
Anexo da Resolução INPI/PR Nº 274, de 24 de novembro de 2011 
 

TABELA DE RETRIBUIÇÕES PELOS SERVIÇOS DO INPI (valores em Reais) 
 

SERVIÇOS DA DIRETORIA DE CONTRATOS, INDICAÇÕES GEOG RÁFICAS E REGISTROS – DICIG 
 

(REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL) 

Código Descrição do serviço Retribuição Retribuição com 
desconto (*) 

100 
Depósito de pedido de registro de desenho industrial 
(DI) 

235,00 95,00 

102 Requerimento de sigilo de desenho industrial (DI) 95,00 – 

103 
Pedido de exame do registro concedido quanto à 
novidade e originalidade 

355,00 – 

104 
Cumprimento de exigência decorrente de exame 
formal 

isento isento 

105 Cumprimento de exigência 120,00 50,00 

106 Recurso de desenho industrial (DI) 380,00 150,00 

107 Nulidade de desenho industrial (DI) 475,00 – 

108 
Manifestação ou contestação de registro de desenho 
industrial (DI) 

285,00 115,00 

109 Quinquênio no prazo ordinário 380,00 150,00 

110 Quinquênio no prazo extraordinário 760,00 – 

111 
Prorrogação do registro de desenho industrial (DI) no 
prazo ordinário 

190,00 – 

112 
Prorrogação do registro de desenho industrial (DI) no 
prazo extraordinário 

380,00 – 

113 Alteração de nome, razão social, sede e/ou endereço 

Retribuição normal de 
R$ 60,00 para até 10 

(dez) processos 
 

Acima deste total, deve-
se somar um valor 

adicional de 
R$ 5,00 por processo. 

Retribuição normal de 
R$ 25,00 para até 10 

(dez) processos 
 

Acima deste total, 
deve-se somar um 
valor adicional de 

R$ 2,00 por processo. 

114 Anotação de transferência de titular 120,00 50,00 

115 Certidão de atos relativos aos processos 85,00 – 

116 Certidão de busca por titular 85,00 – 

117 
Expedição de segunda via de certificado de registro de 
desenho industrial 

140,00 – 

118 
Cópia oficial para efeito de reivindicação de prioridade 
unionista 

180,00 – 

121 
Pedido de devolução de prazo por impedimento do 
interessado 

120,00 – 



122 Pedido de devolução de prazo por falha do INPI isento isento 

123 Desistência, retirada ou renúncia isento isento 

124 
Comprovação de recolhimento de retribuição INPI 
(inclusive quando em cumprimento de exigência) 

isento isento 

125 Outras petições 120,00 50,00 

126 Pedido de correção de erro por parte do INPI isento isento 

128 
Remessa de certificado de registro de desenho 
industrial para anotação de prorrogação averbada 

isento isento 

824-5 Cópia reprográfica simples 

Retribuição normal de 
R$ 7,00 para até 4 
(quatro) páginas 

 
Para cada página 

adicional deverá ser 
pago R$ 0,20 por meio 

do serviço de 
Complementação de 

retribuição (código 800). 

– 

825-5 Cópia reprográfica autenticada 

Retribuição normal de 
R$ 14,00 para até 4 

(quatro) páginas 
 

Para cada página 
adicional deverá ser 

pago R$ 0,40 por meio 
do serviço de 

Complementação de 
retribuição (código 800). 

– 

(*) Retribuição com desconto: redução de até 60% no valor de retribuição a ser obtida por: pessoas naturais; 
microempreendedor individual; microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas assim definidas em Lei; 
instituições de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos, bem como por órgãos públicos, quando se referirem 
a atos próprios, conforme estipulado nesta Resolução. 

 
 

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Código Descrição do serviço Retribuição Retribuição com 
desconto (*) 

800 

Complementação de retribuição 
 
Utilize este serviço para complementar qualquer 
retribuição feita à menor ou que precise ser atualizada, 
acrescida de outras taxas, quando for o caso. 
Por exemplo, quando a complementação for proveniente 
de uma exigência deve-se recolher o valor do 
cumprimento de exigência cabível, utilizando-se uma 
guia para cada um dos serviços. 
 
É necessário informar o número da guia de recolhimento 
inicial ou preliminar (“Nosso Número”). 

variável – 



801 

Restituição de retribuição 
 
Utilize este serviço para solicitar a restituição para 
qualquer retribuição indevida ou feita à maior. 
 
É necessário informar o número da guia de recolhimento 
inicial ou preliminar (“Nosso Número”). 

30,00 – 

802 

Remessa de taxas oficiais para um depósito de pedido de 
patente internacional nos termos do Tratado de 
Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) e para 
requerimento do exame preliminar internacional 

variável – 

821 Outras petições 70,00 – 

– Impressos, publicações e cópias reprográficas 
preço em Tabela 

própria 2 
– 

Nota 2: nos casos incluídos no item “Impressos, publicações e cópias reprográficas”, o INPI editará Tabela própria, 
em separata, contendo a lista dos produtos disponíveis, seus respectivos valores de retribuição e os correspondentes 
códigos de serviços. 
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IMPRESSOS, PUBLICAÇÕES E CÓPIAS REPROGRÁFICAS 

 

Código Descrição do serviço Retribuição 

803 Revista da Propriedade Industrial (papel) - exemplar avulso 40,00 

809 Formulários em blocos com 100 (cem) folhas - Marcas e Patentes 20,00 

810 Formulários em blocos com 100 (cem) folhas - Transferência de Tecnologia 20,00 

812 Lei da Propriedade Industrial (9.279 / 96) 8,00 

 
 


