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► REGISTRE SUA MARCA CONOSCO 

 
Oferecemos a você: Empreendedor, Artista, Empresário, 

Projetista, Autor, toda estrutura necessária e preços atraentes 
para que possa obter com agilidade o Registro de sua Marca. 

 

 

 
 
 

 

 
 
 



 
 

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. 

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro 
validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, 
sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o 

território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de 
certificação o disposto nos arts. 147 e 148. 

Ou seja, a Marca é Legalmente exclusiva do titular o qual 
realizou o Registro primeiro. 

 
 
 

 

 

• A importância do Registro da sua Marca 
 

Uma Marca do ponto de vista jurídico é um sinal 
visualmente perceptível não compreendido nas proibições 
legais, ou seja, tem que ser algo captado pelo sentido da 

visão, o conceito de Marca são todos os símbolos 
distintivos. 

 

A Marca Registrada garante Legalmente ao seu titular o 
direito de uso exclusivo em todo território nacional em seu 

ramo de atividade econômica pelo período de 10 anos, a 
partir da data do Certificado. O registro pode ser 

prorrogado por sucessivos períodos de 10 anos. Evite 



dores de cabeça com terceiros fazendo uso indevido de 
sua Marca. 

 
 
 

 

 
• Proteja sua Marca 

 
Cuide da sua Marca no momento do nascimento dela 

  evitando problemas futuros, como ações judiciais, e/ou  
  proibições de utilizar sua própria Marca. 

Tenha Exclusividade sobre sua Marca, Registre-a agora! 
 

  Todo processo é feito eletronicamente, mas não fique 
preocupado, nós faremos tudo para você!  

 (Tudo através de E-mail). 

 
 
 

 
 
 



 

• Procuração 

O instrumento de procuração, no original, traslado ou 
fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, 
dispensados a legalização consular e o recolhimento de 

firma. 

A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) 
dias contados da prática do primeiro ato da parte no 

processo, independente de notificação ou exigência, sob 
pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do 

pedido de patente, do pedido de registro de desenho 
industrial e de registro de marca. 

A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e 
manter procurador devidamente qualificado e domiciliado 
no país, com poderes para representá-la administrativa e 

judicialmente, inclusive para receber citações. Nosso 
Departamento Jurídico está apto em casos especiais que 

necessitam fazer oposições junto ao INPI. (Instituto 
Nacional de Propriedade Intelectual). 

 
 
 

 
 
 



• Registro Protegido! 

 

Assim que o cliente faz o processo inicial, leva-se em 
média 24 a 36 meses para sua perícia e conclusão, sendo 
aceita, a Marca recebe um Certificado do INPI. Após isso a 

Marca tem a validade de 10 anos, sendo renováveis. 

A Marca Registrada é válida em todo Território Nacional. 
De uso exclusivo do seu titular, podendo usa-la, vende-la 

ou até mesmo franqueá-la. Sendo assegurada pelas forças 
da Lei. 

Durante o período do processo que demora em média de 24 á 

36 meses, nossa empresa acompanhará continuamente seu 

processo de Registro junto ao INPI, informando ao contratante, 

todas ocorrências e providências concernentes ao processo 

até a conclusão do mesmo. Para tanto, nossos honorários são 

esses valores acima citados. 
 

REGISTRE SUA MARCA, COM A LÍDER MARCAS 

              SIMPLES, RÁPIDO E SEGURO 
 

 

 

 

 



MUITA ATENÇÃO 

 

APÓS A SUA MARCA SER 

REGISTRADA, VOCÊ PODE FAZER 

FRANQUIAS EM QUALQUER LUGAR 

DO BRASIL. 

 

 

FAÇA DA SUA MARCA 

UMA FRANQUIA DE SUCESSO 

 

 

 

 



 

 

 

Também compramos e vendemos marcas.  

(Consulte-nos) 

 



TRABALHE CONOSCO 

 

Ganhe R$ 100,00 (Cem Reais), por cada cliente 

que você indicar e registrar a Marca com a 

nossa empresa. 

 

 

MELHOR PREÇO DO BRASIL 

SAIBA MAIS, VISITE AGORA: 

 

www.lidermarcas.com.br  

 

 

DEUS É FIEL 

http://www.lidermarcas.com.br/

