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Registro: 2016.0000806064

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

0068242-85.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são 

apelantes/apelados HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI (HONDA 

MOTOR CO LTD) (E OUTROS(AS)) e MOTO HONDA DA AMAZONIA 

LTDA, são apelados/apelantes FLA MOTOS LTDA ME e BCI BRASIL 

CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A.

ACORDAM,  em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram 

provimento parcial ao recurso dos autores. Negaram provimento aos 

recursos dos réus. V.U. Sustentou oralmente o Dr. Rafael Dias de Lima.", 

de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

CARLOS ALBERTO GARBI (Presidente), CAIO MARCELO MENDES DE 

OLIVEIRA E FABIO TABOSA.

São Paulo, 31 de outubro de 2016.

CARLOS ALBERTO GARBI
– RELATOR  – 
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Apelação nº 0068242-85.2012.8.26.0100

Comarca: São Paulo (26ª Vara Cível)

Apelante/Apelado: Honda Giken Kogyo Kabushiki (Honda Motor Co Ltd) 

e Moto Honda da Amazônia Ltda.

Apelante/Apelado: Fla Motos Ltda. ME e Bci Brasil China Importadora e 

Distribuidora S A.

[ VOTO Nº 24.365 ]

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REPRODUÇÃO 
INDEVIDA DE DESENHO INDUSTRIAL. 
MOTOCICLETAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS. TUTELA INIBITÓRIA.
Os autores possuem registro do desenho industrial das 
motocicletas, registros, por sinal, que contaram com 
exame de mérito pelo INPI, que confirmou a 
originalidade e novidade do design.
Os réus alegaram que não houve reprodução dos 
desenhos industriais, pois os modelos seguem “tendência 
de mercado” e, por isso, apresentam semelhanças 
visuais. Sucede que o perito examinou diversos modelos 
de motocicletas disponibilizados no mercado pelos 
fabricantes e fez comparativo entre essas motocicletas 
concorrentes e aquelas produzidas pelos autores. 
Concluiu o perito que os fabricantes apontados pelos 
réus (Dafra, Sundown, Traxx, Kasinski, Suzuki) 
produzem motocicletas com trade dress diversos. Logo, 
não havia justificativa para que os réus reproduzissem o 
conjunto-imagem de seus produtos a partir daqueles 
inicialmente produzidos pelos autores, inexistente a 
alegada “tendência de mercado”. Concorrência desleal 
caracterizada pela reprodução indevida do desenho 
industrial das motocicletas produzidas pelos autores. 
Tutela inibitória deferida.
Indenização por danos morais. O dano sofrido pelos 
autores alcança ainda outra dimensão. É que se colocou 
o design da marca em ambiente não adequado ao padrão 
de consumo desejado e praticado pelo seu titular, 
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desvalorizando o signo em face dos seus consumidores. 
Valor de indenização adequadamente fixado.
Indenização por danos materiais. À concessão da 
reparação basta a prova da violação a direito industrial. 
Reparação que será objeto de liquidação de sentença, 
com referência aos modelos de motocicletas dos autores 
que foram contrafeitos. 
Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso dos 
réus não provido.

Recorreram as partes da sentença, proferida pelo Doutor Rodrigo 

Nogueira, que julgou procedente o pedido inibitório a fim de que os réus  

BCI Brasil China Importadora e Distribuidora S.A. e Fla Moo Ltda.  se 

abstenham de produzir o desenho das motocicletas CG 150TITAN e NXR 

150 BROS nos modelos 150 MAX e 150 GY EXPLORER, fabricado por 

montadora chinesa e comercializados pelos réus. A sentença condenou os 

réus ao pagamento de indenização por danos materiais, apurados em 

liquidação, bem como ao pagamento de reparação por danos morais no 

valor de R$ 31.520,00, para cada autor.

