face do “Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI”, nos termos 

do art. 487, I, do CPC/2015, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais, 

observado o art. 98, § 3º do CPC/2015. Não houve condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios em razão da revelia do requerido.

Insurge-se o autor, aduzindo, em suma, que: a) a sentença é nula por 

cerceamento de defesa, sendo necessária a realização de perícia, pois a matéria é complexa 

e envolve conhecimento técnico e o expert poderá esclarecer ao Juízo que, apesar de 

aparentemente se referirem a “fraudes distintas” a “raiz” do estudo é a mesma, sendo este 

inegavelmente de titularidade do apelante; b) é o inventor do projeto de análise de 

combustível, ainda que denominado de outra forma pela apelada; c) apesar de um protótipo 

analisar a qualidade e o outro a quantidade, o princípio e o embasamento técnico é o 

mesmo; e d) foram ele e um amigo que desenvolveram a ideia, como alunos da instituição 
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de ensino requerida, e o projeto foi simplesmente copiado pela apelada. 

Recurso processado (decisão de fls. 112).

Contrarrazões às fls. 115/138, com documentos às fls. 139/188.

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

I) No caso, defende o autor, em suma, que, na condição de estudante 

do curso de técnico em manutenção automotiva, mantido pelo requerido, desenvolveu, em 

companhia de um colega de curso, um projeto de análise de combustível e o apresentou no 

evento denominado “Embala Startup”, realizado pelo CIESP-Bauru em novembro de 2014. 

Apesar de o projeto não ter sido o vencedor do evento, foi bem recebido pelo público, que 

inclusive incentivou o requerente e seu colega a elaborarem um TCC com este tema para 

sua formatura junto ao estabelecimento de ensino mantido pelo demandado. 

Entretanto, passado algum tempo, um dos professores do curso os 

teria pressionado a desistirem da ideia, ao argumento de que não possuíam um protótipo do 

projeto nem qualificação necessária para levá-lo adiante, o que estava deixando o requerido 

em situação desconfortável. Posteriormente, teriam o autor e seu amigo descoberto na 

imprensa local que uma equipe do requerido desenvolveu o mesmo projeto idealizado pelo 

autor e seu amigo, sendo os integrantes do grupo homenageados na formatura do 

requerente, causando-lhe humilhação e constrangimento. Questionou a atitude do acionado, 

mas nem sequer foi atendido pessoalmente. Requereu, assim, a declaração da violação da 

propriedade intelectual sofrida, a condenação do requerido ao reconhecimento público de 

que o projeto apresentado à imprensa é de propriedade intelectual do autor e de seu colega 

de curso, bem com ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser 

arbitrado pelo Juízo, além dos demais consectários legais. 

O requerido, que não apresentou contestação (Certidão de fls. 75), 

alegou em contrarrazões de apelação, em síntese, que: a) como bem concluiu a r. sentença, 

é flagrante a diferença entre o projeto do requerente e o projeto da equipe do SENAI, 

destinados a fraudes diferentes; b) as ideias, sistemas e métodos são insuscetíveis de 

apropriação no mundo jurídico; c) não há ilegalidade, uma vez que a ideia do sistema de 

análise de combustível é evidente a técnicos da área, não sendo igualmente protegida pela 

propriedade industrial ou regime concorrencial; d) é cristalina a vedação contida na Lei n.º 
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9.610/1998; e) o que o autor quer é a declaração de que é proprietário da ideia de um 

sistema (de análise de combustível), entretanto, não juntou nenhuma prova de registro ou 

depósito ou pedido junto ao órgão competente, descumprindo o ônus previsto nos arts. 373, 

I, e 434, ambos do CPC/2015; f) na íntegra, o projeto do SENAI denominado “dispositivo 

detector de fraude no abastecimento de combustível utilizando aplicativo de celular”, visa 

checar a quantidade de combustível e, não, a qualidade da composição química do 

combustível, como fica evidente na análise comparativa aos documentos de fls. 35/36 e 39; 

g) conforme consta da ficha de inscrição, fls. 46, já existiam diversos projetos relacionados 

à mesma problemática tratada pelo autor; h) o projeto não foi concebido com exclusividade 

pelo autor, mas sim com o auxílio de professores do SENAI; i) não foi praticada nenhuma 

conduta ilícita que pudesse justificar a responsabilização civil do apelado; j) não restou 

comprovado o alegado dano moral; e k) não foi demonstrada a má-fé por parte dos 

prepostos do requerido.

