
 

ATA DE REUNIÃO 

GRUPO DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO 

Data: 13/08/2019 

Local: Escritório Salusse, Marangoni, Parente, Jabur Advogados, com 
endereço à Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1400, 10º andar 

Horário: 09h10-10h10 

Participantes: Wilson Pinheiro Jabur (coordenador) 

Manoel J. Pereira dos Santos (coordenador) 

Samira Miguel 

Luciana Minada 

Pauta: - Retomar as atividades do Grupo para o 2º semestre de 2019; 

- Discutir a continuidade e os resultados do levantamento efetuado junto 
aos principais Centros e Câmaras sobre o uso dos mecanismos 
alternativos de disputa para conflitos tratando de direitos de 
Propriedade Intelectual no Brasil. 

Tópicos 
discutidos: 

1) Resultados do levantamento junto aos Centros e Câmaras 
(biênio 2015-2016) 

- publicar os resultados do levantamento na página do Grupo PI-Arb-
Med no site do CBAr, constando a coordenação de Wilson Jabur e 
Karin Klempp. 

2) Atualização do levantamento para o biênio 2017-2018 

- o levantamento junto aos principais Centros e Câmaras sobre o uso 
dos ADRs para conflitos relacionados a direitos de propriedade 
intelectual no Brasil deverá ser feito para o biênio 2017-2018; 

- nos critérios a serem enviados aos Centros/Câmaras deverá 
constar, expressamente, a mediação (sugestão: aumentar a 
abrangência temporal para os 5 anos anteriores, a fim de englobar o 
biênio 2015-2016), estabelecendo-se, ainda, como elemento de 
conexão as disputas que tenham sede no Brasil e/ou que envolvam 
partes brasileiras; 

- outros Centros e Câmaras que deverão participar do novo 
levantamento, além daqueles que já participaram no biênio 2015-
2016: 

(i) Centro de Solução de Disputas da ABPI; 

(ii) ICC Brasil; 

(iii) OMPI; 

(iv) Câmara de Mediação e Arbitragem do Instituto de Engenharia 



 

(CMA-IE); 

(v) Câmara de Mediação do SECOVI. 

3) Evento sobre os 20 anos da UDRP 

- verificar a viabilidade de realizar em conjunto com a ABPI, OMPI e 
RegistroBr (sugestão: palestra de Demi Getschko); 

- data proposta: 05/11/2019 (preferencialmente na parte da manhã); 

- local: Instituto Ayrton Senna, se houver disponibilidade. 

4) Outros assuntos 

- desenvolver nova linha de pesquisa do Grupo, referente às 
mediações realizadas nos CEJUSCs; 

- analisar a viabilidade/interesse em contatar o Presidente do INPI 
para sugerir a celebração de convênio com o CBAr. 

Providências: 1) Wilson revisará o documento referente aos resultados do 
levantamento junto aos Centros e Câmaras (biênio 2015-2016) e 
enviará para disponibilização no site do CArb; 

2) Manoel entrará em contato com Cláudia Grossmann para verificar 
eventuais sugestões de outros Centros e Câmaras que deverão ser 
incluídos no novo levantamento; 

3) Manoel fará o primeiro esboço do evento sobre os 20 anos da 
UDRP; 

4)  Samira entrará em contato com Daniela Gabbay para conversar 
sobre pesquisa conduzida por ela na FGV (assunto: mediação). 

 


