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RESUMO 
 

CUNHA, Camila Biral Vieira da. Indicações Geográficas: regulamentação nacional e 

compromissos internacionais. 2011. 264 f. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

 

A dissertação estuda a figura das indicações geográficas (IGs) com foco em sua pregressa e 

atual regulamentação nacional e internacional, nas discussões nos foros multilaterais, bem 

como na situação brasileira de reconhecimento das indicações geográficas, evidenciando-

se as potencialidades que se oferecem ao país por meio dos esforços para reconhecimento 

nacional e internacional de seus nomes geográficos. A dissertação inicia-se com a 

apresentação dos conceitos gerais e das funções da figura estudada, bem como da distinção 

entre as IGs e demais sinais distintivos. Na segunda parte, é analisada a regulamentação 

das indicações geográficas nos principais acordos internacionais (Convenção de Paris, 

Acordo de Madri, Acordo de Lisboa), com especial atenção ao seu tratamento no âmbito 

do Acordo TRIPS/OMC, bem como às propostas apresentadas por seus Membros. Com o 

intuito de analisar a experiência bem sucedida de países que ultrapassaram os níveis de 

proteção definidos nos foros multilaterais, o terceiro capítulo será consagrado ao estudo da 

normatização da União Européia e da organização administrativa francesa sobre a matéria. 

A última parte é dedicada à análise da regulamentação nacional em matéria de indicações 

geográficas (Lei nº 9.279/96) e da estrutura organizacional criada para o reconhecimento e 

proteção de tal figura, sendo expostas as experiências brasileiras no tocante ao 

reconhecimento das indicações geográficas, as tentativas em curso e os setores que ainda 

poderão ser beneficiados. Analisa-se, ao final, a compatibilidade do regime brasileiro com 

os compromissos assumidos internacionalmente pelo país e as possibilidades existentes 

para o país explorar a figura como meio de agregar valor às suas transações comerciais e 

aproveitar-se dos benefícios de tal exploração. 

 

Palavras-chave: Indicações Geográficas. Propriedade Intelectual. Comércio Internacional. 

Lei nº 9.279/96. Acordo TRIPS/OMC. 
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ABSTRACT 

 

CUNHA, Camila Biral Vieira da. Geophaphical Indications: national regulation and 

international obligations. 2011. 264 f. Dissertation (master) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

The dissertation examine the geographical indications (GIs) with focus on its past and 

present national and international regulation, the discussions in multilateral forums as well 

as the recognition of geographical indications by Brazil, demonstrating the possibilities 

that are offered to the country through the efforts for national and international recognition 

of its geographical names. The dissertation begins with the presentation of general 

concepts and functions of the GIs, as well as the distinction between the GIs and other 

distinctive signs. In the second part, it is presented a study on the major international 

agreements regarding GIs (Paris Convention, Madrid Agreement, and Lisbon Agreement), 

with special attention to the treatment under the TRIPS / WTO and the proposals made by 

its Members In order to analyze the successful experience of countries that have surpassed 

the levels of protection set out in multilateral forums, the third chapter will study European 

Union regulation and French administrative organization on the subject. The last part is 

devoted to a review of national legislation on geographical indications (Law 9279/96) and 

the organizational structure created for the recognition and protection of such a figure, 

being exposed the Brazilian experiences with regard to the recognition of geographical 

indications, ongoing attempts and sectors that can still benefit. At the end, it will be 

analyzed the compatibility of the Brazilian system with the international commitments 

signed by the country and the possibilities for the country to explore the figure as a means 

of adding value to their business transactions and taking advantage of the benefits of such 

exploitation. 

 

Keywords: Geographical Indications. Intellectual Property. International Trade. Law no. 

9.279/96. TRIPS Agreement/WTO. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

  A utilização de nomes geográficos para designar produtos típicos 

provenientes de determinadas regiões do globo data de tempos muito remotos. Tal prática 

era utilizada na Antiguidade para distinguir diversos produtos, e no século IV antes de 

Cristo, na Grécia, os vinhos de Corinte e as amêndoas de Naxos gozavam de reputação 

elevada em relação aos produtos de gêneros correspondentes. No Império Romano, os 

vinhos de Falerne, as nozes da ilha de Tassus, e o presunto de Gaulles são exemplos que 

demonstram a antiguidade da utilização de nomes geográficos para identificar produtos nos 

mais variados lugares do mundo123

  Portanto, há tempos, muitos produtos, principalmente agroalimentares, são 

designados pelo nome de sua origem, ou seja, pelo nome geográfico do país, região ou 

localidade em que tais produtos são produzidos ou fabricados. Essa prática corresponde à 

vontade tanto dos produtores de distinguirem seus produtos dentre os demais do mesmo 

gênero como forma de publicidade, quanto dos consumidores, que identificam certa 

distinguibilidade e qualidade nos produtos gravados com o nome de sua origem

. 

