Registro de Marcas e Requisitos de
Registrabilidade
Thiago Henrique Campos Bastos
Tecnologista em Propriedade Industrial
COART / INPI
Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2021

Sumário
1.

Audiovisual e marcas

2.

O que é marca?

3.

Classificação

4.

Busca

5.

Depósito

6.

Exame da Marca

7.

Fluxograma do pedido

8.

Prorrogação e extinção

9.

Links úteis

Audiovisual e marcas
Contextualização
“A internet fez nascer novos modelos de negócios que coloca em xeque mídias
tradicionais (no audiovisual). [...] Não há dados sobre faturamento de empresas
que recebem de plataformas como Youtube no Brasil, já que muitas delas não
chegam a ser produtoras”.
Mapeamento e Impacto Econômico do Setor Audiovisual no Brasil – APRO E SEBRAE, 2016

“De acordo com Kantar IBOPE Media, 58% dos usuários de internet disseram que
viram mais vídeo e TV online em streaming pago durante os períodos de
isolamento [...] O total de assinaturas globais chegou a 1,1 bilhão em 2020”.
Revista Forbes, 2021

O vídeo marketing também ganhou relevância [...] (com) redes sociais e evolução
das plataformas digitais. [...] O conteúdo audiovisual quando publicado em áudio
ou blog pode aumentar em 150% resultados nos buscadores e, [...] em 2021, o
vídeo representará cerca de 80% de todo o tráfego da internet.
Associação Brasileira dos Agentes Digitais, 2019

“A contratação do influencer é estratégica, pois desvincula a ideia de marketing
tradicional [...] (pelo) titular da marca. Os influencers, geralmente, têm perfil
relacionado ao da empresa. “
CONJUR, 2020

Fonte : <a href='https://www.freepik.com/vectors/people'>People
vector created by stories - www.freepik.com</a>

Audiovisual e marcas
Contextualização

Produtoras/ Agências de publicidade e
comunicação/ Empresas

Criadores de conteúdo

• Produto/Serviço audiovisual
para marcas de empresas de
diferentes ramos ;
• Serviços de identidade visual,
como criação de logotipo, e
naming.

• Aliam a sua própria marca
às marcas de empresas
para as quais geram
produtos audiovisuais.

Audiovisual e marcas
Por que INPI?

No INPI é possível registrar marcas visualmente perceptíveis e ter direito a seu uso
exclusivo em todo o território nacional no segmento mercadológico em que o
requerente atua por um período de dez anos, que podem ser renovados
indefinidamente.

O que é marca
Definição
“São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente
perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.
Artigo 122 da Lei 9279/96 (LPI)

“Marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir
produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa”.
Manual de Marcas

O que é marca
Sinais não registráveis:

sonoros

olfativos

táteis
Elementos geométricos não distintivos
Padrões evidentementes ornamentais

gustativos

O que é marca
Natureza
As marcas são classificadas como de produto ou serviço, coletiva e de certificação
Marcas de
Produto

Marcas de
Serviço

Marcas
Coletivas

Marcas de
Certificação

AFAQ
(para DVDs)
(serviços de produção de
filmes de televisão)

(certificação de sistemas de
gerenciamento na área de
propaganda)

O que é marca
Formas de Apresentação:

Nominativa

AFAQ
PARAMOUNT
CHANNEL

Figurativa

Mista

Tridimensional

O que é marca
Grau de Distintividade:

Não
distintiva

Evocativa/Sugestiva

Arbitrária

Fantasiosa

Para produção de vídeos
Para produção de vídeos
Para publicidade

Para produção de vídeos

Para telecomunicações
Para produção de vídeos

Classificação
Como classificar corretamente?

Fonte : <a href='https://www.freepik.com/vectors/people'>People
vector created by jcomp - www.freepik.com</a>

Classificação
A classificação de Nice
• Adotada pelo Brasil em 2000.
• 34 classes de Produtos (Classes 1 a 34) e 11 classes de Serviços (Classes 35 a 45).
• Até o fechamento dessa apresentação, cada pedido de registro de pedido de marca
depositado na via nacional deve conter apenas itens de uma classe. A lista de itens em
um pedido se chama especificação.

