PROCURAÇÃO GERAL
Outorgante:

MARCAS, PATENTES,
ANOTAÇÕES E
AVERBAÇÕES

Endereço:
CNPJ/CPF:
pelo presente mandato, outorga a LUIZ LEONARDOS & ADVOGADOS, CNPJ nº 15.312.599/0001-76, sociedade de advogados
inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro sob o nº RS 020.220/2014 e aos advogados Luiz
Leonardos, CPF nº. 008.357.497-20, Gustavo Leonardos, CPF nº. 024.172.737-56, Ana Paula Silva Jardim, CPF nº. 029.011.62797, Andréa dos Santos Granthon, CPF nº. 099.015.597-82, Carolina Veiga Schueler Cardoso, CPF nº. 058.874.017.96; Cláudia
Marques da Silva de Amorim, CPF nº. 788.744.917-00, Constanza Woltzenlogel, CPF nº 008.458.227-80, Daniele Dias Carneiro
Machado, CPF nº 113.731.777-99, Fábio Albergaria Enes Dias, CPF nº. 070.833.767-86, Guilherme Dias Fontes, CPF nº.
091.932.107-01, Marjory Ann Hessling, CPF nº 519.820.217-72, Patricia Franco, CPF nº. 070.795.007-45, Renata Campello
Afonso, CPF nº. 070.222.957-19, Rodrigo Sérgio Bonan de Aguiar, CPF nº 485.463.307-78 e Suzana Maria Teixeira de Lemos,
CPF nº 125.011.337-73, todos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, respectivamente sob os nºs. 9.647 OAB/RJ, 52.864
OAB/RJ, 116.818 OAB/RJ, 189.969 OAB/RJ, 178.073 OAB/RJ, 124.138 OAB/RJ, 102.000 OAB/RJ, 201.426 OAB/RJ, 175.664
OAB/RJ, 116.545, OAB/RJ, 118.755 OAB/RJ, 116.998 OAB/RJ, 171.268 OAB/RJ, 47.111 OAB/RJ e 198.501 OAB/RJ, todos com
escritório à Av. Rio Branco, 80 – 6º Andar – Centro – 20040-070, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Brasil, isoladamente ou
em conjunto de dois, independentemente da ordem de nomeação, poderes para (a) requerer e obter registros de propriedade
industrial, tais como os de marca de indústria, de comércio e de serviços, títulos de estabelecimento, expressões ou sinais de
propaganda, indicações geográficas, patentes de privilégio de invenção, modelos de utilidade, certificados de adição e registros
de desenhos industriais; (b) requerer e obter registros de direito autoral e de programas de computador e de contratos relativos a
programas de computador; (c) promover perante a autoridade competente a comprovação da exploração de patentes e o
pagamento das respectivas taxas de manutenção, bem como das respectivas prorrogações, pagamento das anuidades e
quinquênios; (d) apresentar protestos, oposições, impugnações, pedidos de reconsideração ou de nulidade administrativa,
recursos, réplicas e defesas escritas ou orais para a defesa ativa e passiva dos interesses do mandante; (e) requerer e obter
buscas e certidões, requerer anotações de mudanças de nome ou endereço, de transferências, de cessões de nome de domínio
e de gravame/penhor, bem como averbação e registro de contratos de licença para fabricação ou de uso de quaisquer dos
direitos acima mencionados; requerer a averbação de contratos de transferência de tecnologia, de prestação de serviços de
assistência técnica, franquia e contratos assemelhados; (f) requerer devoluções de taxas ou retribuições, receber e dar quitação
relativamente a tais taxas ou retribuições; (g) desistir e transigir; (h) substabelecer no todo ou em parte os poderes aqui
conferidos; e (i) praticar tudo mais que for necessário ao bom e fiel cumprimento deste mandato. São aqui ratificados os atos
eventualmente já praticados pelos outorgados. Os poderes aqui conferidos poderão ser exercidos perante qualquer Repartição
Pública ou Autárquica, Federal, Estadual ou Municipal, do Brasil, inclusive o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Escola Nacional de Belas Artes, Biblioteca Nacional, o Banco Central do
Brasil, os Bancos Comerciais e as Corretoras de Valores autorizadas a realizar o Registro Declaratório Eletrônico - RDE de
contratos de transferência de tecnologia e licenciamento, ou perante o Poder Judiciário, não se incluindo, porém, nesses poderes,
os de receber citações iniciais para quaisquer ações judiciais e ficando ressalvados os poderes conferidos a outros procuradores
e que não tenham sido expressamente revogados.
Local e Data:_________________________, _____de_____________ de ________.
Assinatura:
Nome:
Cargo:
CPF:

Este modelo é para outorgantes residentes no Brasil
Não é necessário o reconhecimento de firma

LUIZ LEONARDOS & ADVOGADOS
Avenida Rio Branco, 80 / 6º Andar – Centro – 20040-070 - Rio de Janeiro - Brasil