Os autores, no recurso interposto, pediram a modificação da 

sentença no ponto em que se determinou o cumprimento da tutela inibitória 

após trinta dias do trânsito em julgado da sentença. Afirmaram que o efeito 

suspensivo concedido perpetuará a interposição de recursos. Pediram o 

deferimento da antecipação da tutela recursal. Sustentaram, no recurso, que 

os réus buscaram alavancar a marca chinesa na imprensa e, por isso, seria 

de rigor a publicação da sentença em jornais de grande circulação a fim de 
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que os consumidores tomassem ciência da reprodução indevida do desenho 

de suas motocicletas pelos réus. Pediram a incidência de correção monetária 

e juros de mora a partir de 22.06.2012, com referência aos modelos 150 

MAX e 150GYEXPLORER, este último modelo que não constou como 

mencionado no dispositivo da sentença. Reiteraram o pedido de 

deferimento da antecipação da tutela recursal, de modo a minimizar os 

prejuízos sofridos pelos autores, em mercado automobilístico volátil. 

Pediram a expedição de ofício à Receita Federal, a fim de que seja impedida 

a importação das motocicletas. 

O réu  Fla Motos Ltda. ME  também recorreu. Pediu, 

preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva. Afirmou que é 

apenas uma das revendedoras dos modelos impugnados, sendo certo que foi 

incluído no polo passivo tão-somente para permitir o ajuizamento da 

demanda neste foro. Alegou que não pode responder pela concorrência 

parasitária. Sustentou que não há identidade técnica nos modelos, que 

seguem apenas tendência de mercado na categoria de 150 cilindradas, sendo 

certo que a proteção exclusiva não pode ser garantida aos autores, ausente 

registro do desenho. Afirmou que não há prova da concorrência parasitária, 

pois os autores não sofreram decréscimo nas vendas.  Pediu a redução do 

valor da indenização, considerando-se que atua como microempresa e 

possui faturamento anual próximo ao valor de indenização fixado. 

O corréu  BCI Brasil China Importadora e Distribuidora S.A.  

também recorreu. Pediu, preliminarmente, a anulação da sentença por 

cerceamento de defesa. Afirmou que a demanda tratou apenas de 

concorrência desleal, sendo certo que a juntada extemporânea de 
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documentos permitiu que os autores suscitassem questões atinentes à 

violação de desenho industrial, sobre as quais não foi possível a formulação 

de quesitos suplementares ao perito na produção de prova técnica. Pediu a 

anulação da prova pericial realizada. Afirmou que faltaria interesse de agir 

aos autores, ausente a prova de reprodução dos elementos visuais das 

motocicletas. Alegou a impossibilidade jurídica do pedido, pois os réus não 

poderiam promover alterações nas motocicletas, pois atuam apenas como 

revendedora e importadora.  Alegou que não poderia ter sido admitida 

juntada de documentos a respeito de exame de mérito realizado pelo INPI a 

respeito dos desenhos industriais titularizados pelos autores. Os documentos 

eram essenciais e deveriam ter sido juntados à petição inicial. A conduta 

dos autores representou violação aos princípios da ampla defesa e devido 

processo legal. Impugnou a prova pericial, pois os elementos visuais 

supostamente reproduzidos podem ser encontrados corriqueiramente em 

modelos de motocicletas fabricados por diversas montadoras, sendo certo 

que o pedido inibitório não poderia ser acolhido, ausente registro de 

desenhos industriais em nome dos autores.  Pediu a aplicação do princípio 

da livre concorrência, considerando-se que os autores se valem de posição 

dominante no mercado para fortalecimento de seus lucros, em prejuízo aos 

consumidores. Afirmou que não cometeu atos de concorrência desleal, pois 

possui participação ínfima no mercado e seus produtos têm preço menor, de 

modo que não disputam as mesmas classes de consumidores. Tampouco 

teria se valido de meio fraudulento para desvio de clientela e o uso de 

expressão publicitária dos autores ocorreu em virtude de equívoco cometido 

por funcionário, em evento isolado. Ausente prova do prejuízo material, não 

poderia ter sido acolhido o pedido de indenização. Caso mantida a 
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condenação, pediu a redução do valor arbitrado. Pediu, por fim, o 

reconhecimento da sucumbência recíproca. 

Os recursos foram respondidos pelas partes.

É o relatório.

Os autores fabricam e comercializam as motocicletas CG 150 

TITAN e 150MAX, cujo trade dress foram indevidamente reproduzidos 

pelos réus nos modelos NXR 150 BROS e 150GY EXPLORER. Teriam os 

réus, ainda, reproduzido marca registrada dos autores  PRO LINK.  Diante 

disso, pediram os autores a abstenção das reproduções referidas, bem como 

a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e 

materiais decorrentes da concorrência desleal.

