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RESUMO 

 

 

No atual contexto econômico da empresa agrária, em que os produtos da atividade 

econômica, sejam eles animais ou vegetais, são tratados como verdadeiras commodities, ou 

seja, bens absolutamente fungíveis, cujo valor de comercialização é determinado em bolsas 

de mercadorias & futuro, as indicações geográficas ganham cada vez mais importância 

econômica quanto ao empresário rural, por tratar-se de uma importante ferramenta de 

diferenciação no mercado, permitindo que se agregue valor aos produtos agrícolas.  

 

A presente dissertação visa o estudo dos principais aspectos relativos às indicações 

geográficas, como a sua natureza jurídica, titularidade, extensão da proteção, procedimento 

de registro, comparando-as a institutos análogos, especialmente as marcas coletivas e de 

certificação, como maneira de permitir uma melhor compreensão do instituto e de ressaltar 

a possibilidade do seu uso como instrumento de desenvolvimento agrário no Brasil. 

 

 Para tanto, pretende-se fazer um estudo sobre a evolução história do instituto, 

especialmente sobre a crescente proteção das indicações geográficas, através dos acordos 

internacionais, iniciados com a Convenção da União de Paris – CUP, passando pelos 

Acordos de Madrid, Lisboa e acordo TRIPS (sigla em inglês da expressão “Aspectos dos 

Direitos da Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio”). 

 

 Estuda-se, com este trabalho, a evolução da proteção às indicações geográficas no 

país, culminando com a proteção prevista na Lei nº 9.279/96 (“Lei da Propriedade 

Industrial”), e os procedimentos para o registro destas perante o Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial – INPI.  Visa-se, ainda, tecer algumas críticas que se fazem 

necessárias à falta de uma melhor normatização das indicações geográficas na Lei da 

Propriedade Industrial.  

 

Por fim, o trabalho tem como objetivo contribuir para a consolidação da proteção e 

divulgação da importância das indicações geográficas no atual contexto brasileiro, 

permitindo e incentivando seu desenvolvimento pelos produtores brasileiros. 

 



 

Palavras-chave: Indicações Geográficas, Indicações de Procedência, Denominações de 

Origem, Bens Imateriais da Empresa Agrária. 



 

ABSTRACT 

 

 

The products of the present day agricultural enterprise, be they animal or crops are 

traded on the world markets like any other commodity, that is to say, they are fungible 

goods whose value is determined solely on the world commodity exchanges and futures 

markets. In this context, the geographical indications take on an increasing significance to 

the agrarian businessman in that they allow those agricultural products to be distinguished 

from the standard commodities and thus enable them to command a premium price. 

 

 This dissertation aims the study the main aspects of the geographical indications, 

such as their legal nature, where ownership lies, the extent of their legal protection, 

registration procedures, and to compare them with similar concepts, such as: collective 

trademarks and certification marks. The objective being to understand the importance of 

the principle better and demonstrate its possible use as a means of further agricultural 

development in Brazil. 

 

 The intention is to study the historical evolution of the concept of geographical 

indications, particularly regarding the growing protection of geographical indications 

through international treaties such as the Paris Convention, the Madrid and Lisbon 

agreements and the TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights) accord. 

 

 The evolution of Brazilian legislation protecting geographical indications will be 

considered, this legislation culminating with the protection embodied in Law No. 9279/96 

(‘Industrial Property Law) and the procedures for registration of geographical indications 

with the National Institute for Industrial Property Rights. It is also my intention to analyse 

critically the lack of more precise rules governing geographical indications within the 

Industrial Property Law. 

 

 Finally, this paper tries to contribute to the understanding of the importance of 

geographical indications to Brazil at present and to consolidate a means of protecting their 

integrity, in this way allowing and encouraging the development of new geographical 

indications for Brazilian producers. 



 

 

Key Words:  Geographical Indications, Indications of Source, Appellations of Origin, 

Intangible Assets of an Agricultural Company. 



