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Nota Técnica INPI/CPAPD nº 003/2015 

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2015 

Assunto: Sobrestamento de pedidos de registro de marca por indicação geográfica 
pendente de exame 

1. O Manual de Marcas, em seu item 5.11.9, estabelece que será sobrestado o 

exame da marca coletiva que contenha imitação ou reprodução de indicação 

geográfica ainda pendente de decisão junto ao INPI.  

5.11.9 Indicação geográfica 

(...) 

Marcas coletivas x indicações geográficas pendentes de decisão 

Será sobrestado o exame dos pedidos de marca coletiva que contenham imitação ou 

reprodução de indicação geográfica ainda pendente de decisão final até que o INPI se 

manifeste quanto ao registro da IG no país. 

2. Contudo, a norma em vigor sugere a restrição do mencionado procedimento às 

marcas coletivas, não indicando tratamento específico para marcas de outras 

naturezas. 

3. Considerando que a natureza da marca não interfere na apreciação da 

possibilidade de infringência do inciso IX do art. 124 da LPI e tendo em vista a 

necessidade de harmonizar os procedimentos de exame, o CPAPD determina que os 

pedidos de marcas, de quaisquer naturezas, que contenham imitação ou reprodução 

de indicação geográfica ainda pendente de decisão final do INPI, considerados 

potencialmente passíveis de infringência do inciso IX do art. 124 da LPI, terão seu 

exame sobrestado até que o Instituto se manifeste quanto ao registro da IG no país. 



4. Dê-se ciência a todas as Divisões de Exame de Marcas e à Divisão de Instrução 

de Recursos e Nulidades Administrativas de Marcas para imediata aplicação das 

orientações estabelecidas no presente documento. 

5. Publique-se a presente nota no portal do INPI, apensando-a ao Manual de 

Marcas do INPI, por força do disposto na Portaria INPI/PR nº 216/15, de 14/07/2015. 
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