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CURSO INTERMEDIÁRIO DE MARCAS 

2º SEMESTRE DE 2019 – SÃO PAULO - SP 

 

Coordenador: Adv.º Marcello do Nascimento 
  

Diretora de Estudos: Adv.ª Laetitia d’Hanens 
 

Local  

Auditório – Gusmão e Labrunie 

 Av. Brg. Faria Lima, 1485 - 11º andar - Pinheiros, São Paulo - SP  

Data e horário 

De 20 de Agosto a 05 de Novembro de 2019 – Das 18h00 às 20h00 
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Proposta e Metodologia do Curso 

O Curso decorre de uma metodologia própria e desenvolvida pela ABAPI para o 
treinamento prático sobre os principais procedimentos administrativos para o registros de 
marcas e a defesa desse direito. 

 
A sistemática envolve aulas teóricas, exercícios práticos e a simulação de um processo 

administrativo perante o INPI. Para tanto os alunos serão divididos em equipes e atuarão 
como empresa e/ou como agentes da propriedade industrial, enquanto os facilitadores 
atuarão como sendo o INPI, quando das atividades práticas. 

 
O programa prevê, entre outros, temas e exercícios sobre: princípios gerais e 

requisitos de registrabilidade, busca de anterioridades, análise e preparo de pedidos de 
registro, preenchimento de formulários, elaboração de razões de oposições, recursos, 
processos administrativos de nulidade e manifestações, exame formal e exame de mérito, 
prorrogações, requerimento de caducidade e anotações. 

 
Ao final, serão emitidos certificados pela ABAPI para os alunos que forem aprovados. 

Chamando a atenção de que não haverá avaliação com notas. Assim, receberão o certificado 
de participação todos os inscritos que estiverem presentes a pelo menos 17 (dezessete) das 
22 (vinte e duas) aulas ministradas. 

 

Público Alvo    e    Requisitos dos Candidatos 

O Curso é dirigido para agentes de propriedade industrial, advogados e profissionais 
que atuam na área de propriedade industrial que: 

(I) Já tenham cursado o Curso Básico da ABAPI; ou;  
(II) Possuam experiência profissional que suplante os conhecimentos do 

Curso Básico, a critério da Coordenação do Curso. 
 

Investimento 
 

Associado da ABAPI    R$  1.170,00   
Funcionário de associados da ABAPI    R$   1.440,00  
Associado da ABPI e ASPI e funcionários  R$   1.725,00   
Não associado    R$   1.995,00  
Funcionário do INPI    R$   1.725,00  
 
À vista ou em 3 parcelas 

 

 
 

 
 

 
 

Informações  e   inscrições 

Secretaria ABAPI (Sras. Cecilia Leite e Juliana Boueri) 

Telefone: (21) 2224-5378 - Fax: (21) 2224-5942 

E-mail: abapi@abapi.org.br    -    Web site: www.abapi.org.br 

 

mailto:abapi@abapi.org.br
http://www.abapi.org.br/
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PROGRAMA DO CURSO 
 

  Módulo 1  Sinais distintivos 

 Facilitadores: Dr.ª Adriana Garotti (dias 20 e 22) e 
Dr.ª Alina Oliveira  (27) 

 

20/08 
✓ Sinais Distintivos;  

✓ Sinais Registráveis como marca; 

✓ Sinais Não Registráveis como marca; 

✓ Formação dos Grupos 
✓ Marcas Coletivas e de Certificação, 

✓ Marca evidentemente conhecida; 

✓ Marca Notoriamente Conhecida; 

 

22/08 
✓ Natureza das Marcas e Formas de Apresentação; 

✓ Princípios do Direito Marcário; 

✓ Escolha/ Criação das marcas e especificação; 

✓ Requerentes de Registro; 

✓ Significado Secundário da Marca (Secondary Meaning); 

✓ Proteção aos sinais não tradicionais; 
✓ Marca de Alto Renome; 

✓ Criação dos titulares; 

 

27/08 
✓ Usuário de Boa Fé,  

✓ Direito de Prioridade; 

