
REGISTRO DE MARCA
saiba mais

info@apexip.com



1) PESQUISA DE VIABILIDADE DE MARCA;

2) PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA;

3) DEFERIMENTO DE PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA;

4) CONCESSÃO DE REGISTRO DE MARCA;

5) PRORROGAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA;

ETAPAS DO PROCESSO DE
REGISTRO DE MARCA NO BRASIL
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Efetuaremos uma pesquisa no banco de dados do INPI - Instituto
Nacional da Propriedade Industrial através de softwares
especializados em busca no intuito de tentar identificar possíveis
processos anteriormente registrados, que possam vir a ser
colidentes com a marca desejada (SUA MARCA). 

Uma vez realizada, encaminharemos um parecer de viabilidade de
registro, contendo uma análise de risco da marca a fim de informar
ao cliente sobre possíveis impedimentos legais que possam retardar
o processo de registro e/ou impedir a obtenção da mesma. 

Forneceremos essa informação antes mesmo de qualquer autorização
para prosseguir com a abertura do processo.

Salientamos que não há custo para este serviço. A Brapex Digital
Propriedade Intelectual fornece o resultado de pesquisa de marca
de maneira totalmente gratuita.

Se ainda não solicitou, solicite sua pesquisa de marca totalmente
gratuita pelo nosso website.

1ª ETAPA
PESQUISA DE VIABILIDADE DE  MARCA
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https://apexip.com/brapex-digital-pesquisa-de-marca/
https://apexip.com/brapex-pesquisa-de-marca/
https://apexip.com/brapex-digital-pesquisa-de-marca/


Tendo o resultado da pesquisa de marca em mãos e a
autorização do cliente para dar prosseguimento ao pedido
de registro de marca no INPI - Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, protocolaremos a petição de
pedido de registro de marca, classificando-a de acordo
com o seu nicho de mercado e ramos de
atividades(Produtos e/ou serviços), bem como
enquadrando-a perante os requisitos da lei da
propriedade Industrial. 

Após a abertura do processo, disponibilizaremos TODAS
informações  referentes ao pedido de marca no órgão
federal, por meio da emissão do recibo, como também
cadastraremos o processo em nosso sistema de
monitoramento de marcas para fins de gestão e
acompanhamento.

Solicitaremos toda informação e documentação necessária
para prosseguir com essa etapa.

2ª ETAPA
PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA
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Aproximadamente de 6 a 8 meses do pedido de registro de
marca, após a mesma ser examinada pelo órgão federal
(INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial) e
não sofrer nenhum tipo de impedimento administrativo
(oposições, indeferimentos e outras exigências), a marca
é finalmente DEFERIDA (APROVADA). 

Nessa etapa é necessário pagar as taxas de deferimento e
expedição de certificado, referentes ao primeiro decênio
(uma única Taxa) que são os custos exigidos pelo órgão
federal para que seja emitido o Certificado de Registro
de Marca e também a Vigência da Marca pelo período de 10
anos.

3ª ETAPA
DEFERIMENTO DE MARCA
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Após o pagamento das taxas de deferimento, será emitido
o certificado de registro de marca válido por 10 anos. O
INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial leva
em média de 2 a 3 meses para emitir o certificado de
registro de marca após a realização  do pagamento da
taxa de deferimento.

O registro de marca pode ser prorrogado infinitamente ao
final de cada decênio através do pagamento das taxas de
renovação (prorrogação oficialmente no INPI).

4ª e 5ª ETAPA
CONCESSÃO DE REGISTRO 
E PRORROGAÇÃO
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FLUXOGRAMA DE PEDIDO
DE REGISTRO DE MARCA

2 a 3 meses após o pedido.
PUBLICAÇÃO P/ OPOSIÇÃO

3 dias após o pagamento.
PEDIDO DE MARCA

OPOSIÇÃO

60 dias após a publicação (por terceiros)

RESPOSTA A OPOSIÇÃO

EXAME

INDEFERIMENTO

RECURSO AO INDEFERIMENTO

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO

DEFERIMENTO

TAXA DE EXPEDIÇÃO E 1º DEC.

CONCESSÃO DO REGISTRO

CERTIFICADO DE REGISTRO

NULIDADE ADMINISTRATIVA

RESPOSTA A NULIDADE

RENOVAÇÃO DE REGISTRO

5 a 6 meses após o pedido.

60 dias p/ pagar a GRU

6 meses após a concessão (por terceiros)

7 a 8 meses após o pedido.

60 dias p/ responder.
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8 meses após o pedido.

+60 dias p/ responder.

+60 dias p/ responder.

10 anos após a concessão.
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- PROCURAÇÃO 
Simplesmente assinada e digitalizada; 

Após a confirmação do seu pedido em nosso website,
procederemos com a confecção do documento de procuração.
Posteriormente enviaremos para você fazer a conferência
dos dados inseridos e consequentemente a assinatura do
documento.

- NOME DA MARCA;
- LOGOTIPO (se houver);
- RAMO DE ATIVIDADE (tipos de produtos comercializados
ou serviços desempenhados);
- DADOS PESSOAIS e/ou DADOS EMPRESARIAIS;

Salientamos que todos estes dados devem ser inseridos no
formulário de pedido de marca em nosso website.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS
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