 

 
SUMÁRIO 

 

 

I. INTRODUÇÃO ............................................................................................... 11 

  

II. DA EMPRESA AGRÁRIA ........................................................................... 20 

II.1. Conceito e principais elementos ................................................................. 20 

II.2. Do estabelecimento agrário ......................................................................... 22 

II.3. Dos elementos do estabelecimento agrário ................................................. 25 

II.4. Das patentes de invenção, modelos de utilidade e cultivares ..................... 27 

II.5. Dos sinais distintivos da empresa agrária ................................................... 32 

  

III. DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS ........................................................ 36 

III.1. Introdução.................................................................................................. 36 

III.2. Da padronização terminológica.................................................................. 44 

III.3. Da natureza jurídica.................................................................................... 46 

III.4. Da forma de aquisição do direito................................................................ 51 

III.5. Da titularidade do direito........................................................................... 57 

III.6. Do procedimento de registro...................................................................... 60 

III.7. Do instrumento oficial e do regulamento de uso do nome geográfico....... 65 

III.8. Da delimitação da área da indicação geográfica........................................ 71 

III.9. Da composição do nome das indicações geográficas................................. 73 

III.10. Da característica exclusiva das denominações de origem........................ 76 

III.11. Do direito de uso exclusivo...................................................................... 78 

III.12. Dos legitimados a exercerem o direito..................................................... 80 

III.13. Da impossibilidade de cessão ou licenciamento do direito...................... 82 

III.14. Das sanções pelas violações às indicações geográficas............................ 85 

III.15. Dos produtos e serviços passíveis de identificação através de indicação 

geográfica............................................................................................................ 

 

89 

III.16. Da proteção especial para vinhos............................................................. 91 

  

IV. DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS “CACHAÇA DO BRASIL”,  



 

“CACHAÇA” E “BRASIL”...................................................................................... 97 

  

V. DOS INSTITUTOS ASSEMELHADOS....................................................... 101 

V.1. Das marcas coletivas................................................................................... 101 

V.2. Marca de certificação................................................................................... 105 

  

VI. DA IMPORTÂNCIA DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS.................... 112 

VI.1. Importância econômica.............................................................................. 112 

VI.2. Importância social...................................................................................... 115 

VI.3. Importância para a agrobiodiversidade e ao meio ambiente...................... 118 

VI.4.  Do caso Tequila......................................................................................... 120 

  

VII. CONCLUSÃO.................................................................................................. 125 

  

BIBLIOGRAFIA......................................................................................................... 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. INTRODUÇÃO 

 

 
A doutrina estabelece entre os bens imateriais dotados de relevância econômica, e 

que se constituem elementos do estabelecimento agrário, os conhecimentos tecnológicos 

de produção, as patentes vegetais e animais e os sinais distintivos da empresa.1 Estuda-se, 

no presente trabalho, um tipo específico e absolutamente peculiar de sinal distintivo, 

contido no estabelecimento agrário, que são as indicações geográficas. 

 

As indicações geográficas contêm peculiaridades, quando comparadas ao grande 

sinal distintivo do estabelecimento agrário e de todas as empresas modernas, que são as 

marcas, tratando-se de um direito de natureza coletiva, que não pode ser objeto de licença e 

sequer de cessão. Apresentam, acima de tudo, uma grande particularidade do ponto de 

vista econômico para os produtores rurais, que será detalhada a seguir. 

 

No contexto econômico atual, os produtos da atividade agrária, sejam eles animais 

ou vegetais, são tratados como verdadeiras commodities, ou seja, bens absolutamente 

fungíveis, cujo valor de comercialização é determinado em bolsas de mercadorias & futuro 

ou por grandes compradores. 

 

Se, de certa forma, essa atual dinâmica facilita e incentiva o comércio nacional e 

internacional de produtos agrários massificados, por outro lado, desestimula os 

empresários rurais a produzirem produtos diferenciados e de maior valor agregado, ante a 

maior dificuldade de comercialização dos mesmos. 

 

Como forma de contornar essa produção em massa de mercadorias, que por serem 

genuínas commodities, são comercializadas de forma verdadeiramente anônima e abstrata, 

                                              
1 São, nesse sentido, as lições de FERNANDO CAMPOS SCAFF: “Dentre os bens imateriais, possuem 

relevância e constituem elementos do estabelecimento agrário, como já mencionado, os 
conhecimentos tecnológicos de produção, as patentes vegetais e animais, além dos sinais distintivos 
da empresa. 
No tocante aos sinais distintivos, são eles bens imateriais que se acham contidos no estabelecimento 
em geral, mantendo-se viva a regra quando se considera o estabelecimento agrário, notando-se 
apenas o particular destaque que esta espécie de unidade complexa atribui a determinadas 
modalidades de sinais, como, por exemplo, os assim denominados certificados de origem.” (SCAFF, 
Fernando Campos. Teoria Geral do Estabelecimento Agrário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002, p. 143). 