 

4

  Nessa relação entre o meio e o produto, o fator humano nunca foi 

desprezado, sendo responsável pela correta escolha das culturas, pelo melhor local de 

. 

 

  O uso do nome geográfico para designação de produtos explica-se pela 

ligação entre o produto e seu meio, seja porque a região da qual determinado produto 

provém tenha se tornado renomada em razão dessa atividade de produção ou porque as 

características e qualidades ímpares inerentes ao produto se devam, essencialmente, ao 

meio geográfico de origem. 

 

                                                 
1 DE VLÉTIAN, Albert. Appellations d'origine: indications de provenance, indications d'origine. 
France: Ed. J. Delmas, 1988. p. 13/14. 
2 PLAISANT, Marcel; FERNAND-JACQ, Me. Traité des noms et appellations d'origine. Paris: Arthur 
Rousseau, 1921. p. 1/12. 
3 VIVEZ, Jacques. Les appellations d’origine – Législation et Jurisprudence Actuelles. 1932. Tese de 
doutorado – Faculté de Droit de l’Université de Bordeaux, Bordeaux, p. 7. 
4 DENIS, Domenique. Appellation d’origine et indication de provenance. Paris : Dalloz, 1995. p. 9/10. 
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produção e pelos procedimentos empregados na produção daquele que vai se tornar 

conhecido como um produto distinguível em relação aos demais do mesmo gênero. Afinal, 

é do trabalho contínuo de aperfeiçoamento das técnicas de produção ou de cultivo que 

depende a qualidade única do produto marcado com o nome geográfico de onde provém. 

 

  É por essa razão, portanto, que a legislação internacional e nacional que 

regulamenta a questão dos nomes geográficos sempre atentou em mencionar, para 

definição da figura das indicações geográficas, os seguintes elementos: meio geográfico, 

produto e indivíduo produtor ou explorador. 

 

  O resultado dessa interação entre meio, homem e produto gerou benefícios 

socioeconômicos para países que passaram a direcionar sua atividade agrícola para o fim 

de comercialização de seus produtos além do nível nacional, pautando-se em políticas de 

reconhecimento e proteção da figura das indicações geográficas, como meio de distinguir 

seus produtos como especiais e, com isso, agregar valor a esses e ganhar novos mercados. 

 

  Com a evolução dessa prática, além do tratamento da figura em acordos 

internacionais, tornou-se inegável a ligação entre o tema das indicações geográficas e o 

comércio internacional, culminando com a necessidade de uniformização dos conceitos e 

de sua regulamentação. 

 

  Atualmente tratadas no âmbito da Organização Mundial do Comércio 

(OMC), por meio do Acordo TRIPS, as indicações geográficas são tema de grande 

divergência entre os Membros. Dentre esses, destaca-se, aqui, o Brasil, o qual se encontra 

em estágio ainda prematuro de reconhecimento e proteção dessa figura da propriedade 

intelectual, carecendo de alguns ajustes em sua legislação e certos avanços 

organizacionais, para prospecção de suas indicações geográficas e como meio de 

harmonizar-se com os compromissos internacionalmente assumidos. 

 

  Por outro lado, países que apresentam padrões mais rígidos de proteção do 

que aqueles previstos pelo Acordo TRIPS em matéria de indicações geográficas 

experimentam significativas vantagens e retornos advindos da exploração dessa figura, 
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principalmente no setor agroalimentar, o que poderia ser igualmente aproveitado pelo 

Brasil, em razão do seu vasto e rico território. 

 

  Dessa forma, demonstra-se pertinente o estudo mais aprofundado da figura 

das indicações geográficas com foco em sua pregressa e atual regulamentação nacional e 

internacional, nas discussões nos foros multilaterais5

                                                 
5 Sobre multilateralismo: CARREAU, Domenique; JUILLARD, Patrick. Droit international économique. 
4. ed. Paris: Dalloz, 2010. p. 52/54. 

, bem como na situação brasileira de 

reconhecimento das indicações geográficas, evidenciando-se as potencialidades que se 

oferecem ao país por meio dos esforços para reconhecimento nacional e internacional de 

seus nomes geográficos. 

