
O QUE SÃO CONTRARRAZÕES DE RECURSO?
As Contrarrazões de Recurso contra Indeferimento são o meio de defesa pelo qual são reforçadas as alegações já apresentadas em 
Oposição ou  refutados novos argumentos apresentados em um recurso que comprovam que um pedido de registro de marca não deve 
ser deferido, seja por existir anterioridade impeditiva, seja por outro motivo dentre os elencados no art. 124, da Lei nº 9.279/1996 (Lei 
de Propriedade Industrial).

EM QUE MOMENTO AS CONTRARRAZÕES SÃO APRESENTADAS?
Segundo o art. 213, da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial) as 
contrarrazões podem ser apresentadas em até 60 (sessenta) dias após a Notificação 
do Recurso contra Indeferimento apresentado pelo depositante.

QUAL A IMPORTÂNCIA DE SE APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES?
A apresentação de contrarrazões é importante para trazer ao conhecimento do examinador provas de que o pedido de registro de 
marca em análise não merece prosperar, rebater novos argumentos que possam ter sido apresentados pelo depositante e detalhar o 
parecer de indeferimento. Essas alegações tem vital importância para corroborar que a decisão de indeferimento do INPI foi acertada 
e, portanto, deve ser mantida. Além disso, o INPI prevê iniciar em 2021 um trabalho estatístico das decisões da 2ª instância do 
Departamento de Marcas, o que deve implicar em uma possível harmonização das decisões administrativas. Diante disso, as 
contrarrazões são uma excelente oportunidade de trazer decisões administrativas anteriores que fundamentem o indeferimento.

• Depósito de Pedido de Registro
• Publicação de Pedido de Registro (Prazo: 60 dias para Oposição)
• Oposição (Prazo: 60 dias para Manifestação)
• Manifestação à Oposição
• Decisão de Indeferimento do INPI (Prazo: 60 dias para Recurso)
• Recurso contra Indeferimento (Prazo: 60 dias para Contrarrazões)
• Contrarrazões ao Recurso contra Indeferimento
• Decisão final do INPI (Manter / Reformar decisão anterior)
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