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Ata da Reunião Inaugural do Grupo de Estudos sobre Arbitragem, 

Mediação e PI do CBAr 
 
 
Data: 30/04/2013 
Local: L. O. Baptista, Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira, Agel 
Presentes: Isadora Alvarenga Silva (IAS), Karin Klempp (KK), Manuel Santos (MS), Nathália 
Mazzonetto (NM), Rodrigo Azevedo (RA – por conferência), Thiago Rodovalho (TR). 

 
1- Objetivos e Métodos do grupo  
 
Inicialmente foi apresentada aos presentes a Proposta de Pauta de Reunião, de plano acolhida por 
todos (doc. disponível na página do grupo).  
 
NM e KK destacaram que o objetivo do grupo é, primordialmente, aproximar os universos da 
arbitragem/mediação (ADRs em geral) e da Propriedade Intelectual (PI).  
 
Ficou decidido que as reuniões serão realizadas trimestralmente, preferencialmente às quartas 
(sobretudo no primeiro semestre) ou às sextas-feiras pela manhã, com início às 9hs. Além disso, 
decidiu-se que será feito um calendário anual com as datas dos prováveis encontros e eventos do 
grupo, para que todos possam se organizar com antecedência e comparecer. Desde já o grupo 
acordou em reservar o dia 05.06 para a realização de um Café da Manhã com representantes do 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). NM ficou de fazer contato com a autarquia e KK 
de verificar disponibilidade da realização do evento nas instalações da Associação Paulista da 
Propriedade Intelectual (ASPI), levantando possíveis outros nomes para participação da mesa de 
debates. 
 
Acordou-se que deverá ser realizada uma nova reunião no mês de junho (fim do mês, data a 
confirmar) para viabilizar a realização de eventos, tais como mesas redondas e cafés da manhã. 
 
Discutiu-se, ainda, como cada integrante do grupo poderia contribuir para as atividades, com a 
conclusão de que todos devem se comprometer considerando a disponibilidade de agendas. 
Nesse contexto, a parceria com outras instituições de PI foi reforçada – eventos conjuntos, 
compartilhamento de mailing list e troca de publicações para as respectivas bibliotecas (ex. 
Revistas do CBAr e Revistas da ABPI, uso da sede da ASPI).  
 
2- Edição Especial na Revista Brasileira de Arbitragem 

 
Discutiu-se a possibilidade de se fazer uma edição especial da Revista Brasileira de Arbitragem 
sobre PI e ADRs. NM e KK ficaram de, com a colaboração de IAS, de verificar a viabilidade do 
lançamento de tal publicação especial para o fim do ano com o CBAr e a Comissão de Edição e 
Publicação da Revista do CBAr. MS sugeriu a publicação de algum artigo em alguma das edições 
da RBA. NM sugeriu que a revista começasse abordando a relação entre PI e arbitragem desde 
um aspecto mais geral até nos aproximarmos das questões mais específicas. A ideia seria dar um 
panorama geral de como os dois universos têm se relacionado internacionalmente e no Brasil. 
 
Os presentes acordaram que os artigos podem ser escritos por apenas uma pessoa ou em 
coautoria. Preliminarmente, pensou-se que cada artigo teria entre 15 e 20 páginas, estimando-se  
12 (doze) artigos para a edição, que poderá, ainda, contar com a participação de textos de autores 
estrangeiros, mesmo que não sejam membros do CBAr. Autores brasileiros terão de 
necessariamente ser membros do CBAr. KK disponibilizou-se a fazer aproximação nesse sentido 
com alguns professores europeus que circulam nos dois ambientes; PI e arbitragem. A estipulação 
dos prazos de entrega dos artigos ficou pendente em função de confirmação da possibilidade de 
publicação da obra no fim do ano.  
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Como uma idéia embrionária, sugeriu-se o seguinte índice preliminar, para circulação aos demais 
integrantes do grupo, convidando a participar todos aqueles que tiverem real interesse e 
comprometimento de contribuir com a obra: 
 
Sumário Preliminar 
 
1- Sistema Multiportas e Propriedade Intelectual (NM +KK) 
2- Experiência Internacional: ADRs e PI (potencial autor: Dr. Fróes) 
3- Perspectiva Brasileira nas diversas áreas 
 
a) Nomes de domínio (MS e RA) 
b) Patentes 
c) Marcas 
d) Indicações Geográficas 
e) Franquias (potenciais autores: Ana Claudia Pastore, Thiago Rodovalho e Francisco Cahali) 

e.1. Jurisprudência comentada – Caso Villa Café (Adriana Pucci) 
f) Online Dispute Resolution (potencial autor: Verônica Beer) 
g) Etc. 
 
4- INPI 
5- Registro.BR (MS ficou de verificar potencial nome no registro.br – Dra. Kelly) 
6- Regulamentos: um estudo comparativo (IAS) 
7- What is next? Perspectivas futuras 

 
Deixou-se aberto para que outros temas fossem sugeridos 

 
3 - Outras atividades de interesse do Grupo 
 
3.1. Criação de um subgrupo para estudar o Regulamento de Mediação do INPI, em parceria com 
a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), recentemente publicado. 
 
3.2. Estudo de casos de arbitragem (decisões arbitrais publicadas – CCI, etc.), conforme 
jurisdições, instituições arbitrais, etc. Fixação de filtros de pesquisa. Levantamento dos 
gargalos/obstáculos (ex. questões envolvendo confidencialidade, ordem pública, participação de 
terceiros – INPI, etc.). KK sugeriu o nome de Fabrício Polido para falar ao grupo de projeto que já 
vem conduzindo nesse sentido na IBA. KK e TR ficaram de fazer contato para convidá-lo para 
próxima reunião com o grupo.  
 
4- Próximo encontro 

 
Dia 05.06, das 9hs30 às 12hs, na sede da ASPI: Café da manhã tendo por convidado 
representante do INPI para apresentar novo centro de mediação inaugurado e discutir o modelo 
adotado. Oportunamente convite do evento será divulgado a todos.  
 


