
Pedido de Registro de Marca de Produto e/ou Serviço de Livre Preenchimento (Tridimensional)

29409171941116503

16:4801/10/2021
850210431217

Dados Gerais

Número do Processo: 924486643

Nome: KIPLING APPAREL CORP.

CPF/CNPJ/Número INPI: US0002249774

Endereço: 3411 SILVERSIDE ROAD, WILMINGTON, DELAWARE 19810

Cidade:

Estado:

CEP:

Pais: Estados Unidos da América

Natureza Jurídica: Pessoa Jurídica

e-mail: pinheironunes@pinheironunes.com.br

Dados do Procurador/Escritório

Ricardo Pernold Vieira de MelloNome:

CPF: 33889341772

e-mail: montaury@montaury.com.br

Nº API: 999

Nº OAB:

UF: RJ

Nome: Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados

42285056000180CNPJ:

Procurador:

Escritório:
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Dados do(s) requerente(s)

Nome: KIPLING APPAREL CORP.

CPF/CNPJ/Número INPI: US0002249774

Endereço: 3411 SILVERSIDE ROAD, WILMINGTON, DELAWARE 19810

Cidade:

Estado:

CEP:

Pais: Estados Unidos da América

Natureza Jurídica: Pessoa Jurídica

e-mail: pinheironunes@pinheironunes.com.br

Dados da Marca

Apresentação: Tridimensional

Produto e/ou serviçoNatureza:

KIPLING KIPLINGElemento Nominativo:

Marca possui elementos em
idioma estrangeiro? Não

Imagem Digital da Marca

A eventual deformação desta imagem, com relação
à constante do arquivo originalmente anexado, terá
sido resultado da necessária adequação aos
padrões requisitados para a publicação da marca
na RPI. Assim, a imagem ao lado corresponde ao
sinal que efetivamente será objeto de exame e
publicação, ressalvada a hipótese de substituição
da referida imagem decorrente de exigência formal.

 Especificação de produtos e serviços – Livre preenchimento

Classe escolhida - NCL(11) 18

Especificação livre:

Bolsas de viagem; bolsas de mão; bolsas escolares; bolsas esportivas e atléticas;
bolsas de transporte; bolsas de ombro; sacolas; bolsas do tipo carteiro; bolsas tiracolo;
malas; mochilas [do tipo saco]; mochilas; bagagens; bolsas para fralda; bolsas.
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 Declaração de Atividade

Em cumprimento ao disposto no art. 128 da Lei 9279/96, o(s) requerente(s) do presente pedido
declara(m), sob as penas da Lei, que exerce(m) efetiva e licitamente atividade compatível com
os produtos ou serviços reivindicados, de modo direto ou através de empresas controladas
direta ou indiretamente.

Classificação dos Elementos Figurativos da Marca - CFE(4), segundo a Classificação de Viena

Categoria Divisão Seção Descrição

27 5 1 Letras apresentando um grafismo especial

1 1 1 Estrelas

10 3 15 Mochilas

26 1 16 Círculos ou elipses com outros elementos figurativos

26 1 20
Círculos ou elipses com inscrições no sentido do raio ou
do diâmetro

Nome do ArquivoDescrição

Anexos

Procuracao Kipling.pdfProcuração

Relatorio Descritivo KIPLING KIPLING (marca
de posicao).pdf

Relatório

Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras.

A partir de agora, o número 924486643 identificará o seu pedido junto ao INPI. Contudo, a aceitação do
pedido está condicionada à confirmação do pagamento da respectiva GRU (Guia de Recolhimento da
União), que deverá ter sido efetuado previamente ao envio deste formulário eletrônico, bem como ao
cumprimento satisfatório de eventual exigência formal, (prevista no art. 157 da Lei 9.279/96), em até
cinco dias contados do primeiro dia útil após a publicação da referida exigência na RPI (disponível em
formato .pdf no portal www.inpi.gov.br), sob pena do presente pedido vir a ser considerado inexistente.

Obrigado por acessar o e-Marcas.

Este pedido foi enviado pelo sistema e-Marcas (Verso 4) em 01/10/2021 às 16:48
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DEPÓSITO DE PEDIDO DE REGISTRO 

 
 

MARCA: KIPLING KIPLING (marca de posição)  
CLASSE: 18 
Depositante: Kipling Apparel Corp. 
 

 

RAZÕES 

 

A ora Depositante vem, pela presente, informar a descrição das 
características essenciais que configuram a marca do presente pedido de 
registro, conforme determina o Ato Normativo n.º 131, de 23 de abril de 
1997, em seu item 2.1.10: 
 

“O suporte é uma mochila com três compartimentos e o sinal é aplicado na 
parte frontal do suporte e consiste de três círculos concêntricos onde o círculo 
mais interno tem uma estrela no centro, o círculo adjacente ilustra a palavra 
"KIPLING" duas vezes separadas por uma pequena estrela de cada lado do 
círculo, e o círculo externo circunda os dois primeiros círculos.” 
 

 

Nestes termos, 
P. Deferimento. 

 
Rio de Janeiro, 01 de Outubro de 2021. 

 
 

 
 

RICARDO PERNOLD VIEIRA DE MELLO 
OAB/RJ 28.833 

 

Página 5 de 5