Exemplos (Lista não Exaustiva)
•
•
•
•
•

Classe 9: Discos compactos [CD] [áudio e vídeo]
Classe 35: Comércio de discos gravados [áudio e vídeo]
Classe 38: Serviços de postagem de fotos áudio e vídeo [transmissão]
Classe 41: Provimento de website vídeo, não baixável
Classe 45: Gestão de direitos autorais de obras audiovisuais [serviços jurídicos]

Classificação
A classificação de Nice
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/classificacao-marcas

OU
https://www.gov.br/inpi/pt-br
1.

2.

Classificação
A classificação de Nice

Utilizando itens dessas listas
Utilizando descrições próprias

Especificação pré-aprovada
Especificação livre

Risco de exigência (se mal
classificado)

Busca
Busca

https://www.gov.br/inpi/pt-br
1.

3.

2.

Depósito
Depósito

https://www.gov.br/inpi/pt-br

1. Cadastro no e -INPI

Depósito
Depósito
2. Emissão da GRU

https://www.gov.br/inpi/pt-br

É preciso já ter
cadastro no einpi.

Depósito
Depósito
3. Pagar a GRU! Nunca protocolar petições sem antes pagar a GRU gerada.
4. Protocolar o pedido no e-marcas. Será preciso ter em mãos o número da GRU
gerada!
https://www.gov.br/inpi/pt-br

É preciso já ter cadastro no e-inpi

Exame da marca
Exame formal
No exame formal confere-se, por exemplo:
• se o sinal depositado pelo requerente é aquele declarado na petição inicial;
• se a imagem da marca está suficientemente nítida;
• se documentos anexados estão legíveis;
Correções pontuais podem ser realizadas de ofício durante o exame formal. Na
impossibilidade de efetuar correções poderá ser formulada exigência que deve ser
respondida em até 5 (cinco) dias.

Exame da marca
Exame substantivo
• Análise de documentos obrigatórios (como procuração e comprovantes de
prioridade);
• Análise da especificação;
• Análise da legitimidade do requerente;
• Análise da distintividade, liceidade, e veracidade do sinal marcário;
• Análise de eventuais oposições;

• Análise da disponibilidade do sinal marcário;

Exame da marca
Legitimidade do requerente
O requerente precisa exercer efetiva e licitamente atividades compatíveis com a
especificação reivindicada, conforme requerido pelo § 1º do Art. 128 da LPI .

• Certos produtos e serviços são incompatíveis com a personalidade jurídica de
pessoa física e o examinador pode fazer exigências para que o requerente comprove
sua legitimidade.
• A exigência deve ser cumprida pela pessoa física, não por eventual empresa da qual
o requerente seja sócio. O prazo para resposta de exigência é de 60 (sessenta) dias.

Exame da marca
Análise da especificação
•

Expressão como “em geral”; “e afins”; “entre outros” podem ser retiradas da especificação.

•

Itens genéricos ou imprecisos
Exemplo: Especificação na classe 41 contendo apenas disponibilização de conteúdo digital. Seria feita
uma exigência para esclarecimento dos serviços.

•

O que quer dizer disponibilização de conteúdo digital?
Cursos online (classe 41)
Publicações eletrônicas baixáveis (classe 9)
Publicação de vídeos online para entretenimento (classe 41)
Criação de vídeos publicitários (classe 35)

Itens pertencentes a mais de uma classe
Exemplo: Uma especificação livre contendo os seguintes itens na classe 41 :
“Cursos online; Publicações eletrônicas baixáveis; Publicação de vídeos online para entretenimento; Criação
de vídeos publicitários”.
Seria feita uma exigência para escolher a classe para prosseguir no exame.
Se a maior parte da especificação for de uma única classe, itens
podem ser excluídos de ofício (não sendo publicada exigência)

•

Especificação contendo termos equivalentes a produtos ou serviços considerados ilícitos. Nesse
caso será formulada exigência para esclarecimento, que deve ser respondida em 60 dias.

