O impacto do novo CPC
na Propriedade Industrial
Prepare-se para a nova realidade do Processo Civil Brasileiro
Março
20 de março | sexta-feira
Sessão de abertura:
Uma visão geral do novo CPC: aspectos relevantes.

Abril
10 de abril | sexta-feira
Saneamento do processo e a distribuição dinâmica do ônus da prova.

Princípios gerais do novo CPC: o papel do Juiz e das partes
na condução do processo.

As provas no novo CPC e seus reﬂexos nas ações de PI: produção
antecipada de prova, in mação da testemunha pela própria parte,
Ata Notarial e as fotograﬁas re radas da Internet.

Aplicação subsidiária do novo CPC aos processos administra vos:
o que muda na esfera do INPI?

A prova pericial no novo CPC e os reﬂexos nas ações de PI: prova
técnica simpliﬁcada e possibilidade de as partes indicarem o Perito.

21 de março | sábado
Métodos alterna vos de solução consensual de conﬂitos: arbitragem,
conciliação e mediação nas ações de PI.
As regras de competência e o Amicus Curiae no novo CPC: repercussão
nas ações de PI.
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica: requisitos e
sua efe vidade para o cumprimento das decisões judiciais.

27 de março | sexta-feira

11 de abril | sábado
A decisão judicial e seus elementos obrigatórios: novo conceito de
fundamentação do decisum e a prejudicial de mérito como coisa
julgada.
As inovações na fase de liquidação de sentença: considerações sobre
as ações de PI.
Cumprimento de sentença: novas regras, procedimentos e a
possibilidade de protesto do tulo judicial.

24 de abril | sexta-feira

A ﬁgura do negócio jurídico processual: faculdade das partes
convencionarem prazos, ônus e deveres. Aplicabilidade nas ações de PI.

A posi vação da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade: a
problemá ca da quan ﬁcação dos intangíveis.

Nova sistemá ca da contagem dos prazos no CPC: principais
modiﬁcações e a possibilidade do advogado promover a in mação do
advogado da parte contrária.

A ordem dos processos no tribunal: o Incidente de Resolução de
Demandas Repe vas e a Assunção de Competência - possíveis
temas na área de PI.

Breves considerações sobre as regras de citação: o que muda na citação
das pessoas jurídicas nacionais e estrangeiras?

Panorama geral sobre os recursos no novo CPC: o ﬁm dos Embargos
Infringentes e as peculiaridades sobre os Embargos de Declaração.

28 de março | sábado

25 de abril | sábado

Tutelas de urgência e evidência na Propriedade Intelectual e o ﬁm do
processo cautelar.

Alterações relevantes na Apelação Cível: o ﬁm do juízo de
admissibilidade e as novas regras procedimentais.

Novos requisitos da pe ção inicial, hipóteses de indeferimento e
alterações procedimentais.

Principais mudanças no Agravo de Instrumento: a possibilidade de
sustentação oral na hipótese de concessão ou não tutela de urgência
ou evidência.

A nova roupagem da contestação: princípio da concentração da
defesa (reconvenção, exceção de incompetência, convenção de
arbitragem, impugnação ao valor da causa e à gratuidade de jus ça,
etc.)

Recursos Especial e Extraordinário: repercussão geral e julgamentos
repe vos.

