
abpi.empauta.com
Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Clipping da imprensa

Brasília, 14 de fevereiro de 2022 às 08h08
Seleção de Notícias



abpi.empauta.com

Zero Hora - Últimas Notícias | RS
Marco regulatório | INPI

Estados Unidos e RS promovem painel sobre propriedade intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      3

Blog do Ancelmo Gois - Globo Online | BR
Marco regulatório | INPI

O MBL não tem dono: Kim Kataguiri e sua trupe perdem ação contra Frota . . . . . . . . . . . . . . . . .      5
NELSON LIMA NETO



abpi.empauta.com Brasília, 13 de fevereiro de 2022
Zero Hora - Últimas Notícias | RS

Marco regulatório | INPI

abpi.empauta.com pg.3

Estados Unidos e RS promovem painel sobre
propriedade intelectual 

Stacey Kuch fala em aproximação entre as agen-
dasStacey Kuch / Arquivo Pessoal

O jornalista Rafael Vigna colabora com a colunista
Marta Sfredo, titular deste espaço.

A Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos
no Brasil, em parceria com a Secretaria de Inovação,
Ciência e Tecnologia do RS, promovem nesta ter-
ça-feira (15), o painel virtual Propriedade In-
telectual: Competitividade e Inovação. Especialistas
do Escritório de Marcas e Patentes dos EUA (US-
PTO), do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) e de outras instituições falarão so-
bre o panorama da propriedade intelectual nos dois
países e sobre como marcas e patentes podem im-
pulsionar ecossistemas de inovação. O evento terá
aberturado Cônsul-Geral dos EUA em Porto Alegre,
Shane Christensen, e do Secretário de Inovação,
Ciência e Tecnologia do RS, Alsones Balestrin.

De que maneira a temática pode contribuir com o de-
senvolvimento tecnológico e a expansão das startups
e empresas de inovação do Brasil?

O painel tem como foco a proteção da propriedade
intelectual, como patentes, marcas e direitos au-
torais que os inovadores usam para estabelecer di-
reitos de propriedade de suas invenções. Isso cria
uma base jurídica pela qual ideias intangíveis podem
levar a lucros tangíveis. Portanto, a proteção da
propriedade intelectual estimula a inovação, re-
compensando seus criadores, inspirando assim a in-
trodução de novos produtos, marcas de qualidade e
outras tecnologias e serviços. Isso, por sua vez, es-
timula novos mercados e garante um mercado

diversificado e competitivo.

LEIA OUTRAS ENTREVISTAS "Ninguém quer li-
gar o carro elétrico em térmicas de carvão", diz pre-
sidente da ABVE, Adalberto Maluf "As condições
não só não melhoraram, como pioraram", diz re-
presentante da indústria de semicondutores

Em que segmentos essa necessidade fica mais evi-
dente?

A propriedade intelectual desempenha o papel mais
crucial no fomento da ciência e da tecnologia; no en-
tanto, sua importância para todos os setores é ine-
gável - podeser encontrada em praticamente todos os
segmentos da economia. A propriedade intelectual
impacta o comércio de várias formas, incluindo in-
centivar acriatividade, apoiar o crescimento das star-
tups e criar o mercado ideal para a troca de tecnologia
e ideias. Investir e fortalecer a proteção da
propriedade intelectual promove a inovação que
ajuda pequenas empresas em todos os setores.

Como você percebe a aproximação tecnológica e de
inovação entre os dois países?

Recentemente, o Brasil tornou-se um importante
player na área de inovação e o estado do Rio Grande
do Sul, com seus diversos empreendedores locais, é
um dos mais importantes hubs para startups do país.
Os Estados Unidos estão trabalhando com parceiros
ao redor do mundo para garantir a proteção dos di-
reitos depropriedade intelectual, apoiando aadoção
de políticas que incentivem a inovação, a cons-
cientização pública sobre a importância dos direitos
de propriedade intelectual e sua aplicação. Vamos
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Continuação: Estados Unidos e RS promovem painel sobre propriedade intelectual 

continuarapoiando o Brasil nas melhores práticasco-
merciais, a fim de promover o crescimento mútuo e a
prosperidade. É através desse tipo de comércio bi-
lateral e cooperação que podemos promover tanto
boas práticas regulatórias quanto desenvolvimento
econômico sustentável, além da troca de co-
nhecimento técnico.

Painel Propriedade Intelectual: Competitividade e
Inovação

Data: 15/02, terça-feira

Horário: 14h às 16h

Inscrições gratuitas:
https://cutt.ly/propriedadeint electual

colunas de Marta Sfredo
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O MBL não tem dono: Kim Kataguiri e sua trupe
perdem ação contra Frota 

O juiz Caio Brucoli Sembongi, da 17ª Vara Cível de
Brasília, julgou improcedentes os pedidos feitos pelo
Movimento Renovação Liberal contra o deputado
Alexandre Frota e a Associação Movimento Brasil
Livre pelo direito de uso da marca "MBL".

A reclamação foi feita por Renan Santos, Alexandre
Santos, Kim Kataguiri e Fernando Holiday, que re-
presentam o Movimento Renovação Liberal, contra
Frota.

O grupo alega ser cessionária dos direitos de uso da
marca Movimento Brasil Livre (MBL), cobrando
que o deputado deixe de utilizá-la caso queira - algo

que teria ocorrido no período eleitoral de 2018.

O problema, segundo o juiz da ação, é que Kim e sua
trupe não conseguiram, junto ao Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI), ter a propriedade
sobre a marca "MBL".

"Em outras palavras, não sendo a autora titular da re-
ferida marca, tampouco assistindo-lhe direito à sua
utilização exclusiva, revela-se descabido exigir dos
réus a abstenção de uso, assim como a sua utilização
por terceiros demonstra-se inábil a sujeitar-lhe a da-
nos de ordem extrapatrimonial", considerou.
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