
COMUNICADO 

Para facilitar os preparativos pelos usuários, a DIRETORIA DE MARCAS, 

DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS (DIRMA) apresenta o modelo do 

template da RPI que será usado na publicação das Designações ao Brasil do Protocolo 

de Madri. 

As referidas Designações ao Brasil, identificadas pelo número de processo 

começando por “50”, sairão publicadas na RPI na Seção V (Marcas), no capítulo 

Pedidos de Registro de Marca em Andamento, subseção Publicação de pedido para 

oposição, despacho Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal 

de Designação concluído).  

O novo despacho exibirá, além dos mesmos campos usuais das publicações de 

pedidos da via nacional, informações exclusivas das Designações, a saber: data de 

recebimento pelo INPI; número da inscrição internacional; e tradução para o 

português da especificação de produtos e/ou serviços. 

Destacamos que a mencionada tradução tem por finalidade apenas facilitar a 

compreensão por todos os brasileiros para fins de oposição. 

           Por ocasião da publicação dessas Designações que poderão conter uma ou mais 

classes de Nice, serão disponibilizadas novas versões do Módulo de emissão de GRU e 

do formulário eletrônico para apresentação do serviço de oposição (código 332), 

ambas adaptadas para o sistema Multiclasse. 

Lembramos que, de acordo com a tabela de retribuições vigente, a retribuição 

do serviço de oposição é proporcional à quantidade de classes objeto de oposição, 

com o mesmo valor para cada classe. 

 

MODELO  TEMPLATE RPI DESIGNAÇÕES AO BRASIL (PROTOCOLO DE MADRI) 

Nota explicativa: as classes que constam do exemplo são meramente ilustrativas. 

50XXXXXXX Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal de Designação 
concluído) 
Titular(es): Nome do Titular 1 [SiglaDoPaís] e Nome do Titular 2 [SiglaDoPaís] ... 
Data de depósito: DD/MM/AAAA     
Prioridade unionista: Número DD/MM/AAAA  SiglaDoPaís  
Data de recebimento pelo INPI: DD/MM/AAAA  
Número da Inscrição Internacional: Nº IRN 
Apresentação: Nominativa ou Mista ou Figurativa ou Tridimensional  
Natureza: Madri Produto/Serviço ou Madri Coletiva ou Madri Certificação 
Elemento nominativo: Nome da Marca 
CFE: Classificação de Elementos Figurativos (código)         
NCL(11): Classe(s) de produto e/ou serviço  

Nome ou imagem 
da Marca  

  



Especificação: DESCRIÇÃO EM INGLÊS DA ESPECIFICAÇÃO PARA A PRIMEIRA 
CLASSE (DA CLASSE 6), DESCRIÇÃO EM INGLÊS DA ESPECIFICAÇÃO PARA A 
SEGUNDA CLASSE (DA CLASSE 12) E DESCRIÇÃO EM INGLÊS DA 
ESPECIFICAÇÃO PARA A TERCEIRA CLASSE (DA CLASSE 42) 
 
Especificação traduzida: tradução para o português da descrição da especificação para 
a primeira classe (da classe 6), tradução para o português da descrição da especificação 
para a segunda classe (da classe 12) e tradução para o português da descrição da 
especificação para a terceira classe (da classe 42) 
 
Procurador: Nome do Procurador (se houver procurador nacional)    
 
Detalhes do despacho: texto complementar do despacho, quando houver 

        

 

O modelo de XML correspondente será disponibilizado em breve pela 

COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (CGTI). 

 


