
1. Apresentação e justificativa da pesquisa: 

O Comitê Brasileiro de Arbitragem (“CBAr”), por meio de seu Grupo de Estudos em 
Propriedade Intelectual, Arbitragem e Mediação, lançou um projeto de pesquisa a fim de 
traçar, bianualmente, um panorama brasileiro dos procedimentos arbitrais que envolvam em 
suas discussões temas de propriedade intelectual (“PI”). 

Em sua primeira etapa foi realizado levantamento junto aos principais centros arbitrais 
brasileiros quanto a (i) o número de arbitragens ligadas a temas de PI que tenham se 
encerrado no biênio 2015/16 e (ii) os valores envolvidos em ditos procedimentos. 

 
A pesquisa considerou como “Propriedade Intelectual” as seguintes matérias: 

Patentes1, Marcas2, Direitos de Autor e Conexos3, Concorrência Desleal4 e Contratos de 
Transferência de Tecnologia5. 

 
1São títulos de propriedade temporários concedidos pelo INPI, ou escritório de patentes e marcas do 
país em questão, aos titulares sobre determinados bens, como produtos, processos de fabricação ou 
aperfeiçoamentos dos mesmos. O titular passa a possuir direitos exclusivos sobre o bem, e terceiros só 
podem explorar a patente mediante permissão/licença do titular. Compreendem as patentes de 
invenção e as patentes de modelo de utilidade e, em âmbito estendido, os registros de desenho 
industrial. 
2Sinais distintivos que identificam produtos ou serviços, registrados no Brasil perante o INPI ou no país 
em questão, no respectivo escritório de marcas, assegurando ao titular o direito de uso exclusivo. 
3Direitos morais e patrimoniais dos autores sobre suas obras (escritores, pintores, fotógrafos, arquitetos 
etc.). Direitos conexos se referem aos direitos de artistas intérpretes ou executantes (tais como 
cantores, pianistas ou bailarinos), produtores de fonogramas (tais como Universal Music, Sony Music, 
Som Livre), e organismos de radiodifusão (como estações de rádio e canais de TV). 
4Práticas ilícitas para atrair clientes de um concorrente, tais como: a imitação do nome de uma empresa 
ou da marca e da embalagem de um produto, violação de acordos de confidencialidade ou de cláusulas 
de não concorrência; no espaço virtual problemas relativos a Adwords ou metatags etc. 
5Acordos de Desenvolvimento Conjunto (Joint Development Agreement – JDA): acordo pelo qual as 
partes unem esforços para conjuntamente desenvolver uma tecnologia. A forma deste acordo pode ser 
a de uma joint-venture. 
Cooperação científica: troca de informações de caráter científico entre as partes para o 
desenvolvimento de tecnologias ou capacitação de pessoal. 
Cost-sharing: acordo pelo qual as partes dividem o custeio do desenvolvimento de algum projeto de 
tecnologia ou inovação. 
Franquia: disputas entre franqueadora e franqueado que sejam relativas a direitos de propriedade 
intelectual, tais como o uso da marca, a exploração de patentes, o layout do projeto arquitetônico dos 
estabelecimentos, o uso de know-how, metodologia de negócios etc. 
Inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em 
novos produtos, processos ou serviços. Por exemplo, a melhoria de uma linha de produção de sorvetes 
para que esses sejam feitos de forma mais rápida. 
Know-how: conhecimento prático de execução de determinado processo, tarefa, serviço ou tecnologia. 
É um ativo cuja transferência, sigilo, manuseio e etc. podem gerar conflitos. 
Pesquisa e Desenvolvimento – P&D (Research&Development – R&D): atividade criativa ou 
empreendedora relacionada à ciência ou tecnologia, visando à geração de novos conhecimentos que 
possibilitem o desenvolvimento em determinado segmento. 
Transferência de tecnologia: transferência de conhecimento técnico ou científico para indivíduos, 
empresas ou governos, inclusive informações relativas a resultados de pesquisas, habilidades, 
conhecimentos, tecnologias, linhas de produção/processos produtivo, etc. 
Suporte técnico: prestação de serviços de assistência tecnológica, intelectual e material, por meio de 
apoio com conhecimentos especializados sobre manutenção, consertos, disponibilização de peças de 
reposição, atualizações de produtos e serviços tais como eletroeletrônicos, hardwares, softwares etc., 
visando a solucionar problemas técnicos. 



