
LISTA DE TRABALHOS APROVADOS PARA APRESENTAÇÃO NO 

I CONGRESSO DE DIREITO  

PROPRIEDADE INTELECTUAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SOCIAL 

 

 

GRUPO A  
 

sala do 1º ano de Direito 
 

A efetividade do preceito do trade dress no Brasil: 

perspectivas gerais e a imprescindibilidade de sua 

regulamentação 

ESTEVAM, Marcelo Henrique de Sousa; OLIVEIRA, 

Fabricio Gontijo; PLETI, Ricardo Padovini. 

 

Direitos de propriedade intelectual na era do big data: seus 

efeitos ao desenvolvimento da área de saúde digital 

SANTOS, Felipe Augusto. 

 

Trade dress: a experiência brasileira na tutela jurídica de 

direitos interseccionais de propriedade intelectual 

ANDRADE, Victor Luiz Pereira de; SOUZA, Mônica Lima 

de. 

 

O surgimento e a caducidade do direito à indicação 

geográfica sob a ótica do Direito brasileiro 

ANDRADE, Victor Luiz Pereira de; CANAVEZ, Luciana 

Lopes; SILVA, Maylon Pereira da. 

 

A tutela dos direitos autorais nas plataformas de 

streaming 

FERREIRA, Rafaella Couto; SOUZA, Milena Ivan. 

 

Memes e a propriedade intelectual: criatividade ou cópia?  

PIRES, Mariana da Palma; RITOSSA, Elaine Maria Silveira. 

 

A educação e informação do consumidor frente à produtos 

que violam a propriedade industrial 

LUCARELLI, Fernanda Felipe. 

 

Tutela da privacidade e a construção jurisprudencial do 

direito ao esquecimento 

NASCIMENTO, Marina Facury; RODRIGUES, Rafael 

Antônio. 

 

O paradoxo da pirataria na indústria da moda 

DAVID, Gabriele Cristina. 

 

O licenciamento compulsório de patentes de medicamentos 

como alternativa ao acesso a saúde 

AZEVEDO, Ana Carolina de. 

 

O Projeto Moonshot americano para a cura do câncer 

aproxima-se eticamente de um ‘tiro no pé’ relativamente 

ao Direito de Patentes 

BÔAS, Regina Vera Villas; PORTELA, Irene Maria 

 

 

 

 

 

GRUPO B  
 

sala do 2º ano de Direito 
 

Patente farmacêutica e o direito fundamental à vida e 

saúde: análise do conflito à luz da hermenêutica da técnica 

ALVES, Felipe Otávio Moraes; VENEZIANO, Victor da 

Rocha. 

 

Estudo comparado dos principais procedimentos 

internacionais de patenteação de propriedade intelectual: 

perspectivas de melhorias para o Brasil 

ALVES, Felipe Otávio Moraes; BRETAS, Heloisa Tenello. 

 

A propriedade intelectual e a proteção do design de moda 

no Direito brasileiro 

FRATTARI, Marina Bonissato; MARTOS, Frederico Thales 

de Araújo. 

 

Direitos autorais na internet globalizada 

MARTOS, Frederico Thales de Araújo; PIFFER, Ana 

Carolina Barbosa; ROCHA, Vivian Esteves. 

 

A função social das patentes de medicamentos 

FRATTARI, Marina Bonissato. 

 

A interferência do Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial nas relações jurídicas privadas após a Instrução 

Normativa INPI/PR nº 70, de 11 de abril de 2017 

ARANTES, Luís Gustavo. 

 

A solução de conflitos que envolvem o fashion law 

ANACLETO, Karina Burgos; TEIXEIRA, Rafael Monteiro. 

 

Game over: direitos autorais de jogos eletrônicos vs. 

divulgação pelas redes sociais 

LEONEL, Sintia Martins; RODRIGUES, Lilian Carla 

 

A interface entre a judicialização de medicamentos e o 

exercício abusivo de direitos de propriedade intelectual 

OLIVEIRA, Mariana Rodrigues. 

