
Ministério da Justiça
	deelle~61

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA 09 23, DE 21 DE JANEIRO DE 1991

O Ministrode Estado da Justiça, no uso de suas atribui-
ções legais e considerando o disposto no artigo 111 da lei .1 2 5.772, de
21 de dezembro de 1971, o artigo 114 do Decreto n 2 99.244, de 10 de
maio de 1990 e a Portaria n 2 679. de 14 de novembro de 1990, do Minis-
tério da Economia, Fazenda e Planejamento, resolve:

Art, 1 . - Aprovar os valores referentes às retribuições
dos serviços prestados pelo Instituto Nacional da Propriedade Ind.-
trial - INPI, constantes da tabela anexa.

Art. 2 2 - O presidente do INP/, em ato de caráter geral,
poderá conceder redução doe valores das retribuições em particular no
caso de pessoas naturais, instituições de ensino e pesquisa, microem-
presas, assim definidas em lei, sociedades co associações de intuito
não enconamico, e 6rgãos

Parágrafo Único - A transferôncia de titu/atidade de
pedido de registro ou privilégio, bem como da parte receptora ou licen-
ciada em contrato averbado a terceiro não beneficiado pelas disposições
deste artigo, obriga ao prévio recolhimento de idintico percentual do
redução obtida, calculado sobre o valse da retribuição do respectivo
item Vigente á. data do pedido de transferãnela.

Art. 3 2 - Esta Portaria entrará 'em vigor no dia 23 de
janeiro de 1991.

JORNAS GONÇALVES PASSARINHO
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Ministérios
2.2.3.1.1 - p or	 reivindicação

excedente de 10(dez)
2.2.3.2 - de Modelo de Utilidade
2.2.3.3 - de Modelo Industrial

ou de Desenho Industrial

2.2.4 p rocediraçnto sim p liçicado ue
traMitação de Modelos Indus-
triais ou Desenhos /ndustriais
com p reendendo . depósito:
publienção anteci p ada	 A
p edido de exame (itens 2.1.1;
2.2.2 e 2.2.3.3 desta Tabela)

2.2.1 - de exame de pedido de privi-
lég io re q uerido após 12 meses
da publicação do pedido:

2.2.5.1 - de Invenção, até 10
(dez) reivindicadas

2.2.5.1.1 - par re i nd CaçãO
eaçedente de 10 ideal

2.2.1.2 - de Modelo de Utilidaue
2.2.1.3 - de Modelo	 Industrial

ou de Desenho Industrial
2.2.6 - Oposição
2.2.7 - Caducidade
2.2.9 - Cancelamento
2.2.9 - Recursos:

2.2.9.1 - ao Presidente do /NPI
2.2.9.2 - ao Ministro

2.2.10 -de exp edição de Carla Patente
2.2.11 - de restauração:

2.2.11.1 - de Pedido
2.2.11.2 - de patente

2.2.12- manifestacão sobre Parecer
técnico negativo

2.3 - Anuidades de Privilégios:
2.3.1 - de Invenção:

2.3.1.1 - do 3o.(terceiro) . no 6u.
(sexto) RAO

2.3.1.2 - do 7o.tvétlmo) os 100.
(cicimo1 ano

2.3.1.3 - da 11o. (decimo primeiro)
ao 11o. (décimo quinto)

2.3.2 - de NO2:lo de Utilidade:
219.(a)	 2.3.2.1 - do 3o.(terceiro) ao do.

(cento) ano
331..0	 2.3.2.2 - do 7o.(sótlmo) ao 10o.

(décimo) ano
1.741,50
	 2.3.3 - de Modelo Industrial e

Desenho Industrial:
2.3.3.1 - do 3o.(terceiro) ao do.

incuto) ano
2.3.3.2 - do 7o.(sétimo) ao 10o.

