CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

Juiz Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva
Diretor Geral da ESMESC
Dr. Gonçalo Cabral
Coordenador do Programa

1) DADOS DO EVENTO:
1.1) Título: Curso de Atualização em Propriedade Intelectual para
Magistrados
1.2) Promoção: Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa
Catarina – ESMESC
1.3) Realização: Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa
Catarina – ESMESC; Escola Nacional da Magistratura – ENM;
Instituto de Estudos Europeus de Macau – IEEM; Associação dos
Juízes de Língua Portuguesa – AJULIP.
1.4) Organização:
Juiz Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva – Diretor da
ESMESC
Juíza Ana Cristina Borba Alves – Diretora da ESMESC
Dr. José Luiz Sales Marques – Presidente do IEEM
Dr. Gonçalo Cabral – Coordenador do Programa
Dr. Christopher Heat e Dr. Anselm Kampermann Sanders –
Ministrantes
1.5) Apoio: Escola Nacional da Magistratura – ENM e Associação dos
Magistrados Brasileiros - AMB
1.6) Público-alvo: Magistrados brasileiros e de países de língua portuguesa.
1.7) Abrangência: Aberto a participação por inscrição ou Instituição.
1.8) Número estimado de participantes: mínimo de 20, e máximo de 30
inscritos.

1.9)

Período: de 24 de novembro a 01 de dezembro de 2015. Recomenda-se
chegar até o dia 23 de novembro.
1.10) Local do Evento: Instituto de Estudos Europeus de Macau,
Macau/República Popular da China.
2)

Estrutura Temática:
O Curso de Atualização em Propriedade Intelectual para Magistrados é uma
iniciativa inédita, oferecendo um programa internacional em Direito da
Propriedade Intelectual e sua relevância para o desenvolvimento econômico
mundial, brasileiro, europeu e asiático e política de inovação.
A partir dos conceitos básicos das convenções de Paris e Berna, o curso aborda
o desenvolvimento do Direito da Propriedade Intelectual todo o caminho para o
Acordo TRIPS da OMC e os tratados da OMPI. A atenção também é dedicada a
acordos regionais, tais como a Convenção sobre a Patente Europeia, e outras
novas iniciativas internacionais e nacionais. De uma perspectiva política de
acordos de livre comércio e acordos bilaterais de investimento que cobrem
Propriedade Intelectual, bem como as negociações em curso na área da proteção
dos conhecimentos tradicionais serão cobertos.
As classes são oferecidas num formato socrático intensivo no decurso de uma
semana, por magistrados e professores especialistas na área. Este programa
desafiador também espera que os participantes a preparar em conjunto e discutir
vários casos discutíveis em uma atmosfera amigável, mas competitiva,
proporcionando uma visão única na maneira em que os colegas de várias
jurisdições possam abordar problemas legais nacionais e internacionais.
2.1) Ementário:
Introdução, História e Estrutura da Propriedade Intelectual; Tratados
Internacionais: tratamento nacional, prioridade, jurisdição e solução de
controvérsias; Princípios do direito das marcas, proteção de marcas notórias; das
marcas comerciais: confusão/diluição/marcas tridimensionais; Lei Internacional de
Patentes e proteção nacional - Princípios Básicos; Como ler patentes,
reclamações, descrições, questões prioritárias; Patentes: Monopólios, Direitos e
limites; Lei Internacional de Direitos Autorais; Interfaces - imitação servil, direitos
autorais e obras de arte; Proteção de fronteiras: Questões gerais sobre medidas
de proteção, Transferência de Tecnologia e Licenciamento.

2.2) Programação: Aulas pela manhã e tarde, com ênfase na discussão de casos
práticos.
3)

4)

Divulgação: Edital com regras de inscrição e participação será publicado no site
da ESMESC, e divulgado através da Escola Nacional da Magistratura para
participação de Juízes de todo o Brasil. Serão oferecidas 10 (dez) vagas a juízes
de países da língua portuguesa.
Custos:
Curso + Hospedagem: US$ 1.500,00 apto. duplo no Hotel Royal