O réu  Fla Motos Ltda. ME  pediu, preliminarmente, o 

reconhecimento da ilegitimidade passiva. Contudo, ele, que comercializa 

motocicletas, seguramente, tinha conhecimento do modelo fabricado pelos 

autores e não poderia ter disponibilizado no mercado modelos contrafeitos 

da marca Shineray. Não obstante, continuou a atividade empresarial, como 

principal revendedora da marca, e, por isso, concorreu ao ilícito. Daí 

decorre a responsabilização pelos atos de concorrência desleal e, portanto, a 

legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. A legitimidade do 

réu, por sinal, já tinha sido confirmada por esta Câmara por ocasião do 

julgamento do Agravo Regimental nº 0131106-37.2013.8.26.0000/50000.

Conquanto os réus não tenham poderes de direção na montadora 

chinesa  Shineray, responsável pela fabricação dos modelos contrafeitos, 
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foram os réus, efetivamente, que colocaram no mercado brasileiro os 

modelos de motocicletas. Assim, a tutela jurisdicional buscada pelos 

autores  obrigação de não fazer  é adequada e guardava consonância aos 

fatos, pois foram justamente os atos cometidos pelos réus que 

caracterizaram a concorrência desleal que pretendem os autores ver coibida. 

Assim, não podem ser acolhidas as preliminares atinentes à impossibilidade 

jurídica do pedido e à falta de interesse de agir. 

No que diz respeito à alegação de cerceamento de defesa, a 

demanda foi ajuizada com fundamento em violações de conjunto-imagem e 

de desenhos industriais de titularidade dos autores, violações que causaram 

concorrência parasitária. Assim, não prospera a alegação de que a 

contrafação de desenho industrial somente foi suscitada pelos autores no 

decorrer da instrução probatória, quando apresentaram documentos 

atinentes ao exame de mérito realizado pelo INPI sobre os desenhos 

industriais, exame que confirmou o preenchimento dos requisitos do art. 95 

da Lei nº 9.279/96  novidade e originalidade.

Esses documentos não poderiam ter sido apresentados pelos autores 

por ocasião da propositura da ação, pois o exame de mérito foi publicado 

pelo INPI apenas em 17 de setembro de 2013 (fls. 700), sendo certo que a 

demanda foi ajuizada em 27 de novembro de 2012. Assim, os fatos 

alegados pelos autores eram efetivamente novos e cabia a eles noticiá-los 

antes da apresentação do laudo pericial, como efetivamente ocorreu (fls. 

693/699).

De outra parte, alegou o réu que não pôde apresentar quesitos 
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suplementares ao perito sobre os desenhos industriais apresentados pelos 

autores, o que teria causado cerceamento de defesa. Vê-se que esta questão 

está coberta pela preclusão. O réu  por ocasião da decisão do MM. Juiz da 

causa, que indeferiu a apresentação de quesitos suplementares e o 

desentranhamento dos documentos referentes ao exame de mérito realizado 

pelo INPI  interpôs agravo de instrumento [autos nº 

2159453-12.2014.8.26.0000], ao qual foi negado provimento por esta 

Câmara em 16 de março de 2015, pelo voto do Desembargador Tasso 

Duarte de Melo.

A prova pericial foi clara a respeito da contrafação do desenho 

industrial dos autores:

“Este Perito analisou comparativamente a moto da 

AUTORA modelo 'CG 150 TITAN' e a moto da REQUERIDA 

modelo '150 MAX', e constatou que os desenhos de contorno das 

partes da moto da Autora (tanque, tampa lateral do motor, suporte 

do pé, banco e para-lamas), quando transferidos e sobrepostos 

diretamente na mota da requerida, se encaixam de forma muito 

semelhante e quase perfeita, o que evidencia que a forma, traços e 

linhas do desenho da mota da requerida copiam ou imitam a forma, 

traços e linhas e, portanto, o conjunto imagem da moto da autora, 

conforme quadro analítico, item 4.7 deste laudo pericial.

