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POR QUE                        UMA MARCA? 

A marca é a identidade da sua empresa no mercado. Sem o registro, 
você não possui direito algum sobre ela.
A constituição da sua empresa é apenas o primeiro passo e não garante a proteção da sua 
marca. O registro da razão social e do nome fantasia é realizado na Junta Comercial, com 
validade somente no estado onde a empresa está constituída. Já o registro de marca é 
realizado no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) e tem validade nacional. 
Somente o registro no INPI protege uma marca contra o uso indevido por terceiros em 
todo o Brasil. Confira mais detalhadamente, abaixo, os motivos para se fazer o registro.
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EXCLUSIVIDADE do uso de sua 
marca no seu ramo de atividade 
em todo o território nacional.

Obtenção do DIREITO de im-
pedir terceiros de utilizarem a 
sua marca.

COMPROVAÇÃO de proprie-
dade de bem intangível da 
empresa; assim, sua marca 

pode ser comercializada (venda, 
franquia, royalties, etc.).

A divulgação de que a sua marca é 
registrada INIBE TERCEIROS de 

copiá-la.

DESTAQUE da sua empresa em relação aos 
concorrentes, pois o registro transmite credibili-
dade, seriedade e segurança aos seus clientes e 
parceiros.

POSSIBILIDADE de ter que parar 
de utilizá-la de forma imediata e 
inesperada.

Recebimento de NOTIFICA-
ÇÃO (judicial ou extrajudicial) 
ou citação por meio de ação 
judicial, além do transtorno e 
tempo demandado para solu-
ção da ação. Há, ainda, custos 
para que sua empresa possa 
apresentar defesa e tentar re-
adquirir um direito que já deveria 
ser dela.

Pagamento de INDENIZAÇÕES por 
uso indevido de marca.

DESPERDÍCIO de todo o material publicitário e 
trabalho de divulgação em cima de uma marca 
que pode não ser sua.

Um terceiro pode tirar o DOMÍNIO (endereço do 
site) da sua marca, caso tenha o registro da mes-
ma.

PERDA DE CREDIBILIDADE perante o mercado 
gerado pela mudança de uma marca.

AO NÃO REGISTRAR
SUA MARCA:RISCOS DO REGISTRO

DE MARCA:BENEFÍCIOS
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DEPARTAMENTO FISCAL: 99909-7034
Responsável: Karina Cristiane
karina@pluscontabil.com.br

DEPTO. DE LEGALIZAÇÃO: 99909-7034
Responsáveis: Lizandra / Priscila
flavio@pluscontabil.com.br

DEPARTAMENTO CONTÁBIL: 99909-5700
Responsável: Karina Nogueira
neuza@pluscontabil.com.br

DEPARTAMENTO PESSOAL: 97515-2132
Responsável: Monica
monica@pluscontabil.com.br

MAIS INFORMAÇÕES:  4727-7353  |  www.pluscontabil.com.br
Saiba como contatar
cada departamento

PROJETO DE NOVO REFIS
ELEVA   BENEFÍCIOS

PARA AS EMPRESAS

A comissão mista de deputados e senadores que avalia a Medida 
Provisória nº 766, conhecida como ‘quase-Refis’, aprovou o parecer do 
relator, o deputado federal Newton Cardoso Junior (PMDB-MG), que 
transforma a medida em um super programa de parcelamento e perdão 
de dívidas tributárias para empresas. 

O texto aprovado na comissão altera completamente a primeira versão 
proposta, na qual, inicialmente, apenas empresas com prejuízos fiscais, 
gerados pelos anos de prejuízo contábil, poderiam ter de fato algum 
benefício, mas sem qualquer desconto, com opção de parcelamento em 
até 120 vezes. 

A previsão é que toda e qualquer empresa terá benefícios para partici-
par do programa, mesmo que não tenha os tais prejuízos fiscais. As 
dívidas poderão ser pagas com desconto de 90% do valor das multas, de 
99% do valor dos juros e honorários e ainda parceladas em 240 vezes.

Se o relatório for aprovado pelo 
plenário da Câmara e pelo Senado, 
com certeza será o mais generoso 
parcelamento já visto, o que não 
deixa de ser adequado neste momen-
to de crise, sendo que a justificativa 
do relator para tamanha alteração foi 
justamente a de que as empresas 
precisam, neste momento de crise, 
de um alívio para poder ajudar na 
retomada da economia. ■

Fonte: ESTADÃO
Adaptado de: refisdacrise.com.br
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A PLUS Contábil reservou este espaço para divulgar 
seus parceiros: Fornecedores de produtos e 
serviços úteis para que sua empresa seja atendida 
em suas necessidades de infraestrutura, estratégia 
e gestão. UMA INICIATIVA VISANDO O SUCESSO 
DE NOSSOS CLIENTES.

VILAGE

Registro de Marcas, Patentes e 
Direitos Autorais

(12) 3931.4100 
www.vilage.com.br
sjcampos@vilage.com.br
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