Comitê Brasileiro de Arbitragem

Ata da Reunião do Grupo de Estudos de Propriedade Intelectual,
Arbitragem e Mediação
Data: 29.04.2014
Local: Escritório Salusse Marangoni
Presentes: Karin Klempp (KK); Mariana Veras (MV – não presencial); Marcus Vinícius (MC – não
presencial); Nathalia Mazzonetto (NM); Vinícius Pavan; Wilson Jabur (WJ).
Relatora da Ata: NM
1- Trabalhos desenvolvidos na reunião
A presente reunião contou, mais uma vez, com a especial participação de Mariana Veras e Marcus
Vinícius, membros e responsáveis pela administração do CEDPI Centro de Defesa da Propriedade
Intelectual do INPI.
A reunião teve por pauta a revisão e redação do texto final propositivo do Regulamento de
Mediação
hoje
vigente
para
o
CEDPI
–
9http://www.inpi.gov.br/images/docs/regulamento_mediacao_inpi_resolucao084_2.pdf.
Dentre os pontos discutidos, além daqueles já incorporados no texto final, destacaram-se: (i) a
questão dos honorários dos mediadores e trâmites administrativos do INPI para recebimento e
repasse dessa receita. Sugestões foram dadas no sentido de fazer um estudo comparativo com outros
centros cuja gestão se aproxime daquela do INPI; e (ii) a previsão de IN regulamento
particularidades do desenvolvimento do procedimento, notadamente a hierarquia decisória. Foi
proposta que diretoria, a exemplo daquelas adotadas em outras áreas de atuação da autarquia (ex.
DIRMA), fosse adotada para a resolução de problemas e questões que não se solucionem pela
simples aplicação do Regulamento.
Finda a discussão do texto propositivo, KK ficou responsável pela consolidação e encaminhamento
ao grupo para, com o ok de todos, seguirmos com os trâmites institucionais do CBAr para
encaminhamento oficial das propostas de modificação do Regulamento ao INPI.
Em paralelo à discussão do Regulamento do INPI, ao final da reunião, as coordenadoras trouxeram
comentários a respeito dos artigos apresentados pelos membros do Grupo. Novamente foi pontuada
a necessidade de que todos os artigos observem as regras de formatação e publicação da Revista do
CBAr. Dentre elas, foram destacadas: (i) a necessidade de trazer as referências bibliográficas no
corpo e ao longo do texto, assim como ao final do trabalho, indicando, quando as referências forem
virtuais, link e data de acesso; (ii) formatação e tabulação; (iii) apresentação de keywords, sumário
e abstract no início do texto; e (iv) inclusão dos mini-CVs dos autores em nota de rodapé.
As coordenadoras deverão dar feedback pessoal a respeito do conteúdo de cada artigo até o próximo
encontro para que eventuais modificações sejam realizadas e encaminhamento do projeto.
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2- Próximo encontro
Ficou acordado que na próxima reunião do grupo, em 04/06/2014, às 9:30, no Escritório
Salusse Marangoni. A pauta será oportunamente disponibilizada ao grupo.
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