Este perito analisou comparativamente a moto da autora 

modelo 'NXR 150 BROS' e a moto da requerida modelo '150GY 

EXPLORER', e constatou que os desenhos de contorno das partes 

da moto da autora (conjunto tanque e tampa lateral do tanque, 

tampa lateral do motor, apoio de mão e suporte traseiros, para-lama 
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e escapamento), quando transferidos e sobrepostos diretamente na 

moto da requerida, se encaixam de forma muito semelhante e quase 

perfeita, o que evidencia que a forma, traços e linhas do desenho da 

moto da requerida, se encaixam de forma muito semelhante e quase 

perfeita, o que evidencia que a forma, traços e linhas do desenho da 

moto da requerida copiam ou imitam a forma, traços e linhas e, 

portanto, o conjunto imagem da moto da autora, conforme quadro 

analítico, item 4.7 deste laudo pericial.

As semelhanças entre as motos das requeridas, quando 

comparadas com as motos da autora, são muito grandes e 

visualmente nítidas, não se tratando de produtos meramente 

parecidos. São muitas as semelhanças que ultrapassam as meras 

coincidências, ainda mais quando estamos falando de dois modelos 

de motos de categorias diferentes. 

Portanto, do acima exposto, o 'conjunto-imagem' das motos 

da requerida, por não apresentarem suficiência distintiva, e por 

serem muito semelhantes e quase idênticos aos da autora, podem 

levar a engano ou confusão ao público consumidor”

Ao contrário do que sustentaram os réus, os autores possuem 

registro do desenho industrial das motocicletas, registros, por sinal, que 

contaram com exame de mérito pelo INPI, que confirmou a originalidade e 

novidade do design. 

Ainda que assim não fosse, seguramente os autores precederam os 

réus na exploração desse design de motocicleta no mercado. Esta 

precedência, por si só, inibia qualquer imitação. Neste ponto, escreveu 

Lélio Danicoli Schmidt: “Mesmo as marcas desprovidas de qualquer 
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depósito ou registro são protegidas pelas normas que reprimem a 

concorrência desleal. A reprodução ou imitação da marca já explorada por 

um concorrente, ainda que não registrada, configura emprego de meio 

fraudulento para desviar em proveito próprio a clientela de outrem” (A 

proteção das marcas no Brasil in Tratado de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 

2015, Vol. 6 p. 257).

Os réus alegaram que não houve reprodução dos desenhos 

industriais, pois os modelos seguem “tendência de mercado” e, por isso, 

apresentam semelhanças visuais. 

Sucede que o perito examinou diversos modelos de motocicletas 

disponibilizados no mercado pelos fabricantes e fez comparativo entre essas 

motocicletas concorrentes e aquelas produzidas pelos autores (fls. 821/830). 

Concluiu o perito que os fabricantes apontados pelos réus (Dafra, Sundown, 

Traxx, Kasinski, Suzuki) produzem motocicletas com trade dress diversos. 

Logo, não havia justificativa para que os réus reproduzissem o conjunto-

imagem de seus produtos a partir daqueles inicialmente produzidos pelos 

autores, inexistente a alegada “tendência de mercado” a justificar o uso das 

linhas, sinais e o conjunto de imagem  dos produtos da autora.

Os réus afirmam que inexistiria concorrência parasitária, pois as 

partes atendem classes econômicas diversas de clientes. Os autores se 

dedicariam aos clientes integrantes das classes “A” e “B”, ao passo que os 

réus teriam como objetivo a comercialização de seus produtos às classes 

menos favorecidas (“C”, “D”). 

Não se pode deixar de reconhecer que o produto fabricado por 
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ambos é o mesmo (motocicleta de 150 cilindradas) e há, evidentemente, 

concorrência entre as empresas. É um argumento comum usado em favor da 

contrafação e absolutamente improcedente. As diferenças de público-alvo 

não é aspecto estanque examinado nas relações concorrenciais. Em outras 

palavras, o produto dos réus, pelo preço atraente que tem  vendido pela 

metade do preço praticado pelos autores , poderá, com segurança, atrair 

consumidores de diversas classes econômicas. É o que basta para 

reconhecer a concorrência parasitária em virtude da reprodução do desenho 

industrial dos autores, fato exaustivamente comprovado nos autos. Na 

contrafação ocorre exatamente o que se designa como concorrência 

parasitária, porque o contrafator, que não criou e não desenvolveu o 

produto, se aproveita ilicitamente de todo o trabalho de outro para colocar 

no mercado produto concorrente. Não é só, o contrafator, ao procurar 

espaço no mercado inferior desqualifica, enfraquece e desvaloriza a marca e 

o produto original.

