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Evite receber Notificações de Irregularidade pela Secretaria 
Internacional em razão da lista de Produtos e Serviços: 

 
 Com o objetivo de evitar que os pedidos internacionais sejam objeto de notificações 
de irregularidades pela Secretaria Internacional da OMPI (SI), reiteramos a recomendação 
para que os requerentes observem os termos referentes a produtos e serviços constantes 
no sistema Madrid Goods & Services Manager (MGS) e as instruções contidas no Manual 
de Marcas 3ª Edição – Capítulo 11. 
 

Ponto e Vírgula: 
 

 Observe que os produtos e serviços devem obrigatoriamente ser separados por 
meio de ponto e vírgula (;). Dessa forma, para individualizar os produtos e serviços de sua 
lista sempre utilize ponto e vírgula e não apenas vírgula ou termos conectivos como 
"and"/"y".  
 
 Por exemplo, se deseja incluir em sua lista de produtos camisas, camisetas e 
bermudas escreva na especificação "camisas; camisetas; bermudas". 
 

Termos Vagos ou Imprecisos: 
 
 A Secretaria Internacional enviará notificação de irregularidade sempre que 
considerar que os termos incluídos em sua classificação são vagos ou imprecisos. 
 
 Além de observar as referências do sistema MGS, o requerente não deverá utilizar 
a expressão “incluídos nesta classe” ou similares a “em geral” (in general/ em general). 
 
 Abaixo, elencamos alguns exemplos de termos considerados vagos e de termos 
aceitos pela Secretaria Internacional. 
 
 

Termos NÃO ACEITOS pela SI 
(considerados vagos) 

Termos ACEITOS pela SI 

Commerce (by any means) of... (Classe 35) Retail sales services (by any means) of... 
(Classe 35) 

Franchising (Classe 35) Business management services within the 
framework of franchising,       whereby a 
business holding a registered trademark, 
patented       production process or similar 
rights grants licenses to other       
businesses to use these trademarks or 
processes under certain     conditions. 
(Classe 35) 

Commercial representation (Classe 35) Commercial registered agent services. 
(Classe 35) 

Student exchanges (Classe 41) Developing student exchange programmes 
(Classe 41) 

Analysis of data processing (Classe 42) Technological analysis services in the field 
of data processing (Classe 42) 
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Data and information processing  (Classe 
42) 

Creating programs for data and information 
processing (Classe 42) 

Providing search engines for obtaining, 
maintaining and       distributing data via a 
database located in a global computer 
network  (in case the service is software 
development/websites for others) (Classe 
42) 

Providing search engines for obtaining, 
maintaining and       distributing data via a 
database located in a global computer       
network, and related software development 
services and website       development for 
others (Classe 42) 

Technical advice (Classe 42) Technological consultancy (Classe 42) 

Analysis Technological analysis services (Classe 42) 

Project development Technical project planning (Classe 42) 

 
Classes  

 
 A Secretaria Internacional da OMPI (SI) enviará notificação de irregularidade 
sempre que considerar que os produtos e/ou serviços encontram-se em classes distintas 
daquelas indicadas no pedido internacional. 
 
 Observe que nos casos em que a reclassificação dos produtos ou serviços pela SI 
implicar em adição de classe ao pedido, a notificação de irregularidade também incluirá 
referência à necessidade de pagamento de valor adicional. 
 
 Abaixo, elencamos alguns exemplos de itens reclassificados pela Secretaria 
Internacional.   
 

Produtos/Serviços Classe NÃO ACEITA Classe ACEITA pela SI 

Bags for sports shoes Classe 18 Classe 25 

Data processing Classe 42 Classe 35 

 
Termos Incompreensíveis: 
 
 A Secretaria Internacional enviará notificação de irregularidade sempre que 
considerar que os termos incluídos em sua classificação são incompreensíveis. 
 Nesse ponto, recomendamos atenção na tradução dos produtos e serviços. 
 
 Abaixo, elencamos alguns exemplos de termos considerados incompreensíveis 
pela Secretaria Internacional.   
 

Termos Considerados Incompreensíveis 
pela SI 

Termos Aceitos pela SI 

Purses of ordinary clothing (Classe 18) Purses of ordinary clothes (Classe 18) 

 


