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Adriane Nogueira BONATO 
Di Blasi, Parente & Associados 
Rua Assunção, nº 2, 
Apto 302 / Bl. 1, Botafogo  
22251-030 Rio de Janeiro - RJ 
Brasil 
 

 

 
Tel:  +55 21 3981-0080      Email: adriane.bonato@diblasi.com.br 
 
Data de Nascimento: 23 de dezembro de 1975 
 
Nacionalidade: brasileira 
 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  
 
Pós Graduação em Direito Processual Civil, ministrado pelo professor Des. Alexandre Câmara, no Curso 
Forum (em andamento); 
 
Pós Graduação em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-RJ) (concluído em 2003); 
 
Formação em Direito pela Universidade Gama Filho (concluído em 2000); 
 
Workshop INPI-OMPI  O recurso à mediação em matéria de marcas: aspectos práticos; 
 
Curso de Contratos, ministrado pelo professor Des. Sylvio Capanema, em Centro de estudos, Pesquisa e 
Atualização em Direito – CEPAD (concluído em 2007) ; 
 
Curso de Treinamento Profissional em Propriedade Industrial – Módulo Básico e Intermediário pela 
Associação Brasileira de Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI) (concluído respectivamente em 2001 e 
2004) ; 
 
Participação nas comissões de estudos de marca da ABPI. 
 
 

IDIOMAS 
Português, Inglês 

 



2. 

WIPO Profile – A.D. BONATO 
 

 

POSIÇÃO ATUAL 
 

Advogada Associada especialista em Direito da Propriedade Industrial, no escritório Di Blasi, Parente & 
Associados. 
 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
 
DI  BLASI, PARENTE & ASSOCIADOS : 
CARGO: Advogada (Área de atuação: Propriedade Intelectual) 
Período: Desde 30 de abril de 2009 
Resumo das atribuições: elaboração de petições administrativas e judiciais na área de marcas; busca de 
anterioridade de marcas junto ao banco de dados do INPI; notificações extrajudiciais; contratos de 
licenciamento e transferência de marcas; acordos de coexistência; negociação e aquisição de marcas; 
opinião legal e consultoria na área de marcas; procedimentos administrativos junto ao INPI na área de 
marcas, desenho industrial e indicação geográfica. 
 
MONTAURY PIMENTA, MACHADO & VIEIRA DE MELLO : 
CARGO: Advogada (Área de atuação: Propriedade Intelectual) 
Período: De 27 de junho de 2003 a fevereiro de 2007 
Resumo das atribuições: elaboração de petições administrativas e judiciais na área de marcas; busca de 
anterioridade de marcas junto ao banco de dados do INPI; notificações extrajudiciais; contratos de 
licenciamento e transferência de marcas; acordos de coexistência; negociação e aquisição de marcas; 
opinião legal e consultoria na área de marcas e direito autoral; registro de software; registro de obras 
artísticas e literárias junto à escola de belas artes e escritório de direitos autorais (biblioteca nacional); 
outros arquivamentos em cartórios de títulos e documentos; procedimentos administrativos junto ao INPI na 
área de marcas, desenho industrial e indicação geográfica. 
 
ARARIPE & ASSOCIADOS : 
CARGO: Assistente de Escritório (Área de atuação: Propriedade Intelectual) 
Período: de 11 de junho de 2000 a junho de 2003 
Resumo das atribuições: elaboração de petições administrativas e judiciais na área de marcas; busca de 
anterioridade de marcas junto ao banco de dados do INPI; procedimentos administrativos junto ao INPI na 
área de marcas, patentes, desenho industrial e indicação geográfica; elaboração de cartas administrativas 
na área de marcas e patentes, controle de prazos administrativos. 
 