Exame da marca
Análise da especificação
• Não é permitido incluir marca de terceiros na especificação.

Exemplo: Especificação na classe 41 contendo: “Entretenimento,
shows, publicação de vídeos na plataforma XYZ”
*XYZ é uma marca registrada no INPI

Saídas para o examinador:
• Trocar a marca por descrição adequado do serviço ou produto;
• Excluir a marca do terceiro se o restante da especificação assim permitir;
• Se não for possível as opções anteriores, o examinador pode fazer exigências para
esclarecimento do produto ou serviço.

Exame da marca
Exame da distintividade, liceidade e veracidade
Distintividade

II - letra, algarismo e data
VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo
VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda
VIII - cores e suas denominações
XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte
XXI – forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento

Liceidade

I - Símbolos e monumentos oficiais: brasão, armas, medalha, bandeira, emblema...
III - Contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou
atente contra liberdade (de consciência, crença, culto religioso...)
XI – Símbolo de cunho oficial, regularmente adotado para garantia de padrão

XIV - Título, apólice, moeda e cédula

Veracidade

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade
ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

Exame da marca
Exame da distintividade, liceidade e veracidade
Disponibilidade
IV - Designação ou sigla de entidade ou órgão público;

V - Título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros;
IX – Indicação Geográfica;
XII - Marca coletiva ou de certificação extinta há menos de 5 anos;
XIII - Nome, prêmio ou símbolo de eventos oficiais ou oficialmente reconhecidos;
XV - Nome civil, patronímico e imagem de terceiros;

XVI - Pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico;
XVII - Obra protegida por direito de autor;
XIX - Reprodução ou imitação de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico,
semelhante ou afim;
XX - Dualidade de marcas;

XXII - Desenho industrial de terceiro;
XXIII - Marca de terceiro que o requerente não poderia desconhecer.

Exame da marca
Exame da distintividade – inciso VI do artigo 124 da
“sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o
produto ou serviço a distinguir,[...], salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”

• Foram indeferidos pelo Inciso VI:

Para produção de vídeos

Para agenciamento de artistas

É verificado se há relação
direta e imediata entre o
sinal e os itens da
especificação

• Se a parte figurativa do sinal desviar a atenção de sua parte nominativa não
registrável, o sinal pode ser deferido:

Para chocolates

Exame da marca
Exame da distintividade – inciso VII do artigo 124 da LPI
“sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda”

• Foram indeferidos pelo inciso VII:

Para assinalar difusão de programas de televisão

Indícios verificados no sinal:
•

Recomendação do produto ou serviço
reivindicado;

•

Comparação com concorrentes;

•

Slogans.

Para assinalar produção de vídeos

Para assinalar telecomunicações

Em grau de recurso é possível que o
requerente apresente a marca sem a
expressão de propaganda. No entanto,
não se pode descaracterizar o sinal
inicialmente depositado.

Exame da marca
Exame da distintividade – inciso VII do artigo 124 da
•

É possível registrar expressões apelativas que não são sinal de propaganda!

Você Topa

Para assinalar programas de Televisão

Para provimento de vídeos online

Descrição

Propaganda/slogan

Exame da marca
Exame da liceidade – inciso III do artigo 124 da LPI
“Sinal irregistrável por seu caráter contrário à moral e aos bons costumes”

• Foram indeferidos pelo inciso III:

Que merda vai dar
(Para roteirização)

Agência de Propaganda

Na avaliação de atentado contra a moral é verificado o mercado e públicoalvo aos quais o sinal se destina.

Exame da marca
Exame da disponibilidade – inciso XV do artigo 124 da LPI
“nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento
do titular, herdeiros ou sucessores”

Atenção: Se esses nomes forem pedidos como marcas por terceiros sem autorização, é
formulada exigência para apresentação de autorização por parte do detentor do direito ou seus
herdeiros. O prazo para cumprimento da exigência é de 60 dias.

