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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
2102491-32.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FLA 
MOTOS LTDA. - ME, são agravados MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. e 
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO.LTD.).

ACORDAM, em 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 Exmos. Desembargadores 
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e ENIO ZULIANI.

São Paulo, 29 de julho de 2015.

FORTES BARBOSA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2102491-32.2015.8.26.0000

Agravante: FLA MOTOS LTDA. - ME 
Agravados: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. e HONDA GIKEN 
KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO.LTD.) 
Interessado: Bci Brasil China Importadora e Distribuidora S/A Shineray
Comarca: São Paulo

n. na origem: 1007333-55.2015.8.26.0100

Voto 8738-dig

EMENTA

Inibitória e indenizatória  Ilegitimidade de parte  
Descaracterização  Agravante que admite comercializar a 
motocicleta objeto dos autos  Recurso desprovido.

Cuida-se de agravo de instrumento 
tirado contra decisão proferida pelo r. Juízo 
de Direito da 43ª Vara Cível do Foro Central 
(Comarca da Capital), que, em sede de ação 
inibitória e indenizatória, deferiu liminar, 
determinando que as rés cessem a importação, 
comercialização, exibição, distribuição, 
promoção e divulgação do modelo de motocileta 
Shineray “SUN 150”, no prazo de trinta dias, 
sob pena de pagamento de multa diária de 
R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de 
R$80.000,00 (oitenta mil reais), oficiando-se à 
Receita Federal, informando o impedimento de 
distribuição e comercialização de referido 
modelo em todo o território nacional  (fls. 
559/561).

A agravante afirma, de início, que 
apenas comercializa o referido modelo, o qual é 
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importado pela corré BCI Brasil China 
Importadora e Distribuidora S/A Shineray, razão 
pela qual deve ser, imediatamente, reconhecida 
sua ilegitimidade passiva. Anuncia ter 
adquirido, de boa fé, o referido modelo, não 
podendo responder por eventual contrafação 
praticada pela outra corré. Insiste que a única 
responsável pela importação é a referida corré, 
a qual é a representante da marca “Shineray” no 
Brasil. Arremata, afirmando que é somente uma 
das concessionárias autorizadas, sendo evidente 
a ilegitimidade de parte.

Pretende a reforma da decisão 
recorrida, inclusive com o deferimento de 
efeito suspensivo ativo (fls. 01/10).

Foi indeferido o efeito suspensivo 
(fls. 611/612).

Em contraminuta, as agravadas pedem a 
manutenção da decisão recorrida (fls. 617/631).

É o relatório.

A decisão recorrida, em sede de ação 
inibitória e indenizatória, deferiu liminar, 
determinando que as rés cessem a importação, 
comercialização, exibição, distribuição, 
promoção e divulgação do modelo de motocileta 
Shineray “SUN 150”.

Irresignada, a agravante, sustentando 
sua ilegitimidade passiva, pretende reforma, 
mas seu recurso não comporta provimento

A própria agravante admite que 
comercializa o produto enfocado da decisão 
atacada, tal qual indicado na minuta, e a ordem 
judicial emitida, reconhecendo a evidente 
contrafação, determinou, também, a abstenção de 
comercialização.
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Destarte, a legitimidade de parte, que 
sequer foi apreciada na decisão recorrida, é 
patente.

A tutela antecipada, na espécie, deriva 
do enquadramento dos fatos no “caput” do artigo 
273 do CPC, tendo sido evidenciada imitação 
completa do produto fabricado pela agravada, 
caracterizando a prática de conduta ilícita, 
capaz de falsear a realidade e ser qualificada 
como concorrência desleal (artigo 36, inciso I 
da Lei 12.529/2011).

A ordem judicial questionada teve o 
nítido intuito de estancar tal prática e evitar 
que dano de difícil reparação, potencializado 
por uma confusão no público consumidor, seja 
suportado, justificando-se plenamente.

Por fim, como bem observaram as 
agravadas, a agravante pode continuar a 
comercializar demais modelos de motocicletas, 
observada a restrição imposta na decisão 
recorrida.

Nenhum reparo, assim, merece a decisão 
recorrida.

Nega-se, por isso, provimento ao 
recurso. 

Fortes Barbosa

Relator
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