✓ Proteção Conferida pelo Registro; 

✓ Limitação dos Direitos;  

✓ Vigência do Registro; 

✓ Extinção do Registro; 

✓ Fases do Processamento do Pedido  

✓ Criação de marcas colidentes e titulares; 

 

 

Módulo 2  Da Busca ao Pedido de Registro 

 Facilitador: Dr. Ricardo P. Vieira de Mello 

 

29/08 

✓ Classificação de produtos e serviços; 

✓ Classificação de elementos figurativos; 

✓ Busca de Anterioridades de marcas nominativas 

✓ Busca de Anterioridades de elemento figurativo 
 

 

03/09 
✓ APRESENTAÇÃO DA FERRAMENTA DE BUSCA 

✓ Análise Comparativa dos resultados alcançados 
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05/09 

✓ Pedido de registro e nuances do depósito on line; 

✓ Condições especiais;  

✓ Reivindicação de Prioridade; 

✓ Preparo do Pedido de registro; 

✓ Exame Formal;  

✓ Publicação: dados da publicação e efeitos;  

✓ Colidência fonética, visual e ideológica/semântica; 

 

 

Módulo 3  Oposição 

 Facilitador: Drª. Marina Ines Fuzita Karakanian 

 

10/09 
✓ Colidência com marcas anteriormente apostiladas; 

✓ Oposição; 

✓ Preparo de Razões de Oposição; 

 

12/09 
✓ Manifestação à oposição; 

✓ Preparo de Manifestação sobre Oposição;  

 

17/09 
✓ Exame da oposição e manifestação à oposição: 

✓ Acordos de Coexistência; 

 

 

Palestra “o lado do INPI” 

Tema:  “concessão de marcas no Brasil: evolução e desafios          
atuais do INPI” 

 

 Palestrante: Dr. Mauro Catharino  
19/09 

DAS 18:30 ÀS 20:30 HORAS 

 
 

Módulo 4  Do Exame à decisão 

 Facilitadora: Dr.ª Flavia Mansur Murad  

 

24/09 
 

✓ Exame de mérito; 

✓ Exigências 

✓ Preparo de razões de cumprimento e contestação à exigência; 

✓ Decisão de Deferimento – efeitos e providências;  

✓ Análise de decisões administrativas; 

 
26/09 
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✓ Decisão de Indeferimento - efeitos e Prazos;  

✓ Análise de decisões administrativas; 

✓ Indeferimento Parcial – efeitos e Prazos; 

✓ Modificação da marca para supressão de elementos irregistráveis 

 

Módulo 5  Do Recurso 

 Facilitador: Dr. Thiago Souza 

 

01/10 
 

✓ Redação de Recurso Contra Decisão de Indeferimento; 

✓ Publicação do Recurso 

✓ Redação da Manifestação ao Recurso 

✓ Apresentação dos recursos e manifestação pelos grupos; 

 

03/10 
 

✓ Publicação do Recurso contra o indeferimento – efeitos; 

✓ Manifestação sobre Recurso contra o indeferimento – legitimidade e efeitos 

✓ Decisão final; 

 

 

Módulo 6  Dos Procedimentos Especiais 

 Facilitadores: Dr. Pedro Vilhena (08, 10 e 15/10) e Dr.ª 
Maitê Moro (17) 

 

08/10 
 

✓ Processo Administrativo de Nulidade (PAN);  

✓ Redação de PAN 

 
10/10 
 

✓ Defesa de PAN;  

✓ Redação da Defesa de PAN 

✓ Julgamento do PAN; 

 

15/10 
 

✓ Caducidade; Arts. 142 a 146 LPI 

✓ Redação de razões; 

✓ Defesa de Requerimento de Caducidade; 

✓ Redação de razões; 

✓ Exigências em requerimento de caducidade;  

✓ Redação de razões de cumprimento ou contestação do INPI; 

✓ Análise de decisões do INPI; 

✓ Decisão sobre a Caducidade; 

 

17/10 
 

✓ Procedimento para o Reconhecimento do Alto Renome 

✓ Redação do Requerimento de Alto Renome; 
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✓ Manifestação ao pedido de alto renome; 

