
CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA 

Este documento contém instruções para auxiliar e facilitar o protocolo de cumprimento de 

exigência pelos usuários dos serviços do INPI. 

Aqui não se tenta impor um modelo engessado, mas sim traçar guias do que se espera receber 

do usuário, com o auxílio de exemplos para uma prática que possa vir a ajudar o trabalho do 

usuário e do examinador. Uma petição de cumprimento de exigência mais próxima dos moldes 

apresentados abaixo tornaria o exame mais célere e mais seguro contra erros. 

A autorização ou consentimento deverão constar de cada um dos pedidos de registro de marca 

constituída por direito de personalidade de terceiros, independente de direitos marcários 

anteriormente adquiridos. São aceitas autorizações para requerimento, solicitação, depósito 

ou registro do direito como marca. Não são aceitas, contudo, autorizações que compreendem 

somente o "uso" do direito de personalidade. 

 

Declaração de uso do próprio nome artístico ou pseudônimo como marca. 

Eu, abaixo assinado nome da pessoa que está autorizando o registro, nacionalidade, estado civil, 

número de documento de identidade/CPF/carteira de motorista ou passaporte, declaro, nos 

termos do artigo 124, inciso XVI da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279 de 14 de maio de 1996, 

que utilizo como marca o nome artístico/pseudônimo “nome artístico ou pseudônimo”, objeto 

do pedido de registro nº número do pedido de registro junto ao Instituto da Propriedade 

Industrial. 

 

Local e DATA:____/_____/___ 

 

________Assinatura________ 

 

 

Autorização para registro de nome civil, nome artístico, pseudônimo, assinatura, 

patronímico e imagem de terceiros. 

Eu, abaixo assinado nome da pessoa que está autorizando o registro, nacionalidade, estado civil, 

número de documento de identidade/CPF/carteira de motorista ou passaporte, autorizo, nos 

termos do artigo 124, inciso XV e XVI da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279 de 14 de maio de 

1996, nome da(o) titular do pedido do registro (pessoa jurídica ou física) a registrar meu(minha) 

nome civil/artístico/pseudônimo/assinatura/patronímico/imagem “nome 

civil/artístico/apelido” como marca, por meio do pedido de registro nº número do pedido de 

registro junto ao Instituto da Propriedade Industrial. 



 

Local e DATA:____/_____/___ 

 

________Assinatura________ 

 

 

Declaração de criação de nome/imagem/personagem. 

Eu, abaixo assinado nome da pessoa que está autorizando o registro, nacionalidade, estado civil, 

número de documento de identidade/CPF/carteira de motorista ou passaporte, declaro, sob as 

penas da Lei, nos termos do artigo 124, inciso XV e XVII da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279 

de 14 de maio de 1996 que o nome/imagem/personagem “XXXXXX”, objeto do pedido de registro 

nº número(s) do(s) pedido(s) de registro é uma criação sem qualquer relação com pessoa real ou 

obra protegida por direito de autor.  

 

Local e DATA:____/_____/___ 

 

________Assinatura________ 

 

 

Autorização para registro de obra protegida por direito de autor. 

Eu, abaixo assinado nome da pessoa titular do direito de autor que está autorizando o registro, 

nacionalidade, estado civil, número de documento de identidade/CPF/carteira de motorista ou 

passaporte, autorizo, nos termos do artigo 124, inciso XVII da Lei de Propriedade Industrial nº 

9.279 de 14 de maio de 1996, nome da(o) titular do pedido do registro (pessoa jurídica ou física) 

a registrar minha obra protegida por direito de autor “nome ou imagem da obra protegida por 

direito de autor” como marca, por meio do pedido de registro nº número do pedido de registro 

junto ao Instituto da Propriedade Industrial. 

 

Local e DATA:____/_____/___ 

 

________Assinatura________ 

 



 

EXEMPLO 

Eu, abaixo assinado Leonardo da Vinci, Brasileiro, solteiro, CPF 000.999.888-77, autorizo, nos 

termos do artigo 124, inciso XV da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279 de 14 de maio de 1996, 

David de Michelangelo a registrar meu nome civil “Leonardo da Vinci” como marca, por meio do 

pedido de registro nº 000.000.000 junto ao Instituto da Propriedade Industrial. 

 

Local e DATA: 01/01/1500 

 

 

  


