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Ata da Reunião do Grupo de Estudos de Propriedade Intelectual, 
Arbitragem e Mediação  

 
 
Data: 07.02.2014 
 
Local: Escritório Salusse Marangoni 
 
Presentes: Karin Klempp (KK); Bryan Simoni Longo (BS); Mariana Veras (MV – não presencial); 
Cristovam Kubrusly (CK - não presencial); Isadora Alvarenga (IA); Vinicius Pavan (VP); Marilia 
Bittencourt (MB); Manoel J. Pereira dos Santos (MS); Nathalia Mazzonetto (NM); Sofia Gavião 
Kilmar (SK); Wilson Jabur (WJ). 
 
Relatora da Ata: KK 

 
1- Trabalhos desenvolvidos na reunião 

 
A presente reunião contou com a especial participação de Cristovam Kubrusly e Mariana Veras, 
membros do CEDPI - Centro de Defesa da Propriedade Intelectual do INPI - Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial, respectivamente: Chefe Substituto do CEDPI e Chefe da Divisão do CEDPI 
denominada DPREC - Divisão de Promoção à Resolução de Conflitos em Propriedade Intelectual e 
Chefe Substituta da DPREC. 
 
A reunião teve por pauta a continuação da discussão final do Regulamento de Mediação hoje 
vigente para o CEDPI –
(http://www.inpi.gov.br/images/docs/regulamento_mediacao_inpi_resolucao084_2.pdf, acesso em 
jan/2014). Os membros do CEDPI agradeceram os comentários ao Regulamento recebidos do grupo 
PI-Arb-Med e ressaltaram que a troca de informações e o trabalho de discussão têm sido muito 
frutífero para o CEDPI.  
 
Retomou-se a discussão do Regulamento no Capítulo III – Do Início da Mediação (art. 9 e 
seguintes).  
 
As discussões foram até o final do Capítulo IV - Da Nomeação e Competência do Mediador, que se 
encerra no art. 19 e incisos. SK gentilmente se voluntariou para ser  a redatora da consolidação dos 
comentários do Grupo ao Regulamento. SK assumiu o compromisso de enviar ao grupo a 
consolidação dos Comentários efetuados até esta fase em até 1 (hum) dia antes da próxima reunião 
do grupo.  
 
Os presentes concordaram em fazer, excepcionalmente, mais uma reunião do grupo no próximo 
mês, a fim de finalizar os comentários ao Regulamento. A próxima reunião do grupo foi então 
agendada para 14/03/2014, às 9:30, no Escritório Salusse Marangoni. 
 
 

2- Número Especial da RBA sobre Propriedade Intelectual  
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As coordenadoras expuseram o novo prazo fatal para entrega pelos autores dos artigos para a 
edição especial sobre P.I, arbitragem e mediação da Revista Brasileira de Arbitragem: 17/03/2014. 
Os presentes ponderaram se não seria possível uma dilação do prazo para final de março. As 
Coordenadoras expuseram a preocupação de que o volume especial fique pronto para divulgação no 
Congresso Anual do CBAr. Em princípio, todos acordaram que o novo prazo para entrega seria 
31/03/2014. BS assumiu o compromisso de confirmar com a Adriana Pucci se seria um prazo viável 
de entrega de artigos para publicação do número especial e distribuição no Congresso. As 
Coordenadoras alertaram para o fato de que este novo prazo 31/03/2014, se aprovado, seria fatal. 
Qualquer artigo que chegar após esta data não seria considerado.  