 

inexistindo, no mais das vezes, qualquer relação entre o produtor e o comprador, as 

indicações geográficas passam a ter um relevante papel no comércio mundial de produtos 

agrícolas. Extrapolando o simples benefício econômico, essas indicações trazem ganhos 

sociais, culturais e ambientais às regiões, ao valorizar técnicas tradicionais de produção, ao 

fixar a população no campo, ao limitar territorialmente a área de produção, ao restringir a 

mecanização, a monocultura, o emprego de fungicidas, entre outros.2 

 

É perceptível, em países que tradicionalmente produzem produtos agrícolas de alto 

valor agregado, a importância das indicações geográficas, pois gera divisas, através das 

exportações, e transfere renda à população do campo. Países como França, Espanha, 

Portugal e Itália, na defesa dos seus interesses econômicos, exercem grande pressão nos 

órgãos internacionais, visando maior regulamentação e proteção às indicações geográficas. 

 

Os prejuízos econômicos causados aos produtores rurais, advindos da menor 

proteção às indicações geográficas existentes em alguns países, são incontestes. Um caso 

interessante, e que ilustra a importância econômica aqui tratada, diz respeito ao 

mundialmente conhecido “Prosciutto di Parma”. 

 

A expressão “Prosciutto di Parma” é uma denominação de origem de um tipo 

específico de presunto produzido por aproximadamente 160 (cento e sessenta) produtores, 

localizados em 11 (onze) províncias do centro e norte da Itália, quais sejam, Piemonte, 

Lombardia, Emília Romana, Veneto, Friuli, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo e 

Lazio, conforme regulamento estabelecido pelo Consórcio Del Prosciutto di Parma.3 

Quando comparados a um presunto produzido por um empresário rural qualquer, é 

manifesta a importância da denominação “Prosciutto di Parma”, que gera no público 

consumidor uma imediata associação à tradição e qualidade dos produtos agrícolas daquela 

região. 

                                              
2 “The laws and policies of Geographical Indications (“GIs”) offer the potential for “re-linking 

production to the social, cultural and environmental aspects of particular places, further 
distinguishing them from anonymous mass produced goods, and opening the possibility of increased 
responsability to place,” but whether the law should regulate such “re-linking” is a contentious issue 
in the international community. France´s laws offer some certainty that a product comes from a 
specific place if the place´s name is included in the product´s name; as explored below, France´s 
winemaking industry historically has depended upon the protection provided by GIs.” 
(GOLDSTEIN, Paulo. International Intellectual Property Law. Foundation Press, Second Edition, p. 
513). 

3  O site do Consorzio del Prosciutto de Parma contém importantes informações sobre o “Prosciutto di 



 

 

Consequentemente, o “Prosciutto di Parma” tem um maior valor agregado e pode 

ser comercializado por um preço superior ao presunto comum, sendo que 

aproximadamente 26% (vinte e seis por cento) da produção são exportados. Todavia, há 

algumas décadas, um empresário canadense depositou e obteve o registro da marca 

“Prosciutto di Parma” para comercializar presunto no seu país. O registro como marca da 

expressão “Prosciutto di Parma” vem garantindo ao empresário canadense, nos limites 

territoriais daquele país, o uso exclusivo daquela denominação. 

 

Os produtores italianos, proibidos de utilizar a sua indicação geográfica em 

território Canadense, passaram a comercializar o “Prosciutto di Parma” naquele país com o 

nome de “No.1 ham” (“presunto nº 1”). 

 

Podem-se imaginar os prejuízos causados aos empresários rurais italiano, e ao 

comércio exterior daquele país, a impossibilidade de comercialização do seu produto em 

território canadense, com a indicação geográfica “Prosciutto di Parma”. Saliente-se a 

suprema injustiça causada pela situação: os empresários rurais italianos, que, ao longo dos 

anos, através do seu trabalho e dedicação, tornaram a indicação geográfica “Prosciutto di 

Parma” um sinônimo de presunto de qualidade, reconhecido em todo o mundo, foram 

privados do direito de comercializá-lo no Canadá, em razão do registro da referida 

expressão como marca por um empresário local. 

 

Esse fato gerou intensos debates no âmbito da União Européia, tendo o Comissário 

Europeu da Agricultura, Sr. Franz Fischler declarado ser inaceitável que e União Europeia 

não possa comercializar o genuíno “Presunto de Parma” no Canadá, pelo fato acima 

exposto.4 

 

De forma a evitar a reiteração de acontecimentos similares, a União Europeia 

apresentou na rodada de Cancun (2003) da Organização Mundial do Comércio (OMC), 

uma lista contendo 41 (quarenta e uma) indicações geográficas europeias, incluindo o 

“Prosciutto di Parma”, o queijo “Roquefort” e o vinho “Chianti”, entre outros. Com o 

                                                                                                                                         
Parma”. Disponível em: <www.prosciuttodiparma.com>. Acesso em: 26 dez. 2012. 

