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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2159453-12.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BCI 
BRASIL CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A, são agravados 
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO LTD) e 
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.

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) e RICARDO NEGRÃO.

São Paulo, 16 de março de 2015. 

Tasso Duarte de Melo
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2159453-12.2014.8.26.0000

COMARCA: SÃO PAULO  26ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL

AGRAVANTE: BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 

S/A

AGRAVADAS: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA 

MOTOR CO LTD) E OUTRA

INTERESSADA: FLA MOTOS LTDA. ME.

V O T O Nº 15421

CONCORRÊNCIA DESLEAL. Registros de desenhos 
industriais. Decisão de mérito proferida pelo INPI. 
Documentos que não alteram o objeto e o resultado da 
perícia. Desentranhamento. Desnecessidade. Laudo 
pericial. Esclarecimentos e quesitos complementares. 
Indeferimento. Impertinência. Decisão mantida na íntegra, 
com fundamento no art. 252 do Regimento Interno deste E. 
Tribunal de Justiça.

Recurso não provido.

Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/57) 

interposto por BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 

S/A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 26ª Vara Cível 

do Foro Central, Dr. Rodrigo Nogueira (fls. 58/59), que indeferiu os 

requerimentos de: (i) desentranhamento de documentos acostados aos 

autos pelas Agravadas; e (ii) esclarecimentos sobre o laudo pericial e 

quesitos complementares.

Sustenta, após longa explanação dos fatos, que os 

documentos apresentados pelas Agravadas  que “noticiavam o 

resultado de exames facultativos de mérito realizados 

pelo INPI acerca de determinados registros de desenho 

industrial de sua titularidade, requeridos no ano de 

2008 e concedidos em 2009”  seriam estranhos à lide, razão pela 

qual não poderiam ter sido acostados aos autos. Aduz que a “demanda 

não versa sobre eventual violação de direitos de 
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propriedade industrial, mas sim, única e exclusivamente, 

sobre suposta prática de atos de concorrência desleal ou 

parasitária”. Afirma que os registros de desenho industrial já existiam 

quando do ajuizamento da ação, mas não foram mencionados pelas 

Agravadas. Alega que as Agravadas teriam modificado a causa de pedir 

quando já iniciada a perícia. Sustenta violação ao disposto nos artigos 264 

e 303 do CPC. Aduz ter ocorrido ofensa aos princípios do devido processo 

legal e da ampla defesa, vez que formulou os seus quesitos “em contexto 

diverso, quando inexistente qualquer documento ou 

informação acerca de tais registros nos autos”. 

Entende que tais documentos deveriam ser 

desentranhados dos autos e que deveria ser concedida oportunidade para 

reformular os seus quesitos, realizando-se nova perícia.

Subsidiariamente, alega ser imprescindível que o 

perito responda aos esclarecimentos e quesitos complementares 

formulados por seu assistente técnico.

Negado o efeito suspensivo pleiteado (fls. 469/471).

Resposta ao recurso às fls. 888/911.

Decorreu o prazo legal sem a apresentação de 

resposta ao recurso (fls. 226).

É o relatório.

O recurso não merece provimento.

Cuida-se de “ação inibitória de concorrência 

desleal/parasitária cumulada com pedido de perdas e danos” ajuizada pelas 

Agravadas em face da Agravante e da Interessada alegando, em síntese, 

que estas estariam praticando atos de concorrência desleal. Alegam que a 

Agravada teria: (i) “simplesmente copiado dois dos mais famosos 

e tradicionais modelos da HONDA para tentar ganhar 
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espaço no mercado”  modelos “CG 150 TITAN” e “NXR 150 BROS”; (ii) 

reproduzido a “marca registrada pela HONDA 'PRO-LINK' em seu 

material publicitário”; (iii) utilizado “slogan flagrantemente 

associado ao da HONDA ('ASAS DA LIBERDADE'  HONDA e 

'SEU PASSO PARA A LIBERDADE'  SHINERAY)”; e (iv) violado “o 

direito autoral da HONDA em relação ao design das 

motocicletas”  fls. 81/145.

Após a apresentação de resposta, o juízo a quo 

saneou o feito, determinando a produção de prova pericial e formulando o 

seguinte quesito: 

“Quesito do juiz: os modelos de motocicletas das 

marca Shineray indicados na petição inicial, ou 

as palavras e frases usadas para promoção da 

marca, violam patente de invenção ou modelo de 

utilidade, ou registro de desenho industrial ou 

marca pertencentes às autoras?”  fls. 184/185.

As partes apresentaram quesitos e indicaram seus 

assistentes técnicos (fls. 186/198 e 199/205, respectivamente).

As Agravadas reiteraram a antecipação dos efeitos da 

tutela, noticiando, para tanto, que o “INPI acaba de proferir 

decisão de mérito quanto aos registros de desenhos 

industriais da Honda que protegem os modelos 'CG 150 

TITAN' e 'NXR 150 BROS'” (fls. 213/219).

O juízo a quo determinou que se aguardasse a 

realização da perícia. Sem prejuízo, determinou a intimação da parte 

contrária para ciência dos documentos acostados pelas Agravadas (fls. 

213).

