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Diversos analistas nacionais e 
internacionais sempre apontam a 
burocracia como um dos principais 
entraves ao crescimento do Brasil. 
Disposto a dar sua contribuição 
agilizando o processo de registro 
de marcas, o Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial (Inpi) 
coloca em pleno funcionamento 
a partir desta segunda-feira, 2, o 
seu novo sistema, batizado de e-
marcas, que vai receber online os 
pedidos de empresas. O objetivo, 
segundo o presidente do órgão, 
Roberto Jaguaribe, é reduzir de 
cinco para dois anos o tempo 
de conclusão dos processos de 
registro. Reduzindo a burocracia, 
o Inpi acredita que as empresas 
poderão prevenir problemas de 
disputa de marcas e desonerar a 
Justiça. Os escritórios de advoca-

cia que orientam e acompanham o 
andamento dos registros apóiam 
a introdução da nova ferramen-
ta, mas não acreditam que ela 
trará resultados imediatos. Ao 
contrário, por causa do período 
de apenas 30 dias de transição 
do sistema antigo — feito atra-
vés de documentos em papel 
— para o novo, pela internet, o 
mercado teme que haverá pro-
blemas caso seu funcionamento 
não seja pleno.

Valdomiro Soares, diretor 
da Marpa Marcas e Patentes, 
de Porto Alegre, lembra tam-
bém que o Inpi ainda precisa 
fi nalizar 600 mil processos 
que já estavam no órgão 
antes da entrada em vigor 
do e-marcas. No que se 
refere a esse assunto, 

o novo sistema só começaria 
a dar resultados concretos em 
2011, após a conclusão dos que 
deram entrada em papel neste 
ano. “O novo sistema não muda 
o julgamento dos processos atu-
ais, em que o encaminhamento 
continua lento. O único benefício 
hoje é eliminar a burocracia de 
papel inicial. Entendo que o Inpi 
queira acelerar os julgamentos, 
mas nós, procuradores, sabemos 
que esses processos atrasados e 
antigos têm de ser resolvidos an-
tes, pois a legislação não permite 

Principais mudanças
 Forma convencional e-marcas

Como é feito o depósito 
de pedido de registro?

Em formulários de papel, em 
três vias, entregues 
pessoalmente na sede ou nas 
representações do Inpi

Feito e enviado 
exclusivamente pela internet, 
por meio de formulário eletrônico

E o horário de 
funcionamento?

Horário comercial, 
apenas nos dias úteis

24 horas, durante todos os dias da semana

Como fi ca a data de 
prioridade dos pedidos 
de registro?

A data em que o Inpi 
protocola o pedido entregue 
pelo usuário na sede ou 
representações do instituto

A data em que o Inpi recebe o formulário eletrônico 
de pedido, o que contempla sábados, domingos e 
feriados

Como selecionar os 
serviços?

Por meio de códigos que 
agrupam macrosserviços

Também por meio de códigos de serviços, embora a 
lista tenha sido reestruturada com a fi nalidade de 
desmembrar uma série de serviços, de maneira que o 
usuário localize de forma mais fácil exatamente aquilo 
que deseja

O uso da certifi cação 
digital é possível?

Não Sim

Como é solicitada 
a anotação de 
transferência de 
titularidade?

Para cada processo, deve-se 
protocolar uma petição

Em apenas um formulário eletrônico, o usuário pode 
listar todos os processos envolvidos na transferência, 
não havendo mais a necessidade de se protocolar uma 
petição para cada processo

Como se solicita 
uma busca prévia 
de marcas?

Em formulários de papel, 
em três vias, entregues 
pessoalmente na sede ou nas 
representações do Inpi

Solicitada exclusivamente pela internet, 
por meio de formulário eletrônico

Como se dá a concessão 
do registro?

Solicitada em formulários de 
papel, em três vias, entregues 
pessoalmente na sede ou nas 
representações do Inpi

Solicitada pela internet apenas mediante a 
informação de pagamento relativo à retribuição 
específi ca. Será disponibilizado recibo referente a 
essa solicitação

Como fi ca o exame 
formal do pedido de 
registro?

É feito com base no pedido 
apresentado em papel. O 
usuário tem de retornar ao 
Inpi para tomar ciência de 
eventuais exigências, que 
devem ser cumpridas, mediante 
a apresentação de novos 
formulários de pedido, em cinco 
dias da ciência do usuário

É feito com base no pedido enviado pela internet. 
A diferença é que, caso haja alguma exigência 
formal, ela passa a ser publicada na Revista de 
Propriedade Industrial (RPI). O usuário continua 
tendo cinco dias para cumpri-la, não havendo, 
entretanto, a necessidade de reenviar o formulário 
eletrônico de pedido: o cumprimento de exigência 
formal será enviado mediante um formulário 
eletrônico de petição

Registro de marcas 
ingressa na era online
Após 30 dias de convivência com o sistema antigo, Inpi 
passa a receber pedidos de empresas apenas pela internet 
Robert Galbraith

que os novos passem à frente”, 
argumenta Soares.

Roberto Jaguaribe, através 
de sua assessoria, informa que o 
Inpi contratou novos analisadores 
e conta hoje com uma equipe de 
85 profi ssionais, ante os apenas 
30 que havia em agosto. Segundo 
ele, juntos, esses analisadores 
apreciam mais de 2 mil processos 
por dia. A desistência de alguns 
pedidos em função do fi m da ne-
cessidade de algumas empresas 
também pode ajudar a reduzir 
o atraso. Segundo ele, essa cifra 
pode chegar a 100 mil pedidos 
por parte de 7 mil empresas, que 
serão solicitadas pelo Inpi a rever 
seu estoque. Jaguaribe afirma 
que, a cada quatro marcas con-
cedidas hoje pelo Inpi, uma deixa 
de ser reivindicada.