4 WELLE, Deutsche. A Ham and Cheese Sandwich by Any Other Name. Disponível em: 
<http://www.dw.de/a-ham-and-cheese-sandwich-by-any-other-name/a-958339>. Acesso em: 10 jan. 



 

reconhecimento pela OMC dessas indicações geográficas, resta dificultada a atitude de 

eventuais terceiros, no sentido de indevidamente se apropriar destas expressões como 

marca. 

 

Os interesses comerciais envolvidos fazem com que países sem tradição na 

produção de produtos protegidos por indicações geográficas, entre eles os Estados Unidos 

da América e países do norte da Europa, se oponham a uma maior regulamentação das 

indicações geográficas no âmbito internacional. Daí a existência de enormes dificuldades e 

conflitos na sua regulamentação. Por essa razão, ROBERT PLAISANT denomina as 

indicações geográficas como sendo o parente pobre da propriedade industrial.5 

 
ROBERT PLAISANT também analisa a evolução da proteção às indicações 

geográficas previstas na Convenção da União de Paris, no Acordo de Madrid, e, 

finalmente, no Acordo de Lisboa. Conforme muito bem constatado, com o crescente 

aumento da proteção às indicações geográficas previstas nos Acordos, houve um 

consequente decréscimo no número de países signatários dos acordos: 173 países 

signatários na Convenção da União de Paris, 35 no Acordo de Madrid e apenas 26 no 

Acordo de Lisboa. “De esta manera se comprueba que siendo más completa la protección, 

son menos numerosos los participantes, siendo muy importante la disminución (...). Solo 

naciones que tienen productos agrícolas  de calidad, que gozan de una gran autoridad, 

han ratificado el último tratado”.6 

 

Por outro lado, internamente, o Brasil, país sem tradição na produção de produtos 

fazendo uso de indicações geográficas, na esperança de desenvolver e estimular tais 

objetivos criou, através do Decreto 5.351, de 21 de janeiro de 2005, no âmbito da 

                                                                                                                                         
2013. 

5 “Las denominaciones de origen (do) constituyen un poco el pariente pobre de la propriedade 
industrial. Sin duda es así, por una parte, porque sólo interesan a un sector importante pero limitado 
de la vida economica y, por otra, porque sólo un pequeño número de países aceptan darle una 
protección eficaz. 

 En efecto, los interesses y las concepciones se enfrentan en la materia. Los estados que tienen 
produtos agrícolas reputados desean naturalmente proteger las denominaciones que designan éstos al 
público. A la inversa, los países menos bien provistos desde ese punto de vista, si no son hostiles, 
por lo menos son indeferentes a ello.” (PLAISANT, Robert. La proteccion internacional de las 
denominaciones de origen. Estúdios de Propriedade Industrial y Derecho de Autor em homenaje a 

Stephen P. Ladas. Revista Mexicana de La Propriedade Industrial, p. 291). 
6  PLAISANT, Robert. La proteccion internacional de las denominaciones de origen. Estúdios de 

Propriedade Industrial y Derecho de Autor em homenaje a Stephen P. Ladas. Revista Mexicana de 
La Propriedade Industrial, [s.n.], p. 292. 



 

Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo, o Departamento de 

Propriedade Intelectual e Tecnologia da Agropecuária - DEPTA. 

 

Dentre as áreas do DEPTA está “a Coordenação de Incentivo à Indicação 

Geográfica de Produtos Agropecuários - CIG, que tem como competências apoiar o 

desenvolvimento de estudos subsidiários e instrumentos de parcerias quanto ao 

reconhecimento de Indicação Geográfica-IG de produtos agropecuários, inclusive no que 

se refere aos aspectos normativos, bem como dar suporte técnico aos processos de 

concessão, manutenção, cancelamento ou anulação de certificado de IG de produtos 

agropecuários, em matérias específicas”.7 

 

A Coordenação de Incentivo à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - 

CIG lista, no seu site, a importância das indicações geográficas em três diferentes campos: 

 

(i) No desenvolvimento econômico–social da área geográfica, pois  estimula 

investimentos na própria zona de produção e aumenta a participação do produtor no 

ciclo de comercialização dos produtos, além de contribuir para a preservação das 

características e da tipicidade dos produtos, que se constituem num patrimônio de 

cada região/país. 