Não se desconhece que a Constituição Federal preserva a livre 

iniciativa e a livre concorrência. Não obstante, abusos não são admitidos. 

Não se pode permitir a adoção de condutas empresariais pautadas na 

imitação de marcas e desenhos industriais. Exige-se a concorrência de 

superação, e não de imitação, esta última geradora da concorrência 

parasitária. Sobre os abusos cometidos no direito concorrencial, aponta 

Newton Silveira, em lição dirigida à proteção de patentes, mas que também 

se aplica ao desenho industrial: “É necessário enfrentarmos a questão dos 

tipos de abusos vinculados ao direito de patente. [...] A palavra abuso se 

refere aqui ao exercício do direito além de seus limites e 

independentemente de qualquer elemento intencional. Com efeito, a 
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vantagem concorrencial que cabe ao inventor não é prerrogativa de natureza 

individual, mas antes prerrogativa de um direito com conteúdo 

concorrencial complexo: a vantagem contra a concorrência de imitação só 

tem sentido em complementação ao fomento da concorrência de superação 

inovadora (é necessário insistir: a vantagem concorrencial  o 'prêmio' pela 

invenção, como muitos querem  não tem finalidade imediata a satisfação 

de interesse patrimonial do inventor, mas a viabilização de um processo 

concorrencial). [...] A garantia da vantagem contra a concorrência de 

imitação está imediatamente voltada a fomentar a concorrência de 

superação inovadora.” (Propriedade Intelectual, Ed. Manole, 5ª ed., p. 133).

As condutas empresariais, acima de tudo, devem ser norteadas pelos 

preceitos morais: honestidade e lealdade. É o que afirma Carlos Alberto 

Bittar: “Aceita-se que cada qual se esforce para atrair clientela, ou para 

conservá-la, ou mesmo, aumentá-la, de acordo com as suas necessidades ou 

conveniência, mas dentro dos meio normais de sua atividade [...] e com 

seu próprio engenho e labor. Nesse sentido, ao influxo das necessidades 

gerais e das próprias, as empresas acham-se autorizadas a valer-se de todos 

os meios possíveis para a expansão de seus mercados, observadas as 

exigências legais cabíveis para a defesa dos interesses em jogo. De fato, não 

é ilimitada a potencialidade de iniciativa, eis que a atividade empresarial se 

deve manifestar à luz de preceitos de moral, que a governam, para sua 

perfeita higidez. Com efeito, domina o mundo negocial o princípio da 

honestidade, pressuposto necessário ao regime da livre concorrência, ao 

qual se associa o da lealdade (ou correteza profissional), voltado 

especialmente para o respeito e a defesa da concorrência como pilastras 
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mestras na matéria” (Concorrência desleal: a imitação de marca (ou de 

seu componente) como forma de confusão entre produtos in Informativo 

Legislativa ano 22, nº 85, 1985, p. 348 - negritei).

Diante da evidente concorrência desleal, pelo uso parasitário do 

desenho industrial dos autores por meio fraudulento (art. 195, inc. III, da 

Lei nº 9.279/96, justifica-se a reparação por danos materiais concedida na 

sentença, que determinou a liquidação da indenização, nos termos do art. 

210, da Lei nº 9.279/96. A indenização por danos materiais deverá ter como 

referência a contrafação pelos réus dos modelos de motocicletas do autor  

150 MAX e 150 GY Explorer.

Sobre a imposição severa de prova do prejuízo sofrido pela vítima 

da concorrência desleal, o que não pode ser admitido, vale o registro da 

doutrina, com apoio na orientação de Gama Cerqueira: “A prova dos 

prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial 

referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos 

relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se 

trata de infração de registros de marcas, não podendo os juízos exigi-la com 

muita severidade. Os delitos de contração de marcas registradas lesam 

forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas 

mais perigosas da concorrência desleal [...]. Frequentemente, porém, 

verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca 

não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão [...] 

Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não 

tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na 

diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. [...] O 
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que o bom senso indica é que o dono da marca realizaria lucros ainda 

maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. [...] A 

simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 

159 do Código Civil, não sendo, pois, necessário, ao nosso ver, que o autor 

faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação 

deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos 

emergentes e os lucros cessantes (Cód. Civil, art. 1059), que se apurarem na 

execução” (Tratado da Propriedade Industrial, Ed. Forense, 1956, p. 

284-286).

No que tange ao valor da reparação, a sentença condenou os réus ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 31.520,00, para 

cada autor. O valor é mínimo diante da gravidade da contrafação realizada. 

Não se pode olvidar, ainda, que o infrator se utilizou do desenho 

industrial dos autores com o fim de obter lucros, que, muitas vezes, são 

maiores até mesmo do que a reparação concedida. Deixar de presumir o 

dano nessas hipóteses representa assegurar ao autor do ilícito o lucro 

indevido. Diante deste quadro, surgiu a teoria dos ilícitos lucrativos, que 

busca minimizar os prejuízos sofridos pela vítima, através da reparação 

dissuasória, sabido que o ofensor, geralmente, se vale da pouca 

significância das reparações concedidas para potencializar seus lucros, 

circunstância que é considerada pelo agente, visto que os lucros auferidos 

podem ser “superiores aos eventuais prejuízos a serem ressarcidos, o que 

pressupõe uma visão econômica desta dinâmica” (Daniel de Andrade 

Levy, Responsabilidade Civil  De um Direito dos Danos a um Direito das 

Condutas Lesivas, Ed. Atlas, 2012, p. 108).
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O dano sofrido pelos autores alcança ainda outra dimensão. É que 

se colocou o design da marca em ambiente não adequado ao padrão de 

consumo desejado e praticado pelo seu titular, desvalorizando o signo em 

face dos seus consumidores. 

Não se cuida de admitir a indenização punitiva, mas, em face da 

realidade que se apresenta, deve-se admitir que o dano efetivamente 

ocorreu. São atos que, pela sua natureza, ofendem direitos intangíveis da 

titular da marca, independentemente da prova de qualquer diminuição 

patrimonial da vítima. Outra solução assegura o que a doutrina moderna 

denomina ilícito lucrativo.

Assim, por estes fundamentos, a indenização por danos morais deve 

ser mantida. 

Os autores, no recurso de apelação interposto, pediram a publicação 

da sentença em jornal de grande circulação, pois foi através dos veículos de 

imprensa que puderam os réus, supostamente, alavancar as vendas das 

motocicletas contrafeitas. 

Contudo, a concessão da indenização por danos morais e materiais 

tem justamente o condão de reparar os prejuízos sofridos pelos autores, 

sendo certo que as publicações impugnadas pelos autores foram realizadas 

por terceiros e por elas não podem os réus responder.

Em relação ao pedido de tutela recursal, cumpre observar que todas 

as provas juntadas aos autos confirmaram a contrafação do desenho 

industrial. Diante disso, exaurida a questão, deve ser concedida a pretendida 
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antecipação da tutela recursal a fim de que os réus se abstenham da 

importação, comercialização, exibição, distribuição, promoção e divulgação 

dos modelos “150 MAX” e “150 GY EXPLORER”, no prazo de trinta dias, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 30.000,00. A concessão da tutela se 

justifica em razão da determinação na sentença de que a obrigação 

abstenção imposta na sentença deve ser aplicada apenas com o trânsito em 

julgado. 

Em relação à abstenção de importação dos produtos, não se 

justifica, como requereram os autores, a expedição de ofício à Receita 

Federal, pois não cumpre àquele órgão verificar o cumprimento da decisão, 

cumprimento que deverá ser exigido exclusivamente pelos autores.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos dos réus e 

DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso dos autores para: a) 

condenar os réus à abstenção da importação, comercialização, exibição, 

distribuição, promoção e divulgação dos modelos “150 MAX” e “150 GY 

EXPLORER”, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 30.000,00, e, sobre este ponto, conceder a tutela recursal; b) determinar 

que o valor da indenização por danos materiais deverá ser liquidado com 

referência à contrafação pelos réus de dois modelos de motocicletas dos 

autores  “150 MAX” e “150GY Explorer”.

CARLOS ALBERTO GARBI

 relator 
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