(décimo) ano
2.3.4 - co,, prazo de vigência decor-

rente de decisão judicial:
2.3.4.1 - Privilégio de Invenção, a

partir do 15o. (décimo-
-quinto) ano do depósito

2.3.4.2 - Modelo de Utilidade, a
p artir do 10o.(décimo)
ano do depósito

2.3.4.3 - Modelo Industrial ou
Desenho Industrial, a
partir do 10o.(décimo)

1.339,00	 ano do depósIto
1.004,10

3.1 - De p ósito de Pedido:
3.1.1 - de ' registro de marca:

3.1.1.1 - nominativa
3.1:1.2 - figurativa
3.1.1.3 - mista

• 3.1.2 - de registro de exp ressges e
sinais de propaganda

3.1.3 - de declaracão de notoriedade
3.2 - Primeiro Decênio (incluída a

2.037,10	 expedição de Certificado):
1.2.1 - do regiotro de marca nomina-

tiva
2.2.2 - do registro de marca figura-

tiva
3.2.3 - do registra de marca mista
3.2.4 - do registra de e:mi-est:2es e

sinais de propaganda
3.2.5 - de declaração de notoriedade

3.2.1.1 - por fração anual na vi-
gência do registro, a
contar do ano em q ue foi
declarada a notoriedade

(Of. 09 10/91)
ANEXO

TABELA DE RETRIBUICÃO DOS tó29VICO2 DO I.N.P.:.

. I - SERVIÇOS COMUNS: 	
Retribuição

1.1 - Alteração de, Nome ou Razão Social	 1.071,0/
1.2 - Alteração de Sede ou Endereço 	 isento
1.3 - Anotação de Transr . ..ência de Titulai	 3.433,00
1.4 - Certidão de Atos Relativos aos	 •

Prucessas:
1.4.1 - 01 (uma) página	 1.474,00
1.4.2 - por p ágina excedentr.	 136.00

1.1 - Segunda ;Jia de Carta Patente os de
Certificado	 3.348,00

1.6 - Có p ia Oficial	 2.019,00
1.7 - Có p ia de Documento.:

1.7.1 - re p rog ráfica simples:

	

1.7.1.1 - até 10 (dez) páginas 	 133,00

	

1.7.1.2 - p or p á g ina tiecedente	 14,10
1.7.2 - rcprográfiça antentiçada:

	

1.7.2.1 - até 10 (dez) páginas 	 268.00

	

1.7.2.2 - por p ág ina encedenti.	 26,00
1.7.3 - por fotog rama dos documentos

em microformas	 81,00
1.8 - Cum p rimento de Exigência	 2.678,00
1.9 - Outras PeticOes 	 2.009,00

1-10 - Desistência	 isento
1.11 - Renúncia	 isento
1.12 - Restituicâo da Retribuição

(exceto nos casos do item 3.4.1
denta Tabela)	 isento

1.12 - Comprovação de Recolhinmnto de
Retribuição (inclusive q uando um'
cumormento de e,gência)	 i,ento

Ir- SERVICOS ESPECiFICOS DA DIRETORIA DE PATENTES:

2.1 - Dep ósito de Pedido de Privilégio:
2.1.1 - nacional, de qualquer

natureza	 4.075,00
• 2.1.2 - internacional, nos termo,

do Tratado de Coop eração em

	

Matéria de P atentes (PCT)	 7.021.90
2.2 - Peticães:

2.2.1 - de garantia de prioridade	 3.018,00
2.2.2 - de p ublicação anteci p ada de

Pedido de privilégio	 6.791,00
• 2.2.3 - de CNAme de p edido de Privi-

légio req uerido até 12 meses
após a p ublicação do pedido:

2.2.3.1 - de Invenção, até 10 (dez)
reivindicaçães	 18.110.00

1.109,00

3.395,50

755,00
12.828,00

9.055,00

15.091,00

24.146,00

755,00
17.311.,00

12.073,00
9.810,00

22.633,90
28.673,00

16.864,00	 9.432,00
33.956,00
3.018,00

	

7.245,00	 3.772,50

	

6.937,00	 3.018,50

11.318,00

	

10.563,00	 1.281,50

	

24.146,00	 12.073.00

	

31.691.00	 15.845.50

	

6.791,00	 2.395,10

16.601,00	 8.300.50

	

4.528,00	 2.264,00

	

12.073,00	 6.036,50

	

31.691,00	 15.845.50

	

16.601.00	 8.300,50

12.072.00	 6.036.50

	

8.184,00	 4.272,00

	

12.262,00	 6.131,00

	

17.166,00	 8.583,00

22.070.00

	

42.916,00 	 21.418,00

	

24.124,00	 12.262,00

	

28.811,00	 14.407,10

	

34.333,00	 17.166,50

	

41.690,00	 20.845,00

	

1.103.113.00	 551.777,50

110.355,00	 15.177.5:

III - SERVIÇOS ESPECiFICOS DA DIRETORIA DE MARCAS:

REVOGADO



46.393,00

31.273,50
05.178,00

73.571,00

42.916,00
1.655.332,00

23.297,30

15.136,50
27-389,00

21.453,00
327.666,00

4.6.29,00
3.027,00
5.913,00

7.336,00

1.226,00
2.085,00

2.085,00

1.226,00

6.130,00

2.452.00
6.130,00
14.714,00
18.392,00

12.262,00	 6.131,00
22.070,00
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3.3 - PrOrrOgaÇÀo:
3.3.1 - do registro de marca

nominativa
3.3.2 . - do registro de marca

figurativa
3.3.3 - do reg istro de marca mista
2.3.4 - do registro de ex pressges c

sinais de propaganda
3.3.5 - do registro de marca uotória:

3.3.5.1 - pedido
3.3.5.2 - decênio

3.4 - Peticges:
3.4.1 - restituic go de	 retribuiçgo

par pedidos de prorro g ado de
reg istros indeferidos:

3.4.1.1 - de marca nominativa
3.4.1.2 - de marca figurativa
3.4.1.3 - de marca mista
3,4.1.4 - de ex press go ou sinal de

ProPuganda
3.4.2 - de busca, p or classe:

3.4.2.1 - marca nominativa
- retribuimgo
Preliminar (AA)

3.4.2.2 - marca figuratiOa
3.4.2.3 - marca mista:

3.4.2.3.1 - pela p arte figurativa
3.4.2.3.2 - p or vocábulo da parte

nominativa:
- retribuicgo

Preliminar (A.)
3.4.2.4 - exp ressges e sinais de

Propaganda
3.4.3 - de busca pelo titular -

retribuiega ore/iminar (Ao)
3.4.4 - Oposição
2.4.5 r Caducidade
3.4.6 - Revisgo Administrativa

3.4.7 - Recursos:
3.4.7.1 - ao Presidente do, INPI
3.4.7.2 - co Ministro

IV - SERVIÇOS ESPECIFiCOS DA DIRETORIA DE CONTRATOS
DE TRANSFERUCIA DE TECNOLOGIA E CORRELATOS:

4.1 - Consulta Prévia:
4.1,1 - Licenca para Uso de Marca	 69.420,00
4.1.2 - Licença para EAp lorac go de

Patente,	 69.420,00
4.1.3 - Serviços Técnicos Espcciali-

.	 medos	 69.420,00
4.1.4 - Fornecimento de	 Tecnologia

Industrial ou Cooperação Trio-
nica Industrial	 90.348,00

4.4.2 - Fatura	 37.729,00
4.2 - Pedidos de Averbacgo

4.2.1 - Contratos com consulta prévia:
4.2.1.1 - LUM - Licença para Uso de

Marco-até 15 (quinze)
registros de marca ou
pedidos de registro

4.2.1.1.1 - por registro de marca
ou p edido de registro
excedente de 15
(quinze)

4.2.1.2 - LEP - Licenca para
Exp loração de Patente

4.2.1.3 - STE - Servimos Técnicos
Especialimados

4.2.1.4 - FTI - Fornecimento de
Tecnologia Industrial ou
CTI - Coop erado Técnica
Industrial

4.2.1.5 - Fatura
4.2.2 - Contratos isentos de consulta

Prévia.

sunsulta prévia
	

12.072.00
4.3.3 - rcapresentac go de minuta de

contrato com alteracgo
	

22.638,00
4.3.4 - recurso ao Pre,idente do :NP/
	

18.344,00
4.3.3 - Outras
	

6.027,00
4.4 - Outros
	

9.055,00

V - SERVICOS ESPECÍFICOS DO CENTRO DE DOCUMENTACE0
E INFORMACAO TECNOUGICA:

5.1 - BuJca iadividual, no Banco de
Patentes, pela próprio interesçado,
«on obJeto Ge busca .