 

(ii) No mercado, pois aumenta o valor agregado dos produtos, promove a sua 

melhoria, além de tornar mais estável a demanda do produto. 

 

(iii) Quanto à proteção legal, pois promove mecanismos legais contra fraudes e 

usurpações. 

 

A atitude ativa do Ministério da Agricultura de criar uma Coordenação de Incentivo 

à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - CIG demonstra o reconhecimento por 

parte do Governo da importância econômica dessas indicações. Em cumprimento às suas 

obrigações, a CIG vem mapeando e listando diversas regiões e produtos potenciais, que 

poderiam ser protegidos como indicações geográficas no país, nos mais diversos estados da 

federação, bem como celebrando “convênios com associações de produtores, empresas de 

                                              
7  Informações disponíveis no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: 



 

pesquisa e cooperativas para tornar viável a elaboração dos documentos necessários ao 

registro de Indicação Geográfica de produtos agropecuários”.8  

 

Percebe-se, assim, que o governo brasileiro, ainda que tardiamente, está atento à 

importância econômica das indicações geográficas e vem tomando medidas no sentido de 

estimular o seu desenvolvimento no país, de forma a agregar valor aos produtos agrícolas. 

 

A indicação de procedência “Vale dos Vinhedos” no Rio Grande do Sul, uma das 

primeiras indicações registradas no Brasil9, é um exemplo claro dos benefícios não apenas 

econômicos, como socioambientais das indicações geográficas.   

 

 Desde o registro da indicação de procedência, o número de vinicultores 

estabelecidos na região subiu consideravelmente, com um aumento da renda e do número 

de empregados de cada vinícola. A indicação “Vale dos Vinhedos” também incentivou o 

crescimento do enoturismo na região, com o surgimento de pousadas, hotéis e restaurantes 

para atender aos turistas.10 

 

 Além dos benefícios econômicos, a indicação “Vale dos Vinhedos” trouxe à região 

e ao estado benefícios sociais, como o aumento da renda do trabalhador rural, incentivo à 

sua fixação no campo e à manutenção das práticas tradicionais de produção, preservando o 

meio ambiente, até como forma de incentivo ao turismo.  

 

Todavia, a conscientização da importância das indicações geográficas é um 

fenômeno absolutamente recente no Brasil. Com a promulgação da Lei do Vinho, em 

8.11.1988 (Lei nº 7.678/1988), portanto, há mais de 20 (vinte) anos, o legislador brasileiro 

demonstrou a indecisão existente no país, à época, com relação à sua proteção. Ao mesmo 

tempo em que a lei veda, no seu artigo 49, a comercialização de vinhos e derivados 

nacionais e importados, que contenham falsas indicações geográficas, o seu §1º 

expressamente exclui dessa proibição os produtos nacionais, que utilizem as denominações 

champanha, conhaque e brandy, sob a alegação de serem expressões utilizadas em todo o 

                                                                                                                                         
<http://www.agricultura.gov.br/>. Acesso em: 22 jun. 2011. 

8  GEBRIM, Sophia. Indicação Geográfica valoriza produtos agropecuários. Disponível em: 
<www.agricultura.gov.br>. Acesso em 23 jun. 2011. 

9  Registrada no INPI em 19 nov. 2002, sob o número IG 200002. 
10  Informações obtidas no site da APROVALE – Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale 



 

território nacional.11 

 

O §1º, artigo 49, da Lei do Vinho, em verdade, não inovou ao relativizar a proteção 

às indicações geográficas especialmente com relação ao uso das expressões champanha, 

haja vista que, à época, o Supremo Tribunal Federal já havia reconhecido que a expressão 

Champagne ou as suas formas aportuguesadas, poderiam ser usadas no rótulo de vinhos 

espumantes nacionais sem violação ao artigo 4º do Acordo de Madrid.12 

 

O novo status das indicações geográficas, com relação ao interesse governamental 

na sua proteção, pode ser comprovada através do recente reconhecimento da denominação 

de origem “Champagne”13, sendo que o certificado de registro foi entregue, pessoalmente, 

pela Presidente Dilma Rousseff pessoalmente ao Presidente François Hollande, em evento 

solene, que contou com a participação de diversas autoridades francesas.14 Dessa forma, a 

expressão “Champagne”, de uma vez por todas, passou a ser expressão de uso exclusivo 

dos produtores franceses do tradicional Champagne. 

