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Direito de uso: Só membros da coletividade que sigam o
regulamento de utilização.

Vigência: 10 anos, renováveis indefinidamente.

A entidade detentora determinará as regras para seu uso e
para os seus membros (apenas). No entanto, não pode
licenciar para terceiros ou vende-la
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Marca Coletiva

Territorialidade: registro tem validade jurídica nacional.

Especialidade: o registro deve corresponder à atividade ou
produto do requerente (Classificação de Nice)

• Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL, sigla
em inglês): lista com 45 classes com informações sobre os diversos
tipos de produtos e serviços e o que pertence a cada classe.

Sistema Atributivo (anterioridade): prioridade do registro a
quem o solicitar primeiro.

• Exceção: se comprovada a utilização de boa fé há pelo menos 6 meses
antes da data de depósito da marca concedida a outro.



Marca Coletiva – NCL (exemplos)

Lista de Classes

Produtos

– Classe 29 Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras
em conserva, secos e cozidos; geleias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos
e gorduras comestíveis.

– Classe 30 Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café;
farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel,
xarope de melaço; lêvedo, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos
(condimentos); especiarias; gelo.

– Classe 31 Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não incluídos em outras
classes; animais vivos; frutas, legumes e verduras frescos; sementes, plantas e flores
naturais; alimentos para animais, malte.

– Classe 32 Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas;
bebidas de frutas e sucos de fruta; xaropes e outras preparações para fabricar
bebidas.

– Classe 33 Bebidas alcoólicas (exceto cervejas). 

– Classe 34 Tabaco; artigos para fumantes; fósforos.

Serviços

– Classe 35 Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de
escritório.

– Classe 36 Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.

– Classe 37 Construção civil; reparos; serviços de instalação.

Cada registro de Marca (Própria ou Coletiva) deve estar relacionado a uma
dessas classes.



Marca Coletiva – Por que, para quê e onde 
registrar?

– Por que registrar uma Marca Coletiva?

• Auxilia identificação do produto e sua consolidação consumidor.

• Protege juridicamente contra fraldes e usurpações.

– Para quê se registrar uma Marca Coletiva?

• Divisão dos custos administrativos, logísticos e de divulgação da
marca.

• Conquista de novos mercados.

• Auxilia na organização da entidade e na efetiva governança da
marca a partir de condições estabelecidas e acordadas
coletivamente.

– Onde registrar?

• No Instituto Nacional da Propriedade Industrial.



Instrução Normativa INPI 19/2013 – dispõe sobre o exame
e a apresentação do regulamento de utilização.

Marca Coletiva

LPI - Art. 123. Inciso III – Marca Coletiva é aquela usada para
identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma
determinada entidade.

Primeiro passo para o registro: verificar no portal do INPI
se já há pedido ou registro por terceiros da marca pretendida!

https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp



Marca Coletiva – Custos do Registro

Fonte: Tabela de retribuição do INPI - http://www.inpi.gov.br/arquivos/tabela_servicos_inpi_nov_2018.pdf



Marca Coletiva – Custos do Registro

Fonte: Tabela de retribuição do INPI - http://www.inpi.gov.br/arquivos/tabela_servicos_inpi_nov_2018.pdf
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Consulta Marcas
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236 MC registradas (11/11/2016)

168 nacionais e 68 estrangeiras
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Fonte: Patrícia Barbosa/INPI – Apresentação Curso IG/MAPA Vitória-ES nov/2016



Associação dos Agricultores Familiares Produtores de Morango de Nova Friburgo 
(Amorango) - 2013

Fonte: Patrícia Barbosa/INPI – Apresentação Curso IG/MAPA Vitória-ES nov/2016

Marca Coletiva



Marca Coletiva

COOPERCUC – Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá –
criada em 2004, formada por 204 cooperados
Registro da Marca Coletiva em 2014
Fonte: http://www.coopercuc.com.br/ 

Fonte: Patrícia Barbosa/INPI – Apresentação Curso IG/MAPA Vitória-ES nov/2016



MC

Marca do 
Produto

8 vinícolas inicialmente associadas com o objetivo de buscar a união em torno 
do fortalecimento do Vale dos Vinhedos (IG)
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No Mercado

Marca de
certificaçãoSelo  

governamental

Marca  
coletiva

Marca  
de  

produto

Marca
coletiva

Raul Bittencourt Pedreira – INPI
Curso de IG e MC, Belo Horizonte 23/05/2019 



Obrigada

patricia.saraiva@agricultura.gov.br
61 32182921


