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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva analisar a regulação internacional da propriedade intelectual no 

mundo pós-globalizado, especialmente no que tange à proteção das indicações geográficas 

(IGs). Para tanto, apresentará um breve histórico sobre o desenvolvimento do tema e as suas 

aplicações específicas, tanto dentro da União Europeia, quanto em suas negociações de acordos 

com terceiros países. No contexto de crescente imposição de restrições aos fluxos comerciais e 

incertezas no sistema multilateral de comércio, a negociação de acordos preferenciais entre os 

países se mostra uma estratégia a ser priorizada. Assim, o Acordo Mercosul-União Europeia, 

assinado em 28 de junho de 2019 e em processo de ratificação, será apresentado com foco nas 

disposições acerca da propriedade intelectual e indicações geográficas. 

 

Palavras-chave: Propriedade Intelectual, Indicações Geográficas, Regulação Internacional, 

Acordo Mercosul-União Europeia. 

 

  



                                                                                                                                         

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the international regulation of intellectual property in the post-

globalized world, especially regarding the protection of geographic indications (GIs). 

Therefore, it will present its historical development and specific application by the European 

Union, within the bloc and in its relations with third countries. In the context of increasing 

imposition of restrictions on trade flows and uncertainties in the multilateral trade system, the 

negotiation of preferential agreements between countries is a strategy to be prioritized. Thus, 

the Mercosur-European Union Agreement, signed on June 28, 2019 and in the process of 

ratification, will be presented with a focus on provisions on intellectual property and 

geographical indications. 

 

Keywords: Intellectual Property, Geographical Indications, International Regulation, 

Mercosur-European Union Agreement. 
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INTRODUÇÃO 

Em primeiro lugar, o direito da propriedade intelectual se mostra responsável pela 

proteção legal e reconhecimento de autoria de obra – como invenções, patentes, marcas, 

desenhos industriais, indicações geográficas e criações artísticas. Nesse sentido, ele assegura ao 

autor, por um determinado período, o direito de explorar economicamente sua própria criação. 

A propriedade intelectual divide-se em dois grandes grupos, os direitos autorais e a 

propriedade industrial, além de alguns regimes especiais comporem um terceiro grupo, 

chamado sui generis. Ou seja, as criações literárias e artísticas são protegidas pelos direitos 

autorais, enquanto as invenções com finalidade industrial (marcas, patentes, indicações 

geográficas) são protegidas pela propriedade industrial. 

Considerando a regulação da propriedade intelectual, normas internacionais são de suma 

importância para a consolidação de sua proteção integral em todo o mundo. Além disso, o 

avanço no reconhecimento dos direitos de propriedade intelectual também representou um 

marco regulatório da governança econômica global.  

Com relação ao sistema multilateral de comércio, o cenário atual apresenta uma série de 

conflitos preocupantes, não relacionados apenas a atritos entre pares de países. Nesse sentido, 

a Nota Técnica1 “Comércio exterior, política comercial e investimentos estrangeiros: 

considerações preliminares sobre os impactos da crise do Covid-19”, da Carta de Conjuntura nº 

47, do 2º trimestre de 2020, elaborada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

assevera:  

De fato, a imposição dessas barreiras [aos bens e serviços provenientes do exterior] 

reflete algo maior, de descrença em diversas instituições multilaterais. O discurso 

que atribui às transações com terceiros países boa parte das mazelas internas, como 

baixo crescimento, retração dos níveis salariais e desemprego, alimenta fortes 

reações populares de resistência ao processo de globalização. 

Ainda, importa mencionar o boicote dos Estados Unidos à nomeação de novos árbitros 

ao Órgão de Apelação na Organização Mundial do Comércio (OMC), a partir de 11 de 

dezembro de 2019, que paralisou a última instância para a resolução de disputas comerciais. 

Dessa forma, o país contrariou todo o seu histórico anterior como líder e responsável pela 

construção da arquitetura multilateral do comércio. 

 
1 Disponível em 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/200413_cc_47_nota_tecnica_comercio_externo_

covid_19.pdf. Último acesso: 07/12/2021. 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/200413_cc_47_nota_tecnica_comercio_externo_covid_19.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/200413_cc_47_nota_tecnica_comercio_externo_covid_19.pdf
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Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) veio a público 

anunciar o status de pandemia de Covid-192. Na prática, esse foi o início de um choque 

econômico e de rupturas nas cadeias globais de valor sem precedentes. Conforme a referida 

Nota Técnica: “A tendência, ao menos no curto prazo, é que tais fatores estruturais [maior 

protecionismo e movimentos antiglobalização] continuem atuantes durante e após a crise, com 

o risco de ser até mesmo acirrados pelos novos acontecimentos.” 

O IPEA conclui o documento informando que, superada a crise sanitária, espera-se a 

consolidação de ambiente de negócios internacionais mais propenso à imposição de restrições 

aos fluxos de comércio. Como saída para contornar as eventuais barreiras, os acordos 

preferenciais seriam uma estratégia a ser privilegiada. 

Sob esse aspecto, um monitoramento inédito da Confederação Nacional da Indústria3 

(CNI) mostra que países ao redor do mundo implementaram ao menos 667 medidas comerciais 

entre 2020 e 2021, sendo 381 restritivas e 286 liberalizantes, conforme dados atualizados em 

setembro de 2021. Dentre as restrições, destacam-se 134 medidas relacionadas à proibição de 

exportação e 70, ao seu licenciamento. 

Na avaliação da CNI, a adoção de medidas comerciais é legítima no contexto de Covid-

19, seja para permitir a importação de produtos usados no combate à pandemia, seja para 

impedir as exportações de forma a atender a demanda interna por esses bens. No cenário pós-

crise, a preocupação da CNI se relaciona com as medidas permanecerem ou mudarem de tipo, 

se tornando, de fato, barreiras que elevem o protecionismo no mundo e prejudiquem o fluxo de 

comércio exterior.  