 

Por outro lado, a expressão conhaque, na sua forma aportuguesada, vem sendo 

largamente utilizada, por produtores brasileiros, há aproximadamente um século 

(Conhaque Dreher desde 1910 e conhaque São João da Barra desde 1917). De forma a 

resguardar o produtor nacional de conhaque, champanha e brandy, é que o legislador 

brasileiro, expressamente, fez a ressalva prevista no artigo 49, §1º, da Lei do Vinho. 

 

                                                                                                                                         
dos Vinhedos. Disponível em: <www.valedosvinhedos.com.br>. Acesso em: 10 dez. 2012. 

11 Art. 49. É vedada a comercialização de vinhos e derivados nacionais e importados que contenham no 
rótulo designações geográficas ou indicações técnicas que não correspondam à verdadeira origem e 
significado das expressões utilizadas. 

 § 1º Ficam excluídos da proibição fixada neste artigo os produtos nacionais que utilizem as 
denominações champanha, conhaque e Brandy, por serem de uso corrente em todo o Território 
Nacional. 

 § 2º Fica permitido o uso do termo “tipo”, que poderá ser empregado em vinhos ou derivados da uva 
e do vinho cujas características correspondam a produtos clássicos, as quais serão definidas no 
regulamento desta Lei. (Disponível em <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-
1988/L7678.htm>. Acessado em 11 jan. 2013). 

12 “Não viola o art. 4 do Acordo de Madrid, de 14.4.1891, decisão que admite a denominação 
champagne, champanhe ou campanha em vinhos espumantes nacionais - conceitos de 'denominação 
de origem' e 'indicação de procedência'- Dissídio jurisprudencial não evidenciados. Não 
conhecimento do recurso extraordinário.” (Supremo Tribunal Federal, Relator Ministro Cordeiro 
Guerra, Recurso extraordinário nº 78835/Guanabara, julgado em 26.11.1974). 

13  Registro publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2167, em 11 dez. 2012. 
14  Disponível em: 

<www.inpi.gov.br/portal/artigo/inpi_do_brasil_reconhece_champagne_como_denominacao_de_orig



 

Especificamente com relação ao uso da expressão “Cognac”, vale esclarecer que o 

Bureau National Interprofessionel du Cognac registrou, perante o Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial, a referida expressão como denominação de origem.15 

 

Dessa forma, embora a expressão aportuguesada conhaque possa ser utilizada por 

qualquer produtor nacional de destilado de vinho, a expressão “Cognac”, com a decisão do 

INPI, passou a ser de uso exclusivo dos produtores de destilado vínico ou aguardente de 

vinho franceses reconhecidos como produtores do legítimo “Cognac” pela Bureau National 

Interprofessionel du Cognac, entidade regulamentadora da mencionada denominação de 

origem. 

 

Essa decisão do INPI também demonstra a nova postura das autoridades brasileiras 

no sentido de prestigiar e incentivar o registro de novas indicações geográficas. 

 

Ainda em 2009, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em parceria 

com a Universidade Federal de Santa Catarina, promoveram o curso de propriedade 

intelectual e inovação no agronegócio, que “visa sensibilizar, capacitar e atualizar 

profissionais que atuam no espaço temático da inovação e da propriedade intelectual, em 

suas aplicações para o agronegócio”16. Um dos módulos do curso foi direcionado, 

exclusivamente, ao estudo das indicações geográficas, como forma de desenvolvimento do 

agronegócio. 

 

Vale destacar, por fim, iniciativas como da Embrapa, que vem incentivando o 

desenvolvimento de indicações geográficas para regiões vinicultoras do Brasil, tendo 

estabelecido como regiões potenciais, para futuras indicações geográficas: (i) a Serra 

Gaúcha, com sub-regiões como Vale dos Vinhedos (registrado como indicação de 

procedência em 2002), Pinto Bandeira (registrado como indicação de procedência em 

2010), Flores da Cunha-Nova Pádua, dentre outras; (ii) a Campanha; (iii) a Serra do 

Sudeste; e (iv) o Vale do Submédio São Francisco (registrado como indicação de 

procedência em 2010).17 

                                                                                                                                         
em>. Acesso em: 26 dez. 2012. 

15  Registro publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 1527, em 11 abr. 2000. 
16  Disponível em: <www.sead.ufsc.br/mapa/>. Acesso em: 27 mai. 2009. 
17  Disponível em: <http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Uva/UvasViniferas 

RegioesClimaTemperado/indicacoes.htm>. Acesso em: 27 mai. 2009. 



