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FORMAÇÃO ACADÊMICA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  
 

Pós-Graduação (Especialização) em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-RJ (2010-2011); 

Cursos complementares: Curso para Formação de Mediadores em PI (OMPI/INPI, 2012), Atualização em 
Direito (Curso Fórum – 2012), Atualização em Direito (CEPAD – 2010; 2012), Intermediário de Marcas 
(ABAPI, 2009), Curso Geral em Propriedade Intelectual (OMPI, 2009), Básico em Propriedade Industrial 
(ABAPI, 2008); 

Graduação em Direito pela Universidade Estácio de Sá, conclusão em 2007. 
 
 
 

IDIOMAS 
 
Português, Inglês 
 

 
POSIÇÃO ATUAL 

 
Advogada Associada 
 
 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

2011 - (atual) – [advogada - propriedade intelectual] – Gouvêa Vieira Advogados. Arrazoados de 
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oposições, recursos, PANs, contrarrazões, réplicas, manifestações, cumprimento de exigências, 
depósitos de marcas (Brasil e exterior), requerimentos de caducidade; preparo de notificações e 
contranotificações; registro de nomes de domínio (Brasil e exterior); due dilligence (auditoria legal); 
buscas de marcas e nomes de domínio; análise de relatórios de colidências de nomes empresarias x 
marcas, marcas x marcas e nomes de domínio x marcas; registro de direitos autorais; vistas de 
processos no INPI; elaboração de correspondências e pareceres, em inglês ou português; consultoria 
em direito administrativo; averbação de contratos de licença de uso de marca. 

 
2007 – 2011 – [assistente de marcas e patentes pleno] – Veirano Advogados. Busca e depósito de 
marcas, classificação de produtos e serviços (classificação nacional e internacional), pagamento de 
retribuições, confecção de peças administrativas (exigências e recursos), traduções, elaboração de 
correspondências e pareceres, em inglês ou português; controle de prazos de marcas, de nomes de 
domínio e de contratos de licença e de transferência de tecnologia; averbações de transferências e 
anotações de alterações de nome e de sede em relação a marcas; revisão de certificados de registro, 
distribuição de RPI, vista de processos no INPI. 

 
2003 - 2005 - [estagiária forense concursada] - Defensoria Pública Geral do Estado do RJ.  
Elaboração de peças processuais diversas e atendimento aos assistidos (Varas da Fazenda Pública, 
Criminal e Cível). 

 
1998 – 2006 - [analista de marcas I] – Daniel Advogados Propriedade Intelectual. Busca de marcas 
(com análise de registrabilidade e elaboração de parecer, em inglês ou português), exame de 
colidência, depósito e acompanhamento de marcas, no Brasil e no exterior, classificação de produtos 
e serviços (classificação nacional e internacional); agrupamentos e desdobramentos de pedidos e 
registros de marcas; revisão e distribuição de correspondências; traduções, elaboração de 
correspondências e pareceres para clientes, em inglês e português; vista de processos no INPI, 
anotações de alterações de nome e de sede em relação a marcas e patentes. 

 
1994 - [estagiária nível médio concursada] - Vale (Cia. Vale do Rio Doce).  Execução de atividades 
administrativas na Superintendência de Minério de Ferro - SUFER. 

 
 

 
ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO 

 
 
Signos Distintivos em geral, dentre eles, Marcas, Nomes de Domínio e Nomes Empresariais. 
 
 

 
EXPERIÊNCIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

2011 - (atual) – [advogada - propriedade intelectual] – Gouvêa Vieira Advogados. Arrazoados de 
oposições, recursos, PANs, contrarrazões, réplicas, manifestações, cumprimento de exigências, 
depósitos de marcas (Brasil e exterior), requerimentos de caducidade; preparo de notificações e 
contranotificações; registro de nomes de domínio (Brasil e exterior); due dilligence (auditoria legal); 
buscas de marcas e nomes de domínio; análise de relatórios de colidências de nomes empresarias x 
marcas, marcas x marcas e nomes de domínio x marcas; registro de direitos autorais; vistas de 
processos no INPI; elaboração de correspondências e pareceres, em inglês ou português; consultoria 
em direito administrativo; averbação de contratos de licença de uso de marca. 

 
2007 – 2011 – [assistente de marcas e patentes pleno] – Veirano Advogados. Busca e depósito de 
marcas, classificação de produtos e serviços (classificação nacional e internacional), pagamento de 
retribuições, confecção de peças administrativas (exigências e recursos), traduções, elaboração de 
correspondências e pareceres, em inglês ou português; controle de prazos de marcas, de nomes de 
domínio e de contratos de licença e de transferência de tecnologia; averbações de transferências e 
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anotações de alterações de nome e de sede em relação a marcas; revisão de certificados de registro, 
distribuição de RPI, vista de processos no INPI. 

 
1998 – 2006 - [analista de marcas I] – Daniel Advogados Propriedade Intelectual. Busca de marcas 
(com análise de registrabilidade e elaboração de parecer, em inglês ou português), exame de 
colidência, depósito e acompanhamento de marcas, no Brasil e no exterior, classificação de produtos 
e serviços (classificação nacional e internacional); agrupamentos e desdobramentos de pedidos e 
registros de marcas; revisão e distribuição de correspondências; traduções, elaboração de 
correspondências e pareceres para clientes, em inglês e português; vista de processos no INPI, 
anotações de alterações de nome e de sede em relação a marcas e patentes. 

 
 

Participação em diversos congressos, simpósios, seminários e fóruns de Direito, incluindo aqueles 
sobre marcas ministrados pela EMARF e EMERJ. 
 
Participação em diversas reuniões das comissões de estudos de marcas e de repressão às infrações, 
realizadas pela ABPI. 

 
 
 

EXPERIÊNCIA EM MATÉRIA DE NOMES DE DOMÍNIO 
 
 
Experiência em matéria de registro, manutenção e conflitos com outros signos distintivos. 
 
 

TREINAMENTO PROFISSIONAL EM MEDIAÇÃO 
 
 
Curso para Formação de Mediadores em PI (OMPI/INPI, 2012). 
 
 

 