José Antônio Faria Corrêa, ad-
vogado especializado em marcas e 
patentes do Escritório Dannemann 
— presente no Rio e em São Paulo 
—, elogia a iniciativa do Inpi, mas 
teme que problemas de natureza 
técnica possam comprometer o 
funcionamento do sistema neste 
período inicial. “O ideal teria sido 
prorrogar a fase experimental em 
pelo menos mais 30 dias. O Inpi 
tem pressa para ter o sistema em 
funcionamento e poder descartar 
a apresentação de pedidos em 
papel, mas isso pode representar 
problemas se não forem corrigi-
das as imperfeições técnicas. Os 
escritórios sentem difi culdades 
nesta fase e estão preocupados, 
pois, sem resolver esses proble-
mas, o sistema pode causar dor 

de cabeça e ter efeito contrário ao 
desejado”, diz Faria Corrêa. “Quero 
deixar claro que o sistema online é 
bem-vindo, não há nenhuma oposi-
ção, mas é necessário que funcione 
bem”, complementa.

Ele concorda com o colega 
gaúcho na questão de os bene-
fícios só serem plenos depois da 
conclusão do último processo 
em papel. “O depósito eletrônico 
só infl uirá daqui para a frente, 
não terá nenhuma influência 
no passado”, diz o advogado da 
Dannemann. Faria Corrêa cita 
um exemplo de dificuldade no 
novo sistema: a classifi cação na 
categoria de atuação de produtos 
e serviços com base no padrão 
internacional. “Ele é limitado, pois 
muitas categorias não constam do 
sistema e isso pode acarretar mais 
atraso do que se fosse em papel. 
Será necessária alguma adapta-
ção”, resume a questão. Jaguaribe 
não descarta prorrogar o prazo de 
transição dos sistemas, mas está 
decidido a dar uma chance ao 
e-marcas de operar como único 
modelo já a partir desta semana.

Valdomiro Soares diz que é 
prematuro prever resultados, mas 
que a redução do prazo para os 
órgãos federais para concessão 
de marcas colaboraria com o an-
damento da própria Justiça. “Isso 
reduziria a margem para confl itos 
entre empresas e traria a possibi-
lidade de discussões mais rápidas 
no Judiciário, pois será mais fácil 
provar quem tem anterioridade, 
agilizando as disputas de marcas 
e patentes”, conclui Soares.

Doritos x Dori — A Pepsico, dona 
da marca Elma Chips, chegou a 
conseguir na 1a Seção Especiali-
zada do Tribunal Regional Federal 
cancelar o registro da marca Dori 
Alimentos no Inpi, argumentando 
que a marca Dori estaria provo-
cando confusão no consumidor 
do salgadinho Doritos. A 16a Vara 
Federal do Rio de Janeiro aceitou o 
pedido da Pepsico para anular o ato 
administrativo que registrou a mar-
ca Dori, por entender que existia 
confl ito entre o salgadinho Doritos 
e a fabricante de doces e amendoim 
Dori, já que as duas denominam 
produtos alimentícios. Mas a Dori 
contra-atacou e a 1a Seção Especia-
lizada do Tribunal Regional Federal 
manteve a decisão dada no acórdão 
da 4a Turma Especializada, confi r-
mando o direito de registro da Dori 
Alimentos no Inpi. A 4a Turma do 
TRF reformou a sentença, manten-
do o direito do uso da marca Dori, 
sustentando que ambas as marcas 
“apresentam traços característicos 
diversos, permitindo a distinção en-
tre os produtos”. Apesar de a marca 
Doritos ter sido registrada pela 
primeira vez pela Pepsico em 1966, 
o modelo gráfi co atual da marca foi 
registrado em 1994, mesmo ano em 
que o pedido de registro da Dori foi 
concedido pelo Inpi.
Vogue x Vogue — A editora nor-
te-americana Advance Magazine 
Publishers Inc., proprietária da 

marca e responsável pelas publica-
ções de moda Vogue, Casa Vogue, 
Homem Vogue e Vogue Brasil, 
entrou com pedido de anulação 
de marca da Editora Vogue Ltda., 
empresa localizada em São Paulo 
que publica impressos com moldes 
de papel e treinamentos de costura 
e comercializa fi tas de áudio e vídeo 
relacionados à costura. A decisão 
favorável à editora dos EUA foi con-
cedida pela 1a Turma Especializada 
do Tribunal Regional Federal (2a 
Região), mantendo uma decisão da 
18a Vara Federal do Rio de Janeiro, 
que decretou a anulação do registro 
da marca Vogue feito pela empresa 
paulista no Inpi.
Ventiladores Suave Clima — A 
2a Turma do TRF (2a Região) garan-
tiu à metalúrgica Loren Sid Ltda. 
o uso da marca de ventiladores 
Suave Clima, cujo registro havia 
sido negado administrativamente 
pelo Inpi. A autarquia indeferiu o 
pedido do registro da marca sob 
o fundamento de que a expressão 
“suave clima” é uma denominação 
genérica, não tendo caracterização 
própria, distintiva, e sua concessão 
restringiria o uso dos termos que a 
compõe por terceiros, por serem 
de uso comum. A empresa ajuizou 
ação contra o Inpi e obteve seu 
direito ao registro da marca na 11a 
Vara Federal/RJ, confi rmado poste-
riormente no Tribunal, que julgou e 
negou a apelação da autarquia.
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