 

  

Analisam-se, portanto, as indicações geográficas, como um tradicional instituto que 

somente recentemente vem recebendo merecida atenção por parte do governo e da 

sociedade civil, e que, caso bem utilizado, certamente se tornará uma importante 

ferramenta para agregar valor à atividade agrária, não apenas do ponto de vista econômico, 

como também do ponto de vista socioambiental, através da fixação da população no campo 

e do incentivo às práticas tradicionais de cultivo. 



 

VII. CONCLUSÃO 

 

 

 O estudo das indicações geográficas revela uma brutal dissonância entre a 

importância econômica e jurídica atribuída ao instituto, por alguns países de maior tradição 

agrícola da Europa e a importância atribuída pelos demais países, dentre os quais 

destacamos o Brasil.  

 

 A quase inexistente jurisprudência sobre indicações geográficas no Brasil é um bom 

indicador dessa dissonância, especialmente se considerarmos que Tribunais Franceses, em 

meados do século XIX, já tinham até mesmo posicionamento formado quanto à natureza 

jurídica do instituto, com dezenas de casos julgados sobre o assunto. 

 

 O crescimento mais lento da proteção às indicações geográficas nos países com 

menor tradição agrícola deu-se de maneira indireta, ou seja, visando à proteção contra atos 

fraudulentos e de concorrência desleal e, mais recentemente, a proteção ao consumidor. 

 

 A Alemanha é um bom exemplo da chamada proteção indireta das indicações 

geográficas. Historicamente, as indicações geográficas são protegidas com fundamento em 

leis que vedam a concorrência desleal e têm sido interpretadas de maneira a proteger a 

violação de expectativas do consumidor, com relação a parâmetros mínimos de qualidade 

do produto. Dessa forma, a jurisprudência alemã reconhece como ilícita a comercialização 

de um produto que ostente determinada indicação geográfica, quando a qualidade for 

inferior à legitimamente esperada para produtos que ostentem aquele sinal distintivo. 

 

 Precedente interessante da justiça alemã explica bem essa diferente forma de 

proteção. Em 1969, a mais alta corte federal alemã (Bundesgerichtshof, BGH) julgou um 

caso em que um importador estaria comercializando uísque com a indicação geográfica 

“Scotch Whisky”. Embora o produto efetivamente fosse produzido na Escócia, o fabricante 

não estaria observando o período mínimo de três anos de envelhecimento do uísque, 

previsto pelo regulamento para uso da indicação geográfica, em vigor na Escócia à época. 

 

O importador alegou que os consumidores do produto na Alemanha não tinham 



 

conhecimento do período mínimo de envelhecimento, previsto em regulamento na Escócia. 

Todavia, a Corte decidiu que o conhecimento do regulamento pelos consumidores alemães 

e especialmente do período mínimo de 3 (três) anos de envelhecimento, seria irrelevante 

para o caso.  

 

Entretanto, o uso da expressão “Scotch Whisky” sem que o produto atenda aos 

requerimentos de qualidade previstos no regulamento aplicável, violaria não apenas o 

interesse dos consumidores, que ao comprarem um legítimo “Scotch Whisky” esperam um 

determinado padrão mínimo de qualidade, mas também o direito de seus concorrentes, que 

somente poderiam utilizar a indicação geográfica após o cumprimento integral do 

regulamento aplicável. 

 

Dessa forma, a Corte Federal Alemã reconheceu indiretamente proteção à indicação 

geográfica “Scotch Whisky”, com fundamento na vedação à concorrência desleal, uma vez 

que o seu uso por empresário que não cumpre o regulamento aplicável permitiria obter 

vantagem e desviar clientela daqueles que incorrem em custos maiores para cumprir o 

regulamento (importando uísque que observa o período mínimo de envelhecimento). 

 

 Nas últimas décadas, por pressão internacional ou por interesse econômico em 

desenvolver as indicações geográficas, muitos países sem tradição na produção de produtos 

agrícolas de maior valor agregado têm adotado a proteção direta das indicações 

geográficas. Assim, o reconhecimento das indicações geográficas como instituto 

autônomo, merecedor de proteção legal independentemente do regramento relativo à 

concorrência desleal ou de defesa do consumidor, tem se tornado a forma de proteção 

majoritariamente adotada pelos países. 