II) Preliminarmente, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, 

em razão do julgamento antecipado da lide, já que não demonstrada a  necessidade de 

dilação probatória diante dos documentos constantes dos autos, estando suficientemente 

delineados todos os fatos indispensáveis para o conhecimento da demanda.

III) No mais, tem-se que o autor pretende o reconhecimento de 

violação à propriedade intelectual sobre a ideia de projeto denominado “sistema de análise 

de combustível”, sendo que não foi apresentado desenho técnico do projeto, nenhum 

protótipo chegou a ser construído e nem patente alguma foi requerida. 

Ora, segundo dispõe o art. 8º, inciso I, da Lei Federal n.º 9.610/98, 

da proteção legal conferida aos direitos autorais, estão excluídos “as idéias, procedimentos 

normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais”. Portanto, 

não há amparo legal à pretensão do autor, afinal “o objeto de proteção do direito autoral é a 

criação ou a obra intelectual e não a ideia em si mesma” (cf. STJ, REsp. n.º 1.546.140/PR, 

Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 08/03/2016).

Por elucidativo, destaca-se o seguinte trecho de v. Aresto da lavra 

do Exmo. Des. João Aparício Coelho Neto, proferido no julgamento da Apelação Cível n.º 

0150648-66.2012.8.26.0100: 
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“(...) Não é possível obter direitos autorais sobre as ideias, 
independentemente da forma em que for descrita, ilustrada ou 
incorporada a determinado trabalho. 
Para dirimir qualquer dúvida sobre o tema, o Superior Tribunal de 
Justiça consolidou o seguinte entendimento: 

“Isso porque o direito autoral protege apenas a criação de uma obra, 
caracterizada sua exteriorização sob determinada forma, e não a ideia em 
si ou um tema determinado. Com efeito, não há violação de direitos 
autorais pelo simples fato de as ideias de uma obra serem usadas em 
outra. Assim, considerando o fato de as obras em cotejo apenas contarem 
histórias semelhantes, mas não iguais, não fica configurado o plágio, mas 
apenas a identidade de temas, o que é plenamente possível, não 
ocorrendo, assim, violação de direitos autorais (art. 8º, I, da Lei 
9.610/1998)”. (REsp 1.189.692-RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, j. 21/5/2013).

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. AQUARELA DO 
BRASIL. ROTEIRO/SCRIPT. MINISSÉRIE. ART. 8º, INC. I, DA LEI 
9.610/1998. APENAS AS IDEIAS NÃO SÃO PASSÍVEIS DE 
PROTEÇÃO POR DIREITOS AUTORAIS. 1. É pacífico que o direito 
autoral protege a criação de uma obra, caracterizada como sua 
exteriorização sob determinada forma, não a ideia em si nem um tema 
determinado. É plenamente possível a coexistência, sem violação de 
direitos autorais, de obras com temáticas semelhantes. (art. 8.º, I, da Lei 
n. 9.610/1998).” (EREsp. n.º 1.189.692, Relator Ministro SIDNEI 
BENETTI, j. 27/11/2013).  

Assim, ideias, como a do autor, não estão protegidas pelo Direito 
Autoral, somente a criação é protegida legalmente, ou seja, aquela que 
foi de alguma forma exteriorizada.”

