
 
 

 

 

 

 

 

  

Patricia Franco 
Advogada Sênior | Senior Associate 

E: patricia.franco@diblasi.com.br 

M: + 21 994227434 

 

Rio de Janeiro – Brasil: 

Av. Presidente Wilson, 231, 13º andar / floor 

T: +55 21 3981.0080 

São Paulo – Brasil: 

Alameda Santos, 455, 14º andar / floor 

T: +55 11 3090-0210 

 

Advogada de propriedade intelectual atuante no 

mercado há mais de 20 anos, com sólida experiência 

na proteção e defesa de marcas, em serviços de 

consultoria e em questões judiciais relacionadas a 

marcas, patentes, direitos autorais, indicações 

geográficas, cultivares e concorrência desleal. 

Também atuou em medidas de fronteira e 

procedimentos de brand protection, incluindo buscas 

e apreensões criminais e cíveis. 

Patricia é uma advogada extremamente qualificada e 

hábil em identificar as vulnerabilidades e questões 

críticas, fornecendo soluções estratégicas, 

personalizadas e minuciosas com relação aos bens de 

PI de seus clientes, sendo uma das advogadas mais 

versáteis de sua geração. 

 

RECONHECIMENTOS: 

•  “The Legal 500 Latin America” (2016)  

• World Leading Trademark Professional 

|World Trademark Review (2017); 

• World Leading Trademark Professional 

|World Trademark Review (2018).  

ASSOCIAÇÕES: 

•  Ordem dos Advogados do Brasil Rio de 

Janeiro Bar (OAB/RJ); 

• Ordem dos Advogados do Brasil São Paulo 

(OAB/SP).  

 

Intellectual property attorney with over 20 years of 

experience, with a solid background in trademark 

protection, prosecution and enforcement, in 

consultancy services and judicial matters related to 

trademarks, patents, copyrights, geographical 

indications, plant variety and unfair competition. Also 

acted in border measures and brand protection 

proceedings, including criminal and civil search and 

seizures. 

 Skilled and talented at tracing clients’ issues and 

developing strategic, detail-oriented and tailor-made 

solutions for the protection of IP assets, Patricia is a 

top-notch attorney and one of the most versatile 

professionals of her generation.  

 

 

RECOGNITION: 

• “The Legal 500 Latin America” (2016)  

• World Leading Trademark Professional 

|World Trademark Review (2017); 

• World Leading Trademark Professional 

|World Trademark Review (2018).  

ASSOCIATIONS: 

• Rio de Janeiro Bar Association; 

• São Paulo Bar Association.  
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ÁREAS DE ATUAÇÃO E INDÚSTRIAS: 

• Marcas; 

• Direito Autoral; 

• Concorrência Desleal; 

• Litígio; 

• Solução de combate à contrafação. 

FORMAÇÃO: 

• Graduação - Direito, UFRJ – Universidade 
Federal do Rio de Janeiro; 

• Pós-graduação – Direito Empresarial – 
Fundação Getúlio Vargas; 

• Curso de Extensão – Análise de Finanças – 
Fundação Getúlio Vargas.  

IDIOMAS: 

• Português (Nativo); 

• Inglês (Fluente). 

PRACTICE AREAS AND INDUSTRIES: 

• Trademarks; 

• Copyrights; 

• Unfair Competition; 

• Litigation; 

• Anti-counterfeiting solutions. 

EDUCATION: 

• Graduation – Law Scholl – UFRJ – Federal 
University of Rio de Janeiro; 

• Post – Graduate Degree – Specialization in 
Coporate Law, Fundação Getúlio Vargas; 

• Extension Course – Financial Analysis, 
Fundação Getúlio Vargas. 
 

LANGUAGES: 

• Portuguese (Native); 

• English (Fluent). 

 

 