 

 Somente em meados da década de 90 é que as indicações geográficas foram 

adequadamente protegidas no Brasil, com a Lei da Propriedade Industrial, que atualizou a 

legislação interna relativa à propriedade industrial aos parâmetros mínimos de proteção 

previstos no TRIPS. Desde então, dezenas de indicações de procedência e denominações 

de origem foram reconhecidas pelo INPI, com alguns casos iniciais de notório sucesso. 

 

 Mais alguns anos serão necessários para que se possa ter uma consolidação do 

instituto no Brasil, com a formação de jurisprudência sobre a proteção e os direitos 



 

conferidos pelas indicações geográficas e a conscientização dos produtores sobre a 

importância das indicações geográficas como elemento de diferenciação da produção 

agrária, permitindo um aumento da lucratividade da atividade agrária. 

  

 De qualquer forma, a alicerce para a consolidação das indicações geográficas no 

Brasil, como elemento de importância fundamental ao estabelecimento agrário, encontra-se 

bem sedimentado, com uma especial conjuntura de fatores, desde a legislação adequada, 

passando por um incentivo governamental e uma disposição dos agricultores em 

investimentos nessa área. 

 

 Por legislação adequada deve-se entender um regramento que corretamente 

classifique o instituto (indicações de procedência e denominações de origem), garanta o 

direito de exclusividade aos produtores ali estabelecidos e considere como crime a violação 

às indicações geográficas. Todavia, ressalvem-se as críticas à legislação, apresentadas ao 

longo do trabalho, especialmente com relação à falta de regulamentação do procedimento 

para o reconhecimento das indicações geográficas através de lei, o que foi relegado ao 

INPI por meio de resolução administrativa. 

 

 O incentivo governamental também se faz presente, seja com relação ao auxílio aos 

produtores internos que desejam desenvolver e ver reconhecida uma indicação geográfica, 

seja com relação ao reconhecimento das indicações geográficas estrangeiras. Prova disso 

foi o recente reconhecimento da denominação de origem “Champagne”, em viagem da 

Presidente Dilma Rousseff à França em dezembro de 2012, perante as autoridades 

máximas daquele país. 

 

O reconhecimento da denominação de origem “Champagne”, tão importante aos 

Franceses, e valorizada, inclusive, na viagem da Presidente Dilma Rousseff, é uma prova 

irrefutável do novo patamar de importância em que estão alçadas as indicações geográficas 

no Brasil. Por outro lado, o reconhecimento das indicações geográficas estrangeiras 

permitirá, em razão do princípio da reciprocidade, que as indicações geográficas nacionais 

sejam reconhecidas no exterior, ampliando ainda mais o mercado potencial para os 

produtores nacionais. 

 

O elemento final para a consolidação das indicações geográficas do país, qual seja, o 



 

reconhecimento da sua importância pelos produtores e a disposição em investir na 

consolidação da sua respectiva indicação geográfica, está cada dia mais próximo. Os 

exemplos de indicações geográficas de sucesso no país, bem como a necessidade de 

agregar valor à produção, têm cada dia mais chamado a atenção dos produtores para as 

indicações geográficas como importante alternativa para agregar valor à atividade agrária. 

Esse dado pode ser objetivamente observado pelo número crescente de pedidos de 

reconhecimento de indicações geográficas apresentados perante o INPI. 

 

 Por fim, é importante salientar que o presente trabalho pretendeu contribuir com o 

instituto, inclusive através do estudo de indicações geográficas de sucesso e, por outro 

lado, de insucessos e danos causados por indicações geográficas cuja implementação não 

observou os interesses dos produtores e as técnicas tradicionais de produção. 

 

 O Brasil pode e deve tomar esses precedentes como verdadeiros paradigmas na 

implementação das indicações geográficas, investindo nos seus aspectos positivos, como a 

valorização das técnicas tradicionais de produção, obrigatoriedade do engarrafamento ou 

industrialização do produto dentro dos limites territoriais previstos, respeito à 

sustentabilidade ambiental, entre outros aspectos aqui analisados. 

 

 A consolidação das indicações geográficas no Brasil, a despeito de alguns casos de 

sucesso já reconhecidos, ainda deve levar algumas décadas. Não se pode olvidar, todavia, 

que seu alicerce já se encontra devidamente sedimentado no Brasil. Caberá à atual e às 

próximas gerações continuamente aprimorar o instituto, através de atualizações legislativas 

e do investimento da iniciativa privada e do governo no desenvolvimento de novas 

indicações geográficas, efetivamente tornando-as grandes ferramentas da empresa agrária 

para se agregar valor à produção agrícola. 
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