Não se
formula
exigência
nesse caso

Exame da marca
Exame da disponibilidade – inciso XV do artigo 124 da LPI
Foi feita exigência para autorização de
uso de nome civil.

Foi formulada exigência para
apresentar autorização de uso
de patronímico.

Considera-se como próprio titular do direito da
personalidade a pessoa física ou empresa individual.

Não se formula exigência no
caso de representações em
que não se percebe um
indivíduo real.

O registro de nome civil, assinatura ou imagem de menor de 18 anos como marca só é possível se requerido em
nome do próprio não sendo aceita autorização para o registro assinada pelos pais ou responsáveis legais. Nos
casos de menores legalmente emancipados, será aceita a autorização assinada pelo próprio, desde que
acompanhada de documentação comprobatória da emancipação, nos termos da lei.

Exame da marca
Exame da disponibilidade – inciso XVI do artigo 124 da LPI
“pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento
do titular, herdeiros ou sucessores”
•

Tristão de Ataíde (pseudônimo de Alceu Amoroso Lima).

•

Pelé (Apelido de Edson Arantes Nascimento)

•

Zeca Pagodinho(nome artístico de Jessé Gomes da Silva)

Atenção: Se esses nomes forem pedidos como marcas por terceiros sem autorização, é
formulada exigência para apresentação de autorização por parte do detentor do direito ou seus
herdeiros. O prazo para cumprimento da exigência é de 60 dias.

Exame da marca
Exame da disponibilidade – inciso XVI do artigo 124 da LPI
É verificado se o nome artístico pedido como marca consta do vernáculo português
e, se os produtos/serviços assinalados na especificação guardam relação com a
atividade pela qual o artista se tornou célebre.

Exame da marca
Exame da disponibilidade – inciso XVII do artigo 124 da LPI
“obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e
sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular”

• O título protegido por direito de autor deve ser original e inconfundível.
• Os nomes de personagens são protegidos se fizerem associação direta à obra protegida por
direito de autor.

Foi formulada
exigência para
apresentar
autorização do
termo “Corleone”.

Exame da marca
Exame da disponibilidade – inciso XVII do artigo 124 da LPI
Os desenhos de personagem, por se tratarem de obras artísticas, são protegidos pelo inciso XVII
do artigo 124 da LPI.
Foi formulada exigência
para apresentação de
autorização nesse caso
(trata-se de personagem
de videogame).

Caso o detentor de direito autoral apresente oposição a pedido que contenha ou faça referência a
sua obra sem autorização devida, não será feita exigência e o pedido será indeferido por infringir
o inciso XVII do artigo 124 da LPI

Exame da marca
Oposição
• Petição para terceiro apresentar motivos pelos quais o pedido de marca não deve ser deferido.
• A oposição pode trazer elementos que são desconhecidos pelo examinador ou pelo INPI,
como:
•

Marca de terceiro que o requerente não poderia desconhecer (inciso XXIII do artigo 124 da LPI)

•

Uso anterior por usuário de boa-fé (§ 1 do artigo 129 da LPI)

•

Entre outros;
A busca por anterioridades num processo com oposição poderá levar em consideração
colidências em classes mercadologicamente afins

Pedido em exame para produção de programas de televisão (classe 41)
Opoente: registro para agência de notícias (classe 38)

Exame da marca
Exame de disponibilidade – inciso XIX do artigo 124 da LPI
“reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para
distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou
associação com marca alheia”
•

Avaliação dos aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos com o objetivo de verificar se as semelhanças
existentes geram risco de confusão ou associação indevida.

PLIN BOST

X

X

BOST

Reprodução com acréscimo

X

Reprodução parcial

TRANSPRESS

Imitação fonética

X
Imitação gráfica

SPREEM

X

SPREEM

Reprodução total

X
Imitação ideológica

X

KING
OF MATE

Imitação ideológica

Exame da marca
Exame de disponibilidade – inciso XIX do artigo 124 da LPI
Avaliação da Impressão de conjunto
Análise do risco de confusão entre sinais baseia-se na avaliação da impressão geral dos
conjuntos e não apenas em seus elementos individuais que os compõem.