Na visão de Carlos Eduardo Abijaodi4, diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, 

a criação de restrições contra o fluxo de produtos como alimentos, plantas e agrícolas chama a 

atenção, pois, em teoria, esses não seriam bens diretamente relacionados ao combate à Covid-

19. 

 

 
2 Disponível em https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-

remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020. Último acesso: 16/09/2021.  
3 Disponível em https://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/assuntos-internacionais/coronavirus-e-

com-exterior-copy/#anchor-painel. Último acesso: 17/09/2021. 
4 Disponível em https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/internacional/paises-adotaram-557-

medidas-comerciais-durante-a-pandemia-de-covid-19/. Último acesso: 17/09/2021. 

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/assuntos-internacionais/coronavirus-e-com-exterior-copy/#anchor-painel
https://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/assuntos-internacionais/coronavirus-e-com-exterior-copy/#anchor-painel
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/internacional/paises-adotaram-557-medidas-comerciais-durante-a-pandemia-de-covid-19/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/internacional/paises-adotaram-557-medidas-comerciais-durante-a-pandemia-de-covid-19/


                                                                                                                                         

Página 3 de 58 

 

Em suma, os capítulos a seguir apresentarão o desenvolvimento histórico da regulação 

internacional da propriedade intelectual no sistema multilateral de comércio. Quanto às 

disposições legais sobre indicações geográficas, tanto o direito interno da União Europeia, 

quanto as suas negociações com terceiros países, serão utilizados como parâmetros de estudo.  

A relação Brasil-União Europeia será elucidada com base no histórico de negociação e 

aspectos gerais do Acordo de Associação entre Mercosul e União Europeia (“Acordo Mercosul-

União Europeia”). Nesse sentido, a análise recairá sobre o capítulo de propriedade intelectual, 

em especial, no que tange às indicações geográficas. 

O referido Acordo reafirma padrões internacionais de proteção, reconhecendo a 

importância da propriedade intelectual para fomentar a inovação, criatividade e a 

competitividade em todos os países. Portanto, o tema esteve no centro das discussões ao 

consolidar o reconhecimento mútuo de indicações geográficas dos países envolvidos e a 

imposição de medidas para assegurar a fiscalização e enforcement. 

Por fim, em razão da importância das questões relacionadas à propriedade intelectual 

para o comércio doméstico e internacional, é mister analisar os principais impactos que os 

direitos e as obrigações decorrentes do Acordo acarretarão para os direitos de propriedade 

intelectual já estabelecidos no Brasil. 

 

1. REGULAÇÃO INTERNACIONAL SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

1.1.  Histórico  

A origem da regulação internacional da propriedade intelectual se remete a 1883 e 1886, 

com a adoção da Convenção da União de Paris para a Proteção de Propriedade Industrial e a 

Convenção de Berna para a Proteção de Trabalhos Literários e Artísticos, respectivamente. 

Nesse sentido, as normas foram fundamentais para o desenvolvimento dos direitos de 

propriedade intelectual no âmbito internacional e interno de cada país.  

Considerando a íntima relação entre o direito internacional e a propriedade intelectual, 

BASSO (2000, p. 22) destaca que “[...] em nenhum outro campo do Direito podemos ver, com 

tanto entusiasmo, a importância da codificação internacional como no âmbito da propriedade 

intelectual”. 
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Novamente, importa ressaltar que a Convenção da União de Paris para a Proteção da 

Propriedade Industrial, primeiro instrumento de regulação das normas de propriedade 

intelectual e um marco na proteção dos direitos da propriedade industrial, teve a adesão 

brasileira ao texto original. Assim, atendendo aos anseios europeus, combatiam-se os produtos 

que simulassem uma origem falsa. No entanto, mesmo após diversas revisões, a tutela específica 

das indicações geográficas foi pouco detalhada no texto da União de Paris, tanto na Convenção 

de Berna. 

Da mesma forma, o Brasil aderiu ao Acordo de Madri para a Repressão das Falsas 

Indicações de Procedência, de 1891. Segundo entendimento de Pimentel (2009, p. 57) e 

Locatelli (2007, p. 242), apesar de não atender as necessidades específicas de cada país, o 

Acordo de Madri trouxe uma grande inovação, pois, além das falsas indicações geográficas 

(IGs), combateu também as indicações de caráter publicitário enganoso – capazes de confundir 

e induzir o consumidor a erro. 

O mundo, por sua vez, antes de implementar outra norma internacional que regulasse as 

indicações geográficas, enfrentou duas Guerras Mundiais (1914-1918 e 1939-1945) e, no 

período Entreguerras, passou também pela quebra da bolsa de valores de Nova York durante a 

Crise de 1929.  

Após o fim da Segunda Guerra, funda-se a Organização das Nações Unidas (ONU), cuja 

principal missão se mostra estabelecer a paz e o desenvolvimento mundial. Por óbvio, o Direito 

Internacional sofreu transformações intensas, que refletiram também nos direitos de 

propriedade intelectual.  

Dentro do contexto mencionado acima, observa-se o estabelecimento do sistema 

multilateral de comércio, cuja estrutura regula as trocas internacionais de produtos e serviços. 

Nesse sentido, são garantidas a livre competição entre os países membros, a eliminação de 

obstáculos ao comércio internacional e a facilitação do acesso de empresas ao mercado externo 

de bens e serviços. 

Em 1958, a regulação das indicações geográficas no âmbito internacional foi atualizada 

com alterações na Convenção da União de Paris e no Acordo de Madri, porém, ainda 

insuficientes para atingir a sua plena proteção. No mesmo ano, foi firmado o Acordo de