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Lei de propriedade
01- industrial e direitos
autorais.

Uso não autorizado da marca.
O uso não autorizado de marca registrada conﬁgura crime contra o registro de
marca e concorrência desleal, além de caracterizar a indução do consumidor a erro
com a ﬁnalidade de captação de clientela (arts. 189 e 195 da LPI).
Uma marca registrada no INPI confere ao seu detentor o direito de protegê-la
contra o uso indevido em qualquer estado da Federação, ao passo que a mera
inscrição na Junta Comercial garante exclusividade apenas e tão somente no âmbito
do estado em que foi feito o registro.
O uso indevido e indiscriminado de marca registrada coloca em risco tanto a
atividade desenvolvida licitamente pelo seu titular, diante da prática concorrencial
desleal, como também o interesse direto do consumidor em ver protegida sua livre
escolha e identiﬁcação precisa de seu prestador de serviço.
Portanto, em sendo certa a violação de direito, qual seja, exclusividade de
utilização da marca registrada, inegavelmente que pode a empresa prejudicada
buscar o amparo do Judiciário a ﬁm de ver recompostos os danos patrimoniais e
extrapatrimoniais decorrentes do uso maléﬁco de sua marca por terceiros, nos termos
estabelecidos pelos artigos 186 e 927 do Código de Processo Civil.
- Fonte com conteúdo completo: goo.gl/ye9Ilo
Autor: Gabriela Dummer Gulea – Advogada OAB/RS 82.968

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996
- DAS PATENTES
- DA TITULARIDADE
- DA PATENTEABILIDADE
- DAS INVENÇÕES E DOS MODELOS DE UTILIDADE PATENTEÁVEIS
- DA PRIORIDADE
- ENTRE OUTROS.

Moeda Digital

riptaCoin

Você poderá acessar ao conteúdo Oﬁcial que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial formalizado pela
Casa Civil da Presidência da República.
Lembrando que: Em caso de dúvidas ao regimento interno referente ao assunto tratado, deverá ser imediatamente contatado
para esclarecimento.
Você poderá acessar ao conteúdo oﬁcial através dos links a baixo.

ARQUIVO PDF

https://goo.gl/SCb68d

ARQUIVO PDF

https://goo.gl/m08MpK

ARQUIVO PDF

https://goo.gl/cBmaQJ

É TAMBÉM PROIBIDO A UTILIZAÇÃO NÃO APROVADA DE:
CAPAS DE FACEBOOK
PÁGINAS DE FACEBOOK
CANAIS NO YOUTUBE
POSTAGENS EM BLOGS
POSTAGENS EM WEBSITES
CRIAR CAMPANHA
SE INTITULAR EXECUTIVO
ABRIR ESCRITÓRIOS DE NEGÓCIO
NÃO AUTORIZADOS

VÍDEOS
PANFLETOS
SLIDES
CARTÕES DE VISTA
PROMOÇÕES
FOLDERS
RIFAS
CAMISETAS
OUTDOORS
BRINDES DIVERSOS
SE INTITULAR MINERADOR
SE INTITULAR CORRESPONDENTE

OUTRO VEÍCULO DE MARKETING PESSOAL ONDE SE BENEFICIE COM MARCA
DE FORMA IMPRÓPRIA OU SEM AUTORIZAÇÃO DA ENTIDADE RESPONSÁVEL.

EM CASO DE UTILIZAÇÃO NÃO SANSIONADA DESTES VEÍCULOS LISTADOS.
TERÁ AUTOMATICAMENTE SUA CONTA/MINERADORA BLOQUEADA E TAMBÉM
RESPONDERÁ JUDICIALMENTE PELA UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA.
TENDO EXPOSTO TODO CONTEÚDO LEGAL NESTE MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÃO
RESTA DÚVIDA SOBRE COMO UTILIZAR OS VEÍCULOS LEGAIS.
TODO MATERIAL INTELECTUAL DEVERÁ SER ADQUIRIDO PELOS CANAIS OFICIAIS DA EMPRESA, E EM CASO DE
IDENTIFICAÇÃO DE FALSOS CONTEÚDOS OU ESPECULAÇÕES, SERÃO TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.
EM CASO DE DÚVIDAS OU SOLICITAÇÕES, DEVERÁ SER CONTATADO A ENTIDADE RESPONSÁVEL.
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Exemplo de marca 01
.....................................................
Exemplo de marca 02

........................
#C76 M00 Y75 K00
............................................
#C00 M00 Y00 K80
............................................

.....................................................
Regimento de utilização da marca
Conforme registro da marca no INPI
A versão original da marca KriptaCoin deve ser utilizada em sua comunicação,
publicidade, material promocional, internet entre outros meios, sempre com sua
característica padrão sem alterações ou formatações de: espaçamentos, estilizações
ou alterações de cores fora do manual de aplicação.
A logomarca da KriptaCoin deverá reproduzir-se através de seu arquivo
original que será disponibilizado pelos veículos diretos de comunicação da empresa.
Os mesmos deverão ser aplicados sem alterações exceto na hipótese do
material apresentar características especíﬁcas que impossibilite seu uso original tal
como: Monocromia, texturas ou utilização da mesma em contrastes especíﬁcos onde
não haja aplicação da composição de cores, porém deverá ter uma autorização direta
do responsável do grupo de marketing da empresa.
A logomarca não poderá ser redesenhada ou reproduzida com manipulação de
suas formas ou cores nem tampouco ser achatada, esticada ou desproporcionar suas
formas originais.
Todo material será disponibilizado para download e deverá ser retirado
somente pelo departamento de publicidade autorizado.
É importante comunicar que qualquer inserção ou alteração nos slogans,
artes, campanhas ou demais utilidades que remetam a marca não autorizada
seja utilizada sem o conhecimento e autorização formalizado por documentação
escrita ou e-mail registrado do departamento de publicidade, terá como reação de
descredenciamento da rede proposta por sua gestora de script Wall Street
Corporate e processos jurídicos cabíveis.
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Verifique a autenticidade pelo site https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_num_processo.jsp
Para realizar a Pesquisa anonimamente aperte apenas o botão Continuar....
CLIQUE NO ÍCONE

E INSIRA O NÚMERO DA MARCA QUE DESEJA CONSULTAR
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Como baixar os materiais
Os arquivos poderão ser baixados através do site www.kriptacoin.com no menú
Publicidade e utilizados de acordo com o regulamento interno indicados neste
manual.
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O FUTURO É AGORA!
www.kriptacoin.com

