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PROCESSO DE REGISTRO DE MARCA - NIT IF GOIANO

Intenção de
Registrar uma marca

Pedido de
marca aprovado
pelo NIT?

Após a análise do pedido, o
NIT entrará em contato com a
ASCOM para comunicar a
intenção de registrar a marca

Busca de
anterioridades da
marca na base de
dados do INPI

Encaminhar
processo a CIT

Preencher o formulário de
registro de marca e abrir
processo no SUAP

Obs.: necessária aprovação da
ASCOM

Fim do
processo de
interação

NÃO

Aguardar
pagamento para
proceder registro
NÃO

SIM

Encaminhar
pedido de
pagamento ao
financeiro

Emitir a GRU para
pagamento

GRU paga ?
Sim
Proceder o registro
eletrônico da marca
junto ao INPI

Link para
registro no
INPI

O INPI fornece na hora o
número do Registro de
Marca e o NIT encaminha a
notificação aos autores

A marca passará por
uma análise formal do
pedido e o prazo é de 5
dias para adequações,
caso necessário

O NIT e os autores
acompanham a RPI
semanalmente até
publicação do
exame formal

Revista
Semanal da
Propriedade
Intelectual RPI

Após a análise
formal a marca
fica sujeita a
oposições, por
60 dias

Após a publicação do pedido, o
acompanhamento pode ser mensal.

O pedido é indeferido

Caso haja oposição, o
titular pode se
manifestar contra.

Prazo de até 60
dias após a
publicação de
oposição na RPI.

Após o prazo de
oposições, é
realizado o exame
substantivo pelo
INPI

Cabem possibilidades de
recurso se respeitados os
prazos.

Encontradas
anterioridades?
(Artigo 124 da LPI)

SIM

NÃO

Início do prazo de pagamento da
taxa do primeiro decênio

TRAMITAÇÃO DO REGISTRO

Obs.: Prazo legal é de 60 dias, podendo ser
prorrogado por mais 30 dias, com valor
maior a retribuir.

Ocorrerá a
nulidade do
registro

Concessão e
emissão do
certificado da
Marca Registrada

Prazo de 180 dias
para terceiros
apresentarem
pedido de nulidade
da marca

Notificação da
Nulidade: titular
da marca tem até
60 dias para se
manifestar

NÃO
Caso a
manifestação não
seja aceita

Titular se
manifestou?
SIM

Caso a
manifestação seja
aceita: a marca
continuará " ativa"

No 5º ano,
terceiros poderão
pedir a caducidade
do registro de
marca

Caso a caducidade seja
deferida pelo INPI: a
marca entrará em
processo de caducidade

Caso a caducidade não seja
aceita, a marca continuará
" ativa"

