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Izadora Pereira é advogada e ingressou no escritório 

Di Blasi Parente, no Rio de Janeiro em 2018. 

Sua prática engloba a obtenção, manutenção de 

direitos marcários e de indicações geográficas junto 

ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), 

o que inclui a realização de buscas de anterioridade 

para o registro de marcas, negociação e elaboração 

de acordos de coexistência/consentimento de marcas 

e elaboração de petições administrativas. 

 

FORMAÇÃO: 

 

• Formada em Direito pela IBMEC  

• Curso Geral de Propriedade Intelectual  da 

Propriedade Intelectual  –OMPI (2018); and 

• Marco Civil: Aplicação Prática da Lei, curso 

ofertado pelo Instituto de Tecnologia e 

Sociedade do Rio – ITS (2017) 

 

IDIOMAS: 

• Português  

• Inglês  

 

PUBLICAÇÕES: 

• Suspensão de prazos pelo INPI em decorrência do 

COVID-19 em coautoria com o sócio fundador 

Paulo Parente Marques Mendes; and 

• Os impactos da inclusão de produtos e serviços 

típicos do Brasil no Sistema Internacional de 

proteção de marcas em coautoria com o advogado 

Renato Venturini Matrangolo. 

 

 

Izadora Pereira is an attorney at law and joined Di 

Blasi Parente’s Rio de Janeiro office in 2018. 

Her practice includes obtaining and maintaining 

trademarks as well as geographical indications rights 

before the Brazilian Patent and Trademark Office 

(BPTO), which includes the conduction of trademark 

search for the registration of trademarks, negotiation 

and drafting of coexistence agreements/letters of 

consent of trademarks and the draft of administrative 

petitions . 

EDUCATION: 

 

• Graduated in Law from IBMEC  

• Prime on Intellectual Property offered by the Word 

Intellectual Property Organization – 

WIPO (2017); and 

• Brazilian Civil Rights Framework for the Internet: 

Practical application of the Law, offered by the 

The Institute for Technology & Society of Rio – 

ITS (2017). 

 

LANGUAGES: 

• Portuguese  

• English 

 

PUBLICATIONS: 

• The suspension of the official deadlines by the 

BPTO due to the COVID-19 pandemic in co-

authorship with the founder partner Paulo 

Parente Marques Mendes; and 

• The impact of the Brazil’s traditional goods and 

services in the International System of Trademarks 

Protection in co-authorship with the lawyer 

Renato Venturini Matrangolo. 
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