3.2 - Consulta individual na Divis go de
Documentac go de Tecnologia ngo
Patenteada e na Biblioteca

2.3 - 2usca isalada, .olicitada .v 3Anco de
Patentes:
5.3.1 - retribuic go preliminar Pela

solicitac go de busca
3.3.2 - p or lacem/hora de busca

5.4 - Levantamento bibliográfico, por
objeto de levantamento (além do custo
de consultas a terceiro, se houver)
Forneciniento de CÓP i as re.prográfituá
de docea,nto...
5.5.1 - Pedidos publicados e patentes

dl acervo do Banco de Patentes
5.2.1.1 - simples:

5.5.1.1.1 - até 20(vinte) págenas
5.5.1.1.2 - por pág ina excedente

de 20 (vinte)
5.5.1.2 - autenticada:
5.5.1.2.1 - até 20(vinte) páginas
5.5.1.2.2 - p or p á g ina emeedente

de 20 (vinte)
5.5.1.3 - fornecimento automático-

via PROFINT ( por folha
de rosto)

3.5.2 - pedido publicado ou patente,
do exterior, elo existente no
acervo do Banco de Patentes
(além do custo na fonte c
Porte)

2.5.3 - artigo técnico do acervo do
Divido de Documentação de.
Tecnolog ia nRo Patenteada e
da Bib)ioteca, por página

3.5.9 - artigo técnico solicitado .
outras fontes, nacionais ou
estrangeiras (além do custo
na fonte e porte)

5.6 - Fornecimento de cópias de documentos
existentes no acervo do CESTO co
microformas - por fotograma

5.7 - Busco aos utilimac go de terminal
remoto - retribuicRo preliminartAA)

VI - SERVIDOS ESPECÍFICOS DA DIRETO(i./A DE REGISTRO
DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR:

6.1 - Re g istro de programas de computador

702,00

yacto

3.773,00
1.210,00

2.263,00

377,00

16,00

752.00

29,00

70,00

453,00

16:00

453,00

90,00

7:545,00

20.183,00 4.2 - Dep ósito de progranms de computador
(durante todo o tem po de vigência do
registro):
6.2.1 - exame da registrab(lidade

	

6.037,00	 6.2.2 - guarda dos documentos
6.2.2.1 - por 01 (um) envelope

	

54.103,00	 6.2.2.2 - p or envelope excedente
6.3 - Solicitaçâo ou programac go do caráter

	

30.183,00	 . sigiloso do re g istro por quinquênio':
6.3.1 - por 01 (um) envelope
6.3.2 - por envelop e excedente

6.4 - Restauração do caráter s'igiloso do

	

37.729,00	 registro

	

15.091,00	 6.3 - Rendncib do sigilo
6.6 - Desistência do sigilo

isento

	

4.717,00	 2.35E1,50

	

18.864,00	 7.432,00

	

4.717,00	 2.358,50

	

4.717,00	 2.358,50

	

944,00	 472,00

3.773,00
isento
isento

1.2.2.1 - LUM'- Licença para Uso de
Marca- até 15 (quinme)
reg istros de marca ou

' pedidos de registro
4.2.2.1.1 - por re g istro de marca

Ou pedido de registre
excedente de 15
(quinme)

4.2.2.2 - LEP - Licença para
Emp loracgo de Patente

4.2.2.3 - 9TE - Servcos Técnicos
Especialimados

4.2.2.4 - FTI - Fornecimento de
Tecnologia Industrial ou
CTI - Coo p eracgo Técnica
Industrial

4.2.2.5 - Fatura
4.2.2.6 - Exportac go de Tecnologia

4:2.3 - Licença Obri gatória para
Exploracgo de Patentes

4.3 -'
4.3.1 - alteração em Certificado de

-Averbacgo
4.3.2 - reconsideração de decis go de

(A) AtO Normativo n. 096/88

	

69.420,00	 (A.) Custo total - com p ostO p elas despesas com o acessb à base de dados
consultada e p elos custos administrativos do INPI, estes fixados
em 505 do valor da anteci pam go relativa à retribuicRo preliminar.

	

6.037,00	 SECRETARIA EXECUTIVA
	69.423,00	 RETIFICAÇA0

69.420,00 Na Portaria nA 155, de 27 de setembro do 1990, do Secre
tário Executivo do Ministério da Justiça, publicada no Diário Oficial
da.União de 28 de setembro de 1990, Seção I, pág. 18.647, onde se lê(
Decreto nx 83.906 de 29/01/79, leia-se Decreto me 83.096 de 29,4:11/79.

(Of. n9 44/91)

SECRETARIA NACIONAL DOS DIREITOS
	22.819,00	

DA CIDADANIA'E JUSTIÇA

90.548,00
37.729,00

isento

PORTARIA 99 48, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1.090
O SECRETÁRIO RACIONAI DOS DIREITOS DA CIO?.

.	 3.773,00	 DARIA E JUSTIÇA, usando da atribuição que lhe confere o item XI do arti
go 96 do Decreto n9 99.244, de 10 de maio de 1990