                                         No mesmo sentido, a seguinte jurisprudência deste E. TJSP:

“DIREITO AUTORAL. EXPOSIÇÃO DE ESCULTURA DE ANIMAIS 
EM FIBRA DE VIDRO, PINTADOS POR ARTISTAS PLÁSTICOS. 
MERO FORMATO. IDEIA NÃO PROTEGIDA PELA LEI DE 
DIREITOS AUTORAIS. Não há violação de direitos autorais se uma 
obra apresenta a mesma ideia ou um tema determinado em outra. Art. 8º, 
I, da Lei 9.610/98. Danos morais mantidos. Autora que teve exposição 
cancelada, noticiada pela imprensa, como plágio. Prejuízo em sua 
imagem. Indenização bem fixada. Sentença mantida. Art. 252, RITJSP. 
Negado provimento ao apelo.” (Apelação n.º 1054509-
98.2013.8.26.0100, Rel. Des. Fábio Podestá, 20ª Câmara Extraordinária 
de Direito Privado, j. em 21/09/2017)
 
“INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - ALEGAÇÃO 
DE PLÁGIO EM UTILIZAÇÃO DE MÉTODO PARA PALESTRA 
COM NÚMEROS DE MÁGICA - PROTEÇÃO LEGAL NÃO 
ESTENDIDA A IDEIAS, SISTEMAS, MÉTODOS, PROJETOS ETC. 
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8º, INCISO I, DA LEI Nº 9610/98 
CRIAÇÃO INTELECTUAL NÃO DOTADA DE ORIGINALIDADE, 
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MAS QUE DECORRE DA FUSÃO DE ELEMENTOS DE DOMÍNIO 
COLETIVO PUBLICAÇÃO DE LIVROS PELO AUTOR QUE 
ESTIMULOU A DISSEMINAÇÃO DO MÉTODO - PROVA ORAL 
QUE DENOTA ESPECIFICIDADES ENTRE AS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS PELO AUTOR E PELO PREPOSTO DA RÉ - 
MARCAS "PALESTRA SHOW" E "MAGICAL TRAINING" NÃO 
REGISTRADAS CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO RECONHECIDA 
AÇÃO IMPROCEDENTE RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação n.º 
0217423-39.2007.8.26.0100, Rel. Min. Erickson Gavazza Marques, 5ª 
Câmara de Direito Privado, j. em 18/06/2014)

“ Propriedade intelectual - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C 
INDENIZAÇÃO - Violação de Direito Autoral - Ausência dos requisitos 
configuradores para caracterização como "OBRA" (Originalidade) - 
Esquema que não recebe a proteção legal - Inteligência do art. 8o da Lei 
9.610/98. Uso de idéia que não caracteriza violação legal - Contrafação 
não configurada - Indenização indevida. Reconvenção - Prejuízo 
decorrente de liminar - Dano material comprovado - Indenização devida 
- Dano moral - Pessoa jurídica - Ausência de prova da repercussão do ato 
- Dano moral não configurado - Litigância de má fé - Inocorrência - 
Defesa fundada em direito que acredita ter - Honorários advocatícios 
bem arbitrados - Recursos desprovidos.” (Apelação n.º 
0136536-05.2006.8.26.0100, Rel. Des. Miguel Brandi, 7ª Câmara de 
Direito Privado, j. em 01/12/2010)

IV) Com efeito, os documentos apresentados pelo autor apenas 

descrevem uma ideia (fls. 27/29; e 44/46), não havendo nada que demonstre que o projeto 

chegou a ser concretizado.

Outrossim, ainda que assim não fosse, não há como se concluir pela 

originalidade do sistema de análise da qualidade do combustível idealizado pelo autor, pois 

ele próprio, no documento de fls. 44/46, na questão n.º 4, acerca dos concorrentes diretos 

ou indiretos, afirma que “há apenas um sensor que verifica estequiometria, conhecida como 

Sonda Lambda, localizada no escape dos cilindros, mas não tão eficiente, pois apenas 

verifica se a mistura é “rica” (mais combustível do que ar) ou “pobre” (mais ar do que 

combustível), ou seja, já há um sistema nesse sentido, ainda que, em tese, não tão eficiente. 