X

X

LUA NOVA

Exame da marca
Exame de disponibilidade – inciso XIX do artigo 124 da LPI
Sinais evocativos ou sugestivos
Ônus da convivência - Às marcas em que o conjunto é considerado evocativo ou sugestivo, em
relação aos produtos ou serviços que visa identificar, cabe o ônus da convivência com outros
termos evocativos similares.

No segmento de transmissão de programas de televisão convivem:

MERCADO CULTURAL

CLICK CULTURA

X

(para telecomunicação)
(fornecimento de site com
informação sobre televisão)

Exame da marca
Exame de disponibilidade – inciso XIX do artigo 124 da LPI
Elementos desgastados
• Termo não sugestivo encontrado em diversas marcas registradas de diferentes titulares.
• Mesmo segmento de mercado.

X

Exame da marca
Exame de disponibilidade – inciso XIX do artigo 124 da LPI
Elementos principais e elementos secundários

X
(celular)

(Serviço de telecomunicações)

Exame da marca
Exame de disponibilidade – inciso XIX do artigo 124 da LPI
Análise mercadológica
Semelhança entre produtos e serviços que guardam relação entre si.

• Características

• Nível de especialização do público-alvo

• Finalidade

• Grau de atenção no momento da compra

• Momento em que produtos e serviços são consumidos

produção de programas de televisão x transmissão de programas de televisão
Telecomunicação x Gestão de direitos autorais de obras audiovisuais

Exame da marca
Exame de disponibilidade – inciso XIX do artigo 124 da LPI
• Não se pode exigir que uma nova marca guarde maior distância gráfica,
fonética e ideológica das suas concorrentes que a distância já observada nos
conjuntos que convivem no segmento mercadológico em questão.
• A impressão de um conjunto márcario de um novo pedido não pode se
confundir com as impressões de conjunto de marcas de terceiros já
registradas.

• A afinidade mercadológica entre produtos e/ou serviços em cotejo não pode
fazer com que consumidores acreditem que tais produtos ou serviços
tenham a mesma origem.

Fluxograma do pedido
EXAME FORMAL

DEPÓSITO

PUBLICAÇÃO DO PEDIDO PARA
OPOSIÇÃO
OPOSIÇÃO

DEFERIMENTO
CONCESSÃO DO
REGISTRO

60 +
Prazo para pagamento
30 dias
de taxa

EXAME
Há decisões
intermediárias como o
sobrestamento e a
exigência*.

60 dias para
manifestação (não
é obrigatório se
manfiestar)

5 anos
180 dias

INDEFERIMENTO

AÇÃO DE NULIDADE
60 dias

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DE NULIDADE

PEDIDO
INDEFERIDO

RECURSO

* O não cumprimento de exigência causa o arquivamente definitivo do pedido.

Prorrogação e extinção
Prorrogação e extinção
CONCESSÃO
DO REGISTRO

10 anos

+6
meses

PRORROGAÇÃO
DO REGISTRO

Possibilidades de extinção na LPI (art. 142)
• pela expiração do prazo de vigência;
• pela renúncia (total ou parcial) em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
• pela caducidade;

• pela inobservância do disposto no art. 217 (A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e
manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para
representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações).

Links úteis
• Manual de Marcas: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/

• Chatbot na página inicial do INPI: https://www.gov.br/inpi/pt-br
• Guia Básico de Marcas: https://www.gov.br/inpi/ptbr/servicos/marcas/guia-basico
• Fale Conosco: https://www.gov.br/inpi/pt-br/plataforma-integrada-deatendimento/fale-conosco

https://www.gov.br/inpi/pt-br/plataforma-integrada-de-atendimento
https://www.gov.br/inpi/pt-br/plataforma-integrada-deatendimento/fale-conosco

