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Terezinha Jane DOS SANTOS 
Rua Monsueto Guimarães, no. 419 
Porto Velho, São Gonçalo 
24426-610 Rio de Janeiro – RJ 
Brasil 

 
 

 
 
Data de Nascimento: 24 de janeiro de 1967 Email:  tjanesantos@gmail.com 
 
Nacionalidade: Brasileira 
 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  
 
Universidade Cândido Mendes (AVM) – Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Direito da 
Concorrência (2010-2011). 
Universidade Estácio de Sá – Graduação em Direito (1999-2004).  
Faculdades Mackenzie  – Graduação em Administração de Empresas (1988-1992). 
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI – Curso de Treinamento Profissional 
(1999) – Aproveitamento Ótimo. 
INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial – Curso de Treinamento em Propriedade Intelectual – 
Módulo I (abril 2010). 
INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial – Curso de Treinamento em Propriedade Intelectual – 
Módulo II (agosto 2010). 
ABPI – Seminários da Propriedade Intelectual (2005-2010). 
INMETRO – Oficinas sobre Propriedade Intelectual e Inovação (novembro 2011) 
 

 
IDIOMAS 

 
Português, Inglês. 
Espanhol, intermediário 
Francês, intermediário  
 

 
 
 
 

POSIÇÃO ATUAL 



2. 

WIPO Profile – T.J. DOS SANTOS 
 

 

 
Advogado responsável pela área administrativa da propriedade industrial, interagindo com os clientes sobre 
esta matéria, bem como o desenvolvimento de todas as atividades relacionadas ao Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial: marcas e pesquisas de desenho industrial, depósito de marcas, desenhos 
industriais, transferências, alterações na preparação de inscrição, de relatórios técnicos, conselhos, 
orientações escritas, pareceres e relatórios para clientes nacionais e estrangeiros, as etapas de registro de 
software, bem como o trabalho em contencioso administrativo (oposições, recursos, protestos, processo 
administrativo de nulidade, pedidos de subsídios, cartas de advertência). Intermediação de clientes 
nacionais no exterior (marcas e desenhos industriais no exterior), gestão de todos os funcionários 
envolvidos nessas atividades. 
 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
Como advogada autônoma, atuei na resolução de conflitos em matéria de propriedade intelectual, na 
preparação de relatórios extrajudiciais, oposições, recursos, processos administrativos de nulidade, 
opiniões, análise de conflitos de interesse envolvendo nomes de domínio, marcas, nomes comerciais, 
revisão de contrato, combate à pirataria e detecção de concorrência desleal (pesquisa). 
 
 

ASSOCIAÇÕES 
 
Membro da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) de 1996 até 2012. 
Agente da Propriedade Industrial credenciada pelo INPI desde 1999. 
Membro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) desde 2005. 
 

 
ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO 

 
Líder da equipe com quase 30 anos de experiência em matéria de propriedade intelectual completamente, 
incluindo processos relacionados a marcas, nomes de domínio, concorrência desleal e às questões de 
transferência de tecnologia. 
 
Atualmente, trabalha para uma empresa de propriedade intelectual, juntamente com outra patente e marca 
registrada advogados que lidam com clientes nacionais e internacionais. 
 

 
EXPERIÊNCIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 
Experiência na execução de busca, depósitos, oposições, recursos, prorrogações, transferências, 
cumprimento de exigências, pedidos de esclarecimento e acompanhamento de trâmites administrativos, 
atuação na composição de conflito de interesse, elaboração de cartas de notificação, relatando seu 
progresso para o cliente. 
 
 

EXPERIÊNCIA EM CONTENCIOSO 
 
Exercício paralelo no Judiciário, tendo sido patrona de causas na Justiça Estadual e Federal, na área de 
família, cível e em juizados especiais.   
 
 

TREINAMENTO PROFISSIONAL EM MEDIAÇÃO 
 
INPI – Workshops “O Recurso à Mediação em Matéria de Marcas: Aspectos Práticos” (2012-2013).  
 


