
  
 

Marcas De Posição no Brasil Agora Passou a Ser Uma Realidade Position Marks in Brazil: Now a Reality 

No dia 21 de setembro de 2021, o INPI (Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial) publicou a Portaria nº 37/2021, dispondo sobre a registrabilidade de 
marcas da posição, que entrará em vigor a partir de 1º de outubro. 

On September 21, 2021, the Brazilian Patent and Trademark Office (BPTO) 
published Ordinance No. 37/2021, which provides for the registration of 
position trademarks (or “position marks”) and will come into force on October 
1, 2021. 

Marcas de posição são o conjunto formado pela aplicação de um sinal ou 
elemento em determinada posição em um suporte/objeto, sendo capaz de 
trazer distinção a produtos ou serviços, em comparação a outros idênticos, 
semelhantes ou afins. Como exemplo clássico de marca de posição, podemos 
citar marcas do vestuário que são facilmente identificáveis através da alocação 
de determinado logo ou objetos, que as caracterizam pelo simples contato 
visual. 

Position marks are a set of symbols or other elements placed in a certain 
position on an object to distinguish a product or service from others that seem 
identical or are similar. A classic example of a position mark is a logo that when 
put in a specific position makes a clothing brand identifiable at a glance. 

Como requisito para o seu registro, a Portaria do INPI estabelece as seguintes 
condições em seu artigo 1º: 
  
• O produto ou serviço deve ser formado pela aplicação de um sinal em 
uma posição singular e específica de um determinado suporte/objeto; e 
• A aplicação do sinal na referida posição deve ser dissociada de efeito 
técnico ou funcional. 

For a position mark to be registered, the ordinance establishes the following 
conditions in its 1st article: 

• The  sign must be applied in one specific position on a given object; 
and 

• The application of the sign in that position must be dissociated from 
the technical or functional effect. 



  
 

Destacamos que há possibilidade de alteração da forma de apresentação dos 
pedidos de registro de marca depositados antes de 1º de outubro, que estejam 
pendentes de exame pelo INPI e se enquadrem como marca de posição. 
 
O registro de marcas de posição já era uma realidade em muitos países do 
mundo e é uma excelente notícia para os titulares de marcas no Brasil, que 
poderão contar com uma maior abrangência na proteção de seus produtos e 
ativos. 

Note: Trademark applications that have been filed before October 1 and that 
are pending examination by the BPTO may be adjusted to qualify the marks  as 
position marks.  

The registration of a position mark was already a reality in several countries 
around the globe, and its becoming possible now in Brazil is excellent news for 
trademark owners in the country, who will be able to count on a greater range 
of protection for their products and assets. 

Para mais informações relacionadas a este informativo, favor entrar em contato 
com IPLawyersTC@mayerbrown.com 

For more information on the topic of this Legal Update, please contact 
IPLawyersTC@mayerbrown.com. 

 


