
                                       Protocolo 

   

 PEDIDO DE REGISTRO DE 

 INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 
           

 

    IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO      
 

Para uso exclusivo do INPI 

Número do Pedido  Data 
                               Dia            Mês           Ano  

|___|___/___|___/___|___| 

 

 
 

Para preenchimento pelo requerente 

DADOS REFERENTES AO DEPOSITANTE  

 
CPF / CNPJ / N° INPI        

 

Nome ou Razão Social        

 

Endereço        

 

Bairro                                                                                                                            Continua em anexo  

 

Município        

 

UF                 CEP                 País             Telefone                Endereço eletrônico:       
 

DADOS REFERENTES À INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

  
 
 
 
 
 

 
Nome da Área Geográfica:  

 

      

 
 
 
Delimitação da Área Geográfica: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                             

Continua em anexo  

 
 
Produto ou Serviço: 
      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Continua em anexo   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo I (folha 1/2) 

 

Espécie: Natureza: Representação Gráfica ou Figurativa da Indicação 
Geográfica 

 Indicação de procedência  De Produto  Sim (anexar ao pedido a representação gráfica ou figurativa) 

 Denominação de Origem  De Serviço  Não (será considerado o nome da área geográfica) 

      

 

Instituto Nacional da 
Propriedade 
Industrial 



 

 

 

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA ESTRANGEIRA 

 
Indicação Geográfica Estrangeira já reconhecida no país de origem?     SIM   NÃO 
 

Documento Nº de folhas 

 Documento oficial que reconheceu a indicação geográfica       

 

DOCUMENTOS ANEXADOS COMUNS ÀS ESPÉCIES DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

Documento  Nº de folhas 

 Guia de recolhimento       

 Procuração       

 Representação gráfica ou figurativa       

 Instrumento oficial que delimita a área geográfica       

 Cópia oficial documento de concessão ou declaração do direito sobre a indicação geográfica       

 Documento comprobatório do legítimo interesse do depositante       

 Regulamento de uso do nome geográfico       

 Outros (especificar)       

 

DOCUMENTOS ANEXADOS RELATIVOS A INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA 

 

Documento Nº de folhas 

 Elementos que comprovem ter o nome geográfico se tornado conhecido como centro de extração, 
produção ou fabricação do produto ou de prestação do serviço. 

      

 Elementos que comprovem a existência de uma estrutura de controle sobre os produtores ou 
prestadores de serviços que tenham o direito ao uso exclusivo da indicação de procedência, bem 
como sobre o produto ou a prestação do serviço distinguido com a indicação de procedência. 

      

 Elementos que comprovem estar os produtores ou prestadores de serviços estabelecidos na área 
geográfica demarcada e exercendo, efetivamente, as atividades de produção ou de prestação do 
serviço. 

      

 

DOCUMENTOS ANEXADOS RELATIVOS A DENOMINAÇÃO DE ORIGEM 

 

Documento Nº de folhas 

 Elementos que visam descrever as qualidades e características do produto ou do serviço que se 
devam, exclusiva ou essencialmente, ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos. 

      

 Elementos que visam descrever o processo ou método de obtenção do produto ou do serviço, que 
devem ser locais, leais e constantes. 

      

 Elementos que comprovem a existência de uma estrutura de controle sobre os produtores ou 
prestadores de serviços que tenham o direito ao uso exclusivo da denominação de origem, bem como 
sobre o produto ou a prestação do serviço distinguido com a denominação de origem. 

      

 Elementos que comprovem estar os produtores ou prestadores de serviços estabelecidos na área 
geográfica demarcada e exercendo, efetivamente, as atividades de produção ou de prestação do 
serviço. 

      

 

DADOS REFERENTES AO PROCURADOR 

 
Nome:       

CNPJ/CPF:                                                                                 API/OAB:                             Continua em anexo  

Endereço completo:       

Telefone:                                                                                    Endereço eletrônico:       

Delegacia/Representação para contato:       

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS 

 
Local/Data__________________________ Assinatura/Carimbo_________________________________________ 

 
 

 

Modelo I  (folha 2/2) 