 

  Em um primeiro momento, consagraremos um capítulo à apresentação dos 

conceitos gerais das indicações geográficas, seu enquadramento como figura da 

propriedade intelectual, bem como a exposição do histórico de sua regulamentação no 

plano nacional e internacional. Tratar-se-á, também, de suas funções e da distinção entre as 

indicações geográficas e demais sinais distintivos. 

 

  No segundo capítulo, analisaremos a regulamentação das indicações 

geográficas nos principais acordos internacionais, com especial atenção ao seu tratamento 

no âmbito do Acordo TRIPS/OMC, bem como às propostas apresentadas por seus 

Membros, que representam indícios de quais serão os rumos a serem adotados na 

regulamentação da matéria e de quais seriam os impactos para o Brasil. 

 

  Com o intuito de analisar a experiência bem sucedida de países que 

ultrapassaram os níveis de proteção definidos nos foros multilaterais, o terceiro capítulo 

será consagrado ao estudo da experiência européia no tratamento de seus nomes 

geográficos, explorando-se tanto a normatização da União Européia, quanto a organização 

administrativa francesa, aqui escolhida em razão de sua antiguidade, eficiência e renome. 

Busca-se, por meio dessa análise, demonstrar como grandes níveis de proteção da figura da 

indicação geográfica podem estar intimamente ligados a significativos retornos 

econômico-financeiros. 
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  Após a definição do que já foi regulamentado no plano internacional, 

voltaremos a análise para o âmbito interno no quarto capítulo, por meio de estudo da 

regulamentação brasileira em matéria de indicações geográficas (Lei nº 9.279/96) e da 

estrutura organizacional criada para o reconhecimento e proteção de tal figura. Serão 

igualmente expostas as experiências brasileiras no tocante ao reconhecimento das 

indicações geográficas, as tentativas em curso e os setores que ainda poderão ser 

beneficiados. Esse capítulo será concluído com análise da compatibilidade do regime 

brasileiro com os compromissos assumidos internacionalmente pelo país, além da 

verificação da efetividade do sistema criado e do respeito, no território nacional, às 

indicações geográficas estrangeiras, por meio da análise da legislação existente e do 

entendimento jurisprudencial manifestado a esse respeito. 

 

  Busca-se, ao final, com o presente estudo, analisar o atual regime brasileiro 

e a posição do país frente aos principais acordos e propostas internacionais sobre a matéria, 

apontando eventuais incongruências, compatibilidades e inovações, com o propósito de 

ressaltar possibilidades de aperfeiçoamento tanto da regulamentação, quanto das políticas 

de incentivo em matéria de indicações geográficas, como meio de desenvolvimento sócio-

econômico e valorização de seus produtos no comércio internacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  A denominação de um produto por uma indicação que denote sua origem há 

séculos tem se mostrado como fator de agregação de valor e reputação a itens inseridos no 

comércio.  

 

  Em razão dessa indicação de procedência e qualidade, o que não pode ser 

garantido por outras figuras da propriedade intelectual com o mesmo nível de precisão, as 

indicações geográficas apresentam desdobramentos de importância cultural, social e 

principalmente econômica para os países, o que restou ainda mais evidenciado com a 

análise de sua evolução normativa, culminando com sua inclusão dentre os temas do 

comércio internacional por meio do Acordo TRIPS. 

 

  Aliás, tendo em vista o conteúdo e abrangência dos acordos internacionais 

anteriores ao TRIPS sobre a matéria, é possível concluir que a tentativa do Acordo TRIPS 

de uniformizar os conceitos e de trazer para o foro multilateral do comércio internacional a 

matéria das indicações geográficas demonstra uma grande vitória na regulamentação da 

figura aqui estudada, além da consequente constatação de sua importância no comércio 

internacional.  

 

  Dessa maneira, ainda que mais tímido em especificidade de regulamentação 

no estágio em que se encontra, o Acordo TRIPS consegue ter significativo alcance mundial 

e garantir padrões mínimos de proteção à figura das IGs, além de permitir que nomes não 

geográficos sejam reconhecidos como indicações, como é o caso de diversas designações 

para produtos típicos brasileiros, dentre elas a “cachaça”. 

 

 

 

  Como pudemos verificar das propostas apresentadas pelos Membros da 

OMC, as negociações parecem caminhar para um aumento de especificidade da 
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regulamentação, o que tem acarretado certo receio para países que não se veem prontos 

para competirem com países mais avançados na matéria.  

 

  Nesse sentido, cabe destacar que, apesar do pioneirismo dos países 

considerados desenvolvidos no âmbito do comércio internacional na exploração de suas 

expressões geográficas, atualmente, notamos o interesse de países em desenvolvimento em 

beneficiarem-se do reconhecimento e proteção de suas indicações geográficas, como meio 

de valorizar seus produtos no âmbito do comércio internacional. 