 

Módulo 7  Prorrogação, Anotações e Contratos 

 Facilitador: Dra. Eliana Ciorucci (22) Dr.ª Karin Klemp 
(24) 

 

 

22/10 
 

✓ Prorrogação: prazo normal e período de graça; 

✓ Anotações realizadas pelo INPI; 

✓ Cessão e transferência de titularidade; 

 

24/10 
 

✓ Contratos – cláusulas indispensáveis e recomendáveis; 

✓ Redação/análise de contratos (baixa complexidade); 

✓ Averbação de contratos de licença de uso de marca perante o INPI; 

✓ Redação de carta justificativa; 

 

 

Módulo 8  Medidas Extrajudiciais e Judiciais 

 Facilitador: Drª. Ana Paula Aguiar Tempesta 

 

29/10  
 

✓ Direitos e Limitações dos depositantes e dos titulares de registro de marcas  

✓ Notificação – justificativa e consequências;  

✓ Redação de Notificação; 

✓ Implicações e riscos da notificação Ação; 

 

31/10 
 

✓ Contra Notificação – o que responder e como; 

✓ Redação de Contra notificação; 

✓ Medidas Judiciais Cabíveis; 

✓ Prescrição do Direito de Ação; 

 

05/11– Cerimônia de Encerramento  
DAS 18:30 ÀS 20:30 HORAS 
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FICHA DE INSCRIÇÃO - CURSO INTERMEDIÁRIO DE MARCAS – SÃO PAULO – 2º SEMESTRE 

 
Dados pessoais 

Nome: _________________________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________________ 

Cep: _____________________________  Cidade: _______________________ UF: __ _  

Data de nascimento: ___/___/___     Sexo:  (   ) Fem.  (   ) Masc.   RG nº ___________________  

Profissão: ____________________________ API Nº __________ 

Tel.: ___________ E-mail:  ___________ _______________________________________ 

Dados comerciais 

Empresa:  _________________________________________________________________________  

Endereço:  _________________________________________________________________________  

Cep:_________________ Cidade: ___________________ UF: ___ 

Tel.: ______________ E-mail:  ________ _______________________ 

Recibo em nome de: ___________________________________________________ 

CPF ou CNPJ: ______________________________________ 

Valor:  

(    )Associados da ABAPI ................................................... R$  1.170,00 
  (Associados pessoa jurídica poderão inscrever 02 pessoas nesse valor) 

(    )Funcionários de associados da ABAPI.................................. R$   1.440,00 

(    )Associados e funcionários de associados da ABPI e ASPI.... R$   1.725,00 

(    )Não-associados ................................................................. R$   1.995,00 

(   ) À vista (   ) Em 3 parcelas 

Rio de Janeiro, ___ de  _______________  de 2019. 

 

Assinatura 

 
A inscrição poderá ser feita por e-mail (abapi@abapi.org.br) ou pelo fax (21) 2224-5378/5942 (Ficha 

de inscrição assinada e o comprovante de depósito). O pagamento da inscrição poderá ser efetuado à 
vista ou em 3 parcelas (a primeira no ato da inscrição, a 2° parcela até 20/09/2019 e a 3° parcela até 

21/10/2017.), por depósito bancário no Banco Santander (0033), agência 3451, conta 
corrente n° 130005509, em nome da ABAPI - Associação Brasileira dos Agentes da 

Propriedade Industrial (CNPJ 29.508.132/0001-00). 

Não há reservas de vagas e a matrícula só será efetivada mediante o pagamento da taxa de inscrição. 
Os funcionários de associados ABAPI, ABPI e ASPI gozarão do desconto concedido, desde que 

apresentem declaração da empresa associada ou do associado pessoa física, declarando esta 
condição. 

 

 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 

 
Antes de efetuar o depósito bancário, o candidato deverá consultar a disponibilidade de 

vagas. 
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Em caso de desistência do curso, não haverá devolução dos valores já pagos e nem 

créditos para futuros cursos oferecidos pela ABAPI. 