E, por fim, mesmo que a denominação possa sugerir alguma 

semelhança devido à presença da expressão “combustível” em ambas, com sugestão de que 

será feita a análise deste composto pelo dispositivo do requerido - “sistema de análise de 

combustível” (autor) e “dispositivo detector de fraude no abastecimento de combustível 

utilizando aplicativo de celular” (requerido  fls. 139 e 144) - a ideia do autor é, à 

evidência, completamente diferente do sistema que foi projetado e concretizado em 
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protótipo pelo apelado (fls. 186/187).

A ideia do autor é assim descrita: “(...) O sistema de detecção do 

mal combustível será composto por um sensor (princípio de densímetro ou não); um 

atuador que terá a função de abrir e fechar a passagem do etanol ou gasolina para o tanque 

do veículo; um pré-reservatório; uma central independente e uma ligação elétrica que será 

feita no painel de instrumentos ou painel de controle do automóvel, através de 

chaveamento. (...) Esse sistema é acoplado logo na tampa de entrada da solução inflamável. 

No abastecimento, será armazenada uma pequena quantidade de combustível em um 

reservatório de curtas dimensões logo após a entrada do mesmo, onde se encontra um 

sensor e um atuador. O sensor fará a análise do produto, e por um impulso elétrico, será 

chaveada essa energia que mandará uma “mensagem” ao motorista pelo painel, 

informando-o qual o estado que o combustível se encontra, BOM ou RUIM. Se a 

resposta for BOM, o atuador será aberto automaticamente, liberando o combustível para o 

tanque. Mas se o resultado for RUIM, o motorista poderá escolher se abre ou não o 

atuador; caso ele negue a abertura do mesmo, o combustível terá uma saída de retorno 

localizada no pequeno reservatório.”; em outras palavras, é um sistema que ajudará “as 

pessoas a detectarem quando um combustível é bom ou não para seu veículo, até 

auxiliando também na detecção de postos que infligem a lei e adicionam certos solventes 

nos combustíveis (etanol/gasolina)” (fls. 36/37  destacou-se).

Já o projeto do requerido, trata-se de “dispositivo para detecção de 

fraude no abastecimento de combustível que utiliza aplicativo de celular para verificar a 

quantidade de combustível abastecida e também com possível verificação da quantidade 

abastecida através de display instalado no painel do veículo. Composto por um 

microcontrolador programado associado ao sensor de nível já existente no tanque de 

combustível, e também ligado a um aplicativo específico que permite a comunicação do 

microcontrolador ao aparelho celular. Através de pesquisas e ensaios, conclui-se que há 

viabilidade econômica e técnica para o desenvolvimento do dispositivo”; em outras 

palavras, trata-se de “sistema eletrônico para a verificação, por parte do motorista, da 

quantidade de combustível efetivamente inserida no tanque de combustível durante o 

abastecimento de veículos automotores movidos a diesel, etanol ou gasolina. Os dados da 

quantidade de combustível abastecido serão apresentados por meio de um display instalado 

no painel do veículo e/ou em aparelhos celulares utilizando um aplicativo específico. O 
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objetivo do equipamento é tornar possível a comparação da quantidade de combustível 

mostrada pelo hidrômetro da bomba de abastecimento e a quantidade efetivamente 

abastecida, auxiliando o consumidor na identificação de possíveis fraudes” (fls. 139/140 e 

150  destacou-se).

Portanto, como ressaltou o Magistrado de origem: “(...) o protótipo 

desenvolvido pela equipe do requerido destina-se ao combate da fraude quanto à 

quantidade total de combustível que abastece o veículo, sem, no entanto, fornecer nenhuma 

informação quanto à qualidade do combustível, diferindo-se, assim, do sistema idealizado 

pelo autor” (fls. 79).

V) Concluindo, não padecendo a r. sentença de nenhuma nulidade 

e não havendo nenhum elemento a infirmar os fundamentos da r. sentença apelada, resta 

esta mantida.

VI) Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator 

(assinatura eletrônica)
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