 

  Isso se explica porque, como bem experimentado pelos países europeus, a 

utilização das indicações geográficas tem se mostrado como instrumento de 

desenvolvimento da qualidade da agricultura e da economia como um todo, uma vez que a 

exploração da figura representa um efetivo mecanismo de organização dos produtores 

rurais e de desenvolvimento de regiões mais isoladas. 

 

  Outra razão que demonstra a importância do uso da indicação geográfica 

relaciona-se com o aproveitamento coletivo dos benefícios por todos aqueles inseridos na 

região reconhecida por sua atividade de produção, fabricação ou extração.  

 

  Ademais, a geração de benefícios para áreas não industrializadas faz com 

que o reconhecimento e prospecção das indicações geográficas operem como um 

distribuidor balanceado de rendas, possibilitando diminuição das diferenças entre regiões 

nacionais, bem como dos abismos entre economias de países desenvolvidos e daqueles em 

desenvolvimento. 

 

  Além de garantirem a manutenção de processos e conhecimentos 

tradicionalmente praticados há gerações, o que se enfatiza é o fato de as indicações 

geográficas estimularem a qualidade dos produtos e contribuírem para a competitividade, 

na medida em que, considerando a crescente concorrência de produtos similares no 

mercado, sobretudo em razão da tendência de livre circulação de mercadorias, os produtos 

denominados por indicações geográficas colocam-se em melhores condições para competir 

e ganhar novos mercados. 
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  Muito embora no Brasil ainda seja recente o fenômeno de reconhecimento 

das indicações geográficas, pudemos perceber que as primeiras experiências implantadas 

nessa matéria trouxeram retornos significativos para o desenvolvimento das regiões 

interessadas.  

 

  Tais benefícios podem ser aproveitados por diversas outras regiões 

brasileiras já detectadas como potenciais, desde que a iniciativa privada seja auxiliada 

pelos órgãos públicos competentes para a promoção das indicações geográficas, uma vez 

que, como visto, o processo de reconhecimento administrativo de tal figura é custoso e 

complexo.  

 

  E os desafios para o Brasil não se esgotam no plano da prospecção interna. 

Por meio da análise do regime jurídico das IGs no ordenamento brasileiro em comparação 

com os compromissos assumidos pelo país em foros multilaterais, principalmente no 

âmbito do TRIPS/OMC, podemos perceber que a legislação e jurisprudência brasileiras 

ainda devem evoluir para níveis mais elevados de proteção dessa figura da propriedade 

industrial. 

 

  Por meio dos exemplos trazidos, foi possível notar que essa evolução deve 

compreender tanto o enrijecimento do sistema de combate ao uso indevido de IGs 

(nacionais e estrangeiras) no território nacional, quanto modificações legislativas que 

atualmente permitem que o uso indevido de nomes geográficos estrangeiros goze de certa 

legalidade, como é o caso do comentado artigo 193 da LPI. 

 

  O progresso no regime de proteção às indicações geográficas deve ser 

buscado pelo país não só por conta dos compromissos já assumidos internacionalmente, 

mas, também, como meio de obter respeito recíproco para as indicações geográficas 

brasileiras no comércio internacional. 

 

  Afinal, por meio de suas potenciais indicações geográficas, em razão de sua 

vocação agrícola e de seu vasto território, o Brasil poderia beneficiar-se de forte 

valorização de sua produção, possibilitando a participação e o desenvolvimento de diversos 

setores e agentes. A promoção das indicações pode contribuir, assim, para geração de 
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riqueza e desenvolvimento interno, aliados a crescentes oportunidades no comércio 

nacional e internacional.  

 

  Finalmente, conclui-se que, por meio de um sério regime de proteção às 

indicações geográficas nacionais e estrangeiras, o Brasil pode aproveitar-se dos mesmos 

benefícios que por muito tempo foram percebidos exclusivamente pelas nações 

desenvolvidas. E com isso, o país pode agregar valor aos seus produtos, ainda que 

primários, inseridos no comércio internacional, bem como ganhar novos mercados com 

melhores condições de competitividade. 

 

 

“A proteção à propriedade intelectual, um instrumento barato, mas poderoso, está à 

disposição de qualquer país em desenvolvimento que deseje gozar de seus benefícios.” 

Robert M. Sherwood6

                                                 
6 SHERWOOD, Robert M. Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico. Tradução de Heloísa de 
Arruda Villela. São Paulo: Edusp, 1992. p. 195. 
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