Ciente dos documentos, a Agravante alegou que 

“tais registros não haviam sido mencionados na inicial e 

nenhum pedido foi formulado pelas Autoras com fundamento 
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em tais títulos. Trata-se, assim, de documentos 

referentes a fatos ou supostos direitos estranhos à 

presente demanda e que, portanto, não devem ser aqui 

admitidos e levados em consideração”. Afirmou que as 

Agravantes, “por qualificar os fatos descritos na inicial 

como atos de concorrência desleal, não lhes é dado  e o 

nosso Direito não admite que o façam  modificar ou 

ampliar o objeto da ação, na fase em que se encontra, 

argumentando que os exatos mesmos fatos caracterizariam, 

também ou alternativamente, violação de seus registros 

de desenho industrial, que já detinham e que haviam sido 

concedidos anos antes do ajuizamento da demanda”. 

Requereu a Agravante: (i) o desentranhamento dos 

documentos; e (ii) que na elaboração da perícia não fossem levados em 

consideração os documentos. Subsidiariamente, requereu: (i) a prolação de 

novo despacho saneador, fixando os pontos controvertidos “e 

enfrentando explicitamente a questão da admissibilidade 

ou não dos novos fundamentos e documentos apresentados 

pelas Autoras”; e (ii) a suspensão da produção da prova pericial para 

que as partes apresentassem novos quesitos, em substituição aos 

originalmente formulados, “considerando o novo contexto fático-

jurídico decorrente das inovações ora levadas a efeito 

pelas Autoras” (fls. 224/229 e 241).

O juízo a quo determinou o “prosseguimento dos 

trabalhos”, com a apresentação do laudo em trinta dias (fls. 230 e 242).

Apresentado o laudo pericial (fls. 243/367), a 

Agravante reiterou os requerimentos de fls. 224/229, com a produção de 

nova prova pericial. Ainda, apresentou laudo “crítico divergente e 

complementar”, com quesitos complementares (fls. 382/423).

Sobreveio a r. decisão agravada, que indeferiu os 

requerimentos da Agravante.
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Aplica-se, na espécie, o art. 252 do Regimento Interno 

deste Tribunal1, de forma a confirmar a excelente decisão, por seus 

próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais são inteiramente 

adotados como razões de decidir:

“(...). 2) Especificamente no tocante à 
petição de fl. 1622/1625, e ao item II de fl. 
1687/1689, não serão desentranhados os 
documentos impugnados pela ré, posto que são 
relevantes para a formação do livre 
convencimento do juízo, não se olvidando que sua 
permanência nos autos não alterou o objeto e o 
resultado da perícia, o que se verifica pela 
leitura do laudo pericial. De resto, é na fase 
de julgamento que será possível valorar toda a 
prova produzida nos autos, não sendo este o 
momento de se avançar sobre o mérito. 

A propósito, vejamos o entendimento do E. 
Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Repise-se que como o Magistrado é o 
destinatário das provas, a ele cabe a melhor 
forma de orientar a formação da base 
cognitiva a lhe permitir a exata compreensão 
da questão submetida a julgamento e, em não 
havendo restrição legal, tem ele a 
faculdade, sempre lógica e racional, de 
admitir provas tendentes a melhor explicitar 
os pontos da questão, bem como de indeferir 
aquelas que se mostrem impertinentes.
Na hipótese, a finalidade da perícia não é 
corroborar a tese de qualquer das partes, 
mas sim apurar a realidade do caso como um 
todo, buscando elementos que possam 
esclarecer, salientando, ainda, que isso não 
implica em dizer que o convencimento do 
juízo ficará vinculado ao resultado da 
prova, porquanto pode se formar com base em 
todos os componentes constantes dos autos.
De outro lado, a realização da prova não 
ensejará ofensa aos princípios do 
contraditório e da ampla defesa, uma vez que 
tal prova não pertence à parte, mas sim ao 
convencimento do juízo. Ademais as partes 

1 Art. 252  Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os 
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la. 
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terão oportunidade de se manifestar sobre o 
que for apresentado, possibilitando 
expressar concordância ou não, seja qual for 
o resultado da perícia.” (Agravo Regimental 
nº 0018635-15.2012.8.26.0000/50000, Erickson 
Gavazza Marques, j. 18.12.2013).

3) Os esclarecimentos devem recair sobre o 
que foi afirmado pelo perito e não pôde ser 
compreendido ou não se compatibiliza com o 
restante do trabalho, o que não se confunde com 
análise/resposta das críticas lançadas no 
trabalho de fl. 1254/1295, como quer a ré. Anoto 
que não é possível, nesta fase, inovar. A 
formulação de quesitos deve observar o disposto 
nos artigos 421 e 425 do Código de Processo 
Civil, razão pela qual não haverá resposta aos 
quesitos complementares, notadamente àqueles de 
fl. 1294. Também não deverá ser reformulado o 
item 4.5.1 do trabalho técnico (fl. 820), porque 
o perito da confiança do juízo adotou o método 
que entendeu adequado para a solução da 
controvérsia trazida a juízo.

Assim, reunidos elementos de prova 
suficientes para o julgamento, declaro encerrada 
a instrução.”  fls. 58/59.

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, 

mantida a r. decisão na íntegra, com fundamento no art. 252 do 

Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

TASSO DUARTE DE MELO  
                Relator
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