BARENCO & GABRICH ADVOGADOS : 
CARGO: Advogada (Áreas de atuação: Cível e Trabalhista) 
Período: de setembro de 1998 a junho de 2000 
Resumo das atribuições: Atendimento a clientes, elaboração de petições judiciais nas áreas cível e 
trabalhista; audiências; controle de prazos judiciais; acompanhamento de processos judiciais; pareceres 
jurídicos. 
 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : 
CARGO – Estagiária de Direito (Área de atuação: Juizados Especiais e Fazenda Pública) 
Resumo das atribuições: Atendimento ao público, elaboração de petições judiciais na área cível; audiências; 
controle de prazos judiciais; acompanhamento de processos judiciais. 
 
ACIMA ADMINISTRADORA – Administradora de Locações e Condomínios 
CARGO – Estagiária de Direito (Área de atuação: Cível) : 
Resumo das atribuições: Controle de prazos judiciais e acompanhamento de processos judiciais. 
 

 
ASSOCIAÇÕES 

 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RJ). 
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WIPO Profile – A.D. BONATO 
 

 

ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO 
 
Direito da Propriedade Intelectual. 
 

 
EXPERIÊNCIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 
DI  BLASI, PARENTE & ASSOCIADOS : 
CARGO: Advogada (Área de atuação: Propriedade Intelectual) 
Período: Desde 30 de abril de 2009 
Resumo das atribuições: elaboração de petições administrativas e judiciais na área de marcas; busca de 
anterioridade de marcas junto ao banco de dados do INPI; notificações extrajudiciais; contratos de 
licenciamento e transferência de marcas; acordos de coexistência; negociação e aquisição de marcas; 
opinião legal e consultoria na área de marcas e direito autoral; registro de software; registro de obras 
artísticas e literárias junto à escola de belas artes e escritório de direitos autorais (biblioteca nacional); 
outros arquivamentos em cartórios de títulos e documentos; procedimentos administrativos junto ao INPI na 
área de marcas, desenho industrial e indicação geográfica 
 
MONTAURY PIMENTA, MACHADO & LIOCE :  
CARGO: Advogada (Área de atuação: Propriedade Intelectual) 
Período: De 27 de junho de 2003 a fevereiro de 2007 
Resumo das atribuições: elaboração de petições administrativas e judiciais na área de marcas; busca de 
anterioridade de marcas junto ao banco de dados do INPI; notificações extrajudiciais; contratos de 
licenciamento e transferência de marcas; acordos de coexistência; negociação e aquisição de marcas; 
opinião legal e consultoria na área de marcas e direito autoral; registro de software; registro de obras 
artísticas e literárias junto à escola de belas artes e escritório de direitos autorais (biblioteca nacional); 
outros arquivamentos em cartórios de títulos e documentos; procedimentos administrativos junto ao INPI na 
área de marcas, desenho industrial e indicação geográfica. 
 
ARARIPE & ASSOCIADOS : 
CARGO: Assistente de Escritório (Área de atuação: Propriedade Intelectual) 
Período: de 11 de junho de 2000 a junho de 2003 
Resumo das atribuições: elaboração de petições administrativas e judiciais na área de marcas; busca de 
anterioridade de marcas junto ao banco de dados do INPI; procedimentos administrativos junto ao INPI na 
área de marcas, patentes, desenho industrial e indicação geográfica; elaboração de cartas administrativas 
na área de marcas e patentes, controle de prazos administrativos. 
 

 
EXPERIÊNCIA EM MATÉRIA DE NOMES DE DOMÍNIO 

 
 
Busca de anterioridade no banco de dados do Register.com e Registro.br.  
 

 
EXPERIÊNCIA EM CONTENCIOSO 

 
DI  BLASI, PARENTE & ASSOCIADOS : 
CARGO: Advogada (Área de atuação: Propriedade Intelectual) 
Período: Desde 30 de abril de 2009 
 
 
 

TREINAMENTO PROFISSIONAL EM MEDIAÇÃO 
 
Workshop INPI-OMPI  O recurso à mediação em matéria de marcas: aspectos práticos. 

 