 

A garantia de proteção à propriedade intelectual como 

incentivo à criação de novas tecnologias com vistas à 

superação da crise econômica 

BUTTIGNON, Isabel Cristina 

RODRIGUES, Maria Rafaela Junqueira Bruno. 
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GRUPO C  
 

sala do 3º ano de Direito 
 

A concorrência desleal no direito marcário: a utilização do 

trade dress como forma de parasitismo 

GRAVATIN, Guilherme Jorge da Silva; PASTORE, Roberta 

de Castro Lima. 

 

O caso Louboutin v. Van Haren: a moda e seus desafios 

para a propriedade intelectual 

GRAVATIN, Guilherme Jorge da Silva; SERCUNDES, 

Ludmilla Bezerra. 

 

A propriedade intelectual como propulsora do 

desenvolvimento econômico e social brasileiro: uma 

análise de sua função social 

CANAVEZ, Luciana Lopes; DONADELI, Paulo Henrique 

Mioto. 

 

A proteção da propriedade intelectual nas obras criadas 

pela inteligência artificial 

TORINA, Gabriela Gandelman. 

 

Fundamentos constitucionais e infraconstitucionais da 

fiscalização e controle aduaneiro na repressão à 

importação de produtos falsificados 

ARRUDA, Vinicius Cervantes Gorgone. 

 

Crime de “pirataria digital”: o amparo legal à 

propriedade intelectual versus o princípio da adequação 

social e as dificuldades de se proteger os direitos autorais 

no mundo digitalizado.  

HALLAK, Pedro Avalos; SOUZA, Marina Santos Colli de. 

 

O blockchain e sua efetividade na proteção do direito 

autoral 

CHAHUD JUNIOR, Fernando; SANTOS JÚNIOR, Gilberto 

Soares dos. 

 

Fashion Law: relação da indústria da moda com a 

propriedade intelectual e arbitragem como meio de 

solução de conflitos 

TEIXEIRA, Camila da Silva. 

 

A disputa judicial pela patente do spray Spuni 

BRASILEIRO, Breno Oliveira Zatiti; MAZZEU, Karen 

Cristina. 

 

O sistema jurídico brasileiro e as patentes pipeline: uma 

análise de compatibilidade 

LAPRANO, Lucas; PÁDUA, André Rodrigues. 

 

O direito de marca na dissolução de uma sociedade 

RICCI, Ester Mantovan; WASQUES, Vitória Gabriella. 

 

GRUPO D  
 

sala do 4º ano de Direito 
 

Acessibilidade digital da pessoa com deficiência 

CARDOSO, Cristiane Maria Nascimento. 

 

Regulamentação da proteção de dados pessoais no Brasil: 

breve histórico, impactos legais e realidade brasileira 

COSTA, Larissa Carolina Lotufo da; COSTA, Vinicius Lotufo 

da. 

 

A propriedade intelectual dos designers de marcas 

RODRIGUES, David Fernando, 

 

A voz na propriedade intelectual e nos direitos da 

personalidade 

CORDIOLI, Hiago Andrioti. 

 

Tutela jurídica do direito à imagem na internet: 

caracterização do Direito de Autor em publicações feitas 

nas redes sociais 

CANELA, Kelly Cristina; DOURADO, Camila Migotto. 

 

A força de uma marca: o liame entre consumidor e 

fornecedor 

DAVID, Cauê Marcio Rodrigues; SOARES, Dyone Henrique. 

 

O crime de violação de direito autoral: conflitos com a 

aplicação do princípio da adequação social 

SPINIELI, André Luiz Pereira. 

 

Os institutos da propriedade intelectual e o mercado da 

moda 

SANCHEZ, Lucas. 

 

A morosidade do registro de patente e o avanço 

tecnológico 

SOARES, Dyone Henrique. 

 

Indicações geográficas: aspectos gerais e seus impactos 

socioeconômicos 

CASTRO, Pedro de Almeida Prado de. 

 

Reconhecimento das indicações geográficas da 

Comunidade Europeia e suas condições legítimas de uso no 

Brasil 

ARRUDA, Vinicius Cervantes Gorgone; RODRIGUES, 

David Fernando. 

 