 
2. Resultados apurados: 

 
 

Instituição 
Número de procedimentos 

envolvendo PI (por matéria) 

Valor da(s) 
disputa(s) no que se 
refere à matéria de 

PI6 

Valor total em 
disputa7 

AMCHAM8 Concorrência Desleal: 1 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00 

ARBITAC9 

Concorrência Desleal: 2 R$ 546.147,92 R$ 941.910,57 

Contratos de Transferência de 

Tecnologia: 4 
R$ 395.762,65 R$ 1.107.324,29 

CAE10 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

CAESP11 

Marcas: 18 R$ 28.000.000,00 R$ 33.000.000,00 

Concorrência Desleal: 21 R$ 26.000.000,00 R$ 34.000.000,00 

Contratos de Transferência de 

Tecnologia: 13 
R$ 17.000.000,00 R$ 26.000.000,00 

CBMA12 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

CCBC13 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

FGV14 Concorrência Desleal: 1 Não disponível Não disponível 

CIESP/FIESP15 Direitos de Autor e Conexos: 1 R$ 312.000,00 R$ 312.000,00 

 
 

3. Conclusões: 
 

Com base nos números acima, constata-se que foram informados 61 procedimentos 
arbitrais envolvendo PI nas instituições em análise, dentro de um universo de 384 arbitragens. 
Isto representa aproximadamente 16% do número total de procedimentos administrados 
pelas câmaras no período indicado.  

 

 
6 Somatória da parcela dos valores envolvendo PI de todos os procedimentos. 
7 Somatória dos valores totais de todos os procedimentos. 
8 Centro de Arbitragem e Mediação – AMCHAM. Disponível em: https://www.amcham.com.br/o-que-
fazemos/arbitragem-e-mediacao.  
9 Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Paraná (ARBITAC). Disponível em: 
http://www.arbitac.com.br/.  
10Câmara de Mediação e Arbitragem das Eurocâmaras (CAE). Disponível em: 
http://www.euroarbitragem.com.br/pt/index.php.  
11 Conselho Arbitral do Estado de São Paulo (CAESP). Disponível em: http://www.caesp.org.br/.  
12 Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA). Disponível em: http://www.cbma.com.br/.  
13 Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC): Disponível em: 
http://www.ccbc.org.br/Home/SessionSite?_site=2.  
14 Câmara FGV de Mediação e Arbitragem. Disponível em: http://camara.fgv.br/.  
15Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da CIESP/FIESP. Disponível em: 
http://www.fiesp.com.br/sobre-a-fiesp/camara-de-arbitragem/.  

https://www.amcham.com.br/o-que-fazemos/arbitragem-e-mediacao
https://www.amcham.com.br/o-que-fazemos/arbitragem-e-mediacao
http://www.arbitac.com.br/
http://www.euroarbitragem.com.br/pt/index.php
http://www.caesp.org.br/
http://www.cbma.com.br/
http://www.ccbc.org.br/Home/SessionSite?_site=2
http://camara.fgv.br/
http://www.fiesp.com.br/sobre-a-fiesp/camara-de-arbitragem/


Nas arbitragens envolvendo PI, a matéria representa, em média, 76% do valor em 
disputa. Neste sentido, verifica-se que, no biênio 2015/16, os valores em disputas envolvendo 
matérias de PI totalizaram R$ 73.753.910,57 em procedimentos arbitrais. 
 

Chama atenção o fato de que não foi apurado nenhum procedimento envolvendo 
patentes. Quanto às demais matérias, percebe-se que Concorrência Desleal foi objeto de 41% 
dos procedimentos apurados (envolvendo R$ 28.046.147,92), ao passo que Marcas foram 
objeto de 30% dos casos (envolvendo R$ 28.000.000,00), Contratos de Transferência de 
Tecnologia, 28% (R$ 17.395.762,65), e Direitos de Autor, 1% (R$ 312.000,00), conforme 
ilustrado no gráfico abaixo: 
 

 
 

As controvérsias que movimentam, em média, os valores mais altos, são aquelas 
envolvendo Marcas (R$ 1.555.555,56 por procedimento), seguidas de perto por casos 
envolvendo Concorrência Desleal (R$ 1.168.589,49) e Contratos de Transferência de 
Tecnologia (R$ 1.023.280,15). Já os conflitos envolvendo Direitos de Autor e Conexos 
representam valores bem menos significativos (R$ 312.000,00, no único procedimento 
apurado). 

 
A instituição com maior número de disputas envolvendo PI foi o CAESP, com 52 

procedimentos, que representaram 88% do número total de arbitragens administradas pela 
câmara. Em contrapartida, as duas principais instituições incluídas no trabalho (CCBC e 
CIESP/FIESP) – as quais, juntas, são responsáveis por 58% do universo total de arbitragens 
pesquisadas – somaram apenas 1 procedimento envolvendo PI, com valor envolvido de R$ 
312.000,00. 
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