
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2013.0000529575

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental nº 
0131106-37.2013.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
FLA MOTOS LTDA ME, é agravado HONDA GIKEN KOGYO KBUSHIKI 
KAISHA.

ACORDAM, em 2ª 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 Exmos. Desembargadores JOSÉ 
REYNALDO (Presidente sem voto), TASSO DUARTE DE MELO E FABIO 
TABOSA.

São Paulo, 2 de setembro de 2013. 

Ligia Araújo Bisogni
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 18019
AREG. Nº: 0131106-37.2013.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : FLA MOTOS LTDA. ME.
AGVDA.: HONDA GIKEN KOGYO KBUSHIKI KAISHA

INTDO: BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S.A.

AGRAVO REGIMENTAL  Interposição contra decisão 
monocrática que negou seguimento a agravo de 
instrumento manifestamente improcedente  Razoabilidade 
da decisão  Ilegitimidade de parte passiva – Causa de 
pedir atrelada à cessação da comercialização, no Brasil, de 
alguns modelos de motos  Empresa que, na qualidade de 
revendedora dos produtos da marca Shineray, é destinatária 
da pretensão autoral Reconhecimento da legitimidade 
passiva, eis que configurada a pertinência subjetiva entre o 
direito pleiteado e as partes que integram a relação 
processual  Regimental improvido.

1. Trata-se de agravo regimental tirado por Fla Motos Ltda. 

ME.  contra a decisão monocrática de minha Relatoria de fls. 603/605, que 

negou seguimento a agravo de instrumento manifestamente improcedente.

2. Não obstante as razões do regimental, era mesmo caso 

de se negar seguimento ao agravo de instrumento, em razão da manifesta 

improcedência, porque, conforme deixei registrado em minha decisão, 

“verifica-se que a causa de pedir está atrelada a um “não fazer” por parte 

da agravante que atua na exploração do ramo de comércio varejista de 

motocicletas novas, conforme corretamente observou o r. decisório: “(a 

ação) tem por objeto a cessação da comercialização, no Brasil, de alguns 

modelos de motos da marca…” (fls. 605). Desta feita, na qualidade de 

revendedora dos produtos da marca Shineray, a empresa agravante será 

destinatária da pretensão autoral, na medida em que for reconhecido o 

nexo de causalidade entre a conduta lesiva e a atividade de revenda dos 

produtos. Esclareço que a análise da pertinência subjetiva da ação não 

deve ser sobremaneira aprofundada neste momento processual, sob pena 

de já se ingressar propriamente no mérito, tendo em vista que, como dito 

por José Frederico Marques, a "legitimação 'ad causam' significa a 
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existência de pretensão subjetivamente razoável" (Manual de Direito 

Processual Civil. Vol. I Campinas: Bookseller, 1997. p. 238). Destarte, em 

tese, pode-se vislumbrar a possibilidade de violação de direito das autoras 

por parte da corré, cabendo, portanto, o reconhecimento da legitimidade 

passiva, eis que configurada a pertinência subjetiva entre o direito pleiteado 

e as partes que integram a relação processual. Em caso semelhante, o E. 

TJSP afastou preliminar de ilegitimidade de empresa, da qual sustentou 

não ser a fabricante do suposto produto adulterado ou pirateado:  “Ação 

ordinária com pedido de abstenção de uso de marca cumulada com perdas 

e danos. Procedência parcial. Fabricação e comercialização de produtos 

contrafeitos pelas rés. Cerceamento de defesa inexistente. Realização de 

perícia desnecessária. Ocorrência de ilícito. Legitimidade das partes (…)” 

(TJSP, Apel. 0194188-38.2010.8.26.0100, Rel. Romeu Ricupero, Câmara 

Reservada de Direito Empresarial, j. em 06.12.2011). No mesmo sentido, 

em caso análogo: “PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Uso indevido de marcas 

esportivas - Comercialização de produtos com as marcas das agremiações 

autoras, sem a devida licença - Legitimidade ad causam passiva 

configurada  Irrelevância da argumentação da ré no sentido de que não 

fabricou os produtos falsificados, apenas os adquiriu de boa-fé (…)” (Ap. 

0007345-76.2012.8.26.0008, Rel. Francisco Loureiro, 1ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial, j. 23/04/2013, reg. 23/04/2013)”.

Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
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