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Ficha de Inscrição 
 

PALESTRA 
 

" Os Reflexos Jurídicos dos Sinais não Tradicionais Visualmente Perceptíveis”        
 

A palestra abordará a tutela legal dos Sinais não Tradicionais Visualmente Perceptíveis no Brasil e outros 
sistemas legais estrangeiros; a importância da efetiva regulamentação do direito de registro destes novos 
sinais visualmente perceptíveis e uma possível regulamentação das marcas de posição. Além disso, tratará 
das iniciativas no mundo acadêmico para a análise dos conflitos judiciais envolvendo sinais visualmente 
perceptíveis, numa interface interdisciplinar entre o direito da propriedade intelectual e as teorias do 
comportamento do consumidor e marketing. 

         
Palestrantes: 

Kone Prieto Furtunato Cesário 
Doutora e mestre em direito comercial pela PUC-SP; pesquisadora visitante na Universidade de St. Gallen na 
Suíça; professora de direito comercial e propriedade intelectual na Faculdade Nacional de 
Direito/UFRJ;  professora do PROFNIT (Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica); 
professora convidada na EMARF, EMERJ, INPI e nos programas de pós-graduação nas Universidade Federal 
de Juiz Fora e Mackenzie São Paulo; membro do CEDITEC (Centro de Estudos de Direito e Tecnologia/UFRJ); 
Autora de Diversas Publicações; Perito judicial no Tribunal de Justiça e na Justiça Federal do Rio de Janeiro. 
  
Gustavo Cesário 
Pesquisador e doutorando em Administração de Empresas na linha de pesquisa Ciências Comportamentais e 
de Tomadas de Decisão da FGV/EBAPE, mestre em Administração de Empresas na linha de pesquisa 
Marketing da FGV/EAESP, bacharel em Propaganda e Marketing pela ESPM-SP; possui mais de 20 anos de 
experiência como executivo em grandes empresas multinacionais, desenvolvendo projetos nas áreas de 
marketing e comunicação. Associado da ABAPI, é perito judicial no Tribunal de Justiça e na Justiça Federal 
do Rio de Janeiro. 

 
12 DE MAIO DE 2017 –  14H30  – CURITIBA - PARANÁ 

PUC-PR – AUDITÓRIO IRMÃO ALBANO – BLOCO 5 – RUA IMACULADA CONCEIÇÃO, 1155 
 

Nome do Participante  

Nº RG/API/OAB/CREA  

e-mail  

Empresa/Instituição  

Cidade  

Telefone  

 
Valor da Inscrição:  
Associados da ABAPI/ABPI/ASPI e Alunos da PUC-PR     R$ 60,00 (   ) 
Não-Associados          R$ 90,00 (   ) 

Aos interessados, serão emitidas Declarações de Participação pela ABAPI. 

 
Efetivação de inscrição por meio de depósito bancário em favor da ABAPI, através do Banco Santander agencia 

3451, c/c 13000550-9. Enviar ficha de inscrição e comprovante de depósito bancário para o fax nº (21) 2224.5378 
ou pelo e-mail: abapi@abapi.org.br – Não serão aceitas inscrições no dia do evento. 

mailto:abapi@abapi.org.br

