
Formulário Modelo III

Declaração de Único Produtor / Prestador de Serviço

Pessoa Jurídica

(§2º do art.7º da IN n.º 95, de 28 de dezembro de 2018, do INPI)

Representante Legal: 

Identidade: 

CPF: 

Estado Civil: 

Nacionalidade: 

Naturalidade [UF]: 

Profissão: 

Residência/Domicílio: 

Entidade Requerente do Registro: 

Número da Inscrição: 

DECLARO sob as penas da lei e para os fins do reconhecimento da Indicação Geográfica

,  sob  a

espécie  ,  que  

é  o  único   estabelecido  na  área  delimitada  e  exercendo  a

atividade econômica cujo produto ou serviço será distinguido pela Indicação Geográfica,

nos termos da Instrução Normativa nº 95, de 28 de dezembro de 2018, do Instituto Nacional

da Propriedade Industrial – INPI.

,  de  de 

__________________________________________________________________

Inscrição

Municipal

Estadual

Federal



Formulário Modelo III

Declaração de Único Produtor / Prestador de Serviço

Pessoa Física

(§2º do art.7º da IN n.º 95, de 28 de dezembro de 2018, do INPI)

Representante Legal: 

Identidade: 

CPF: 

Estado Civil: 

Nacionalidade: 

Naturalidade [UF]: 

Profissão: 

Residência/Domicílio: 

Estabelecimento: 

DECLARO sob as penas da lei e para os fins do reconhecimento da Indicação Geográfica

,  sob  a

espécie  ,  que  sou  o  único  

estabelecido na área delimitada e exercendo a atividade econômica cujo produto ou serviço

será distinguido pela Indicação Geográfica, nos termos da Instrução Normativa nº 95, de

28 de dezembro de 2018, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

,  de  de 

__________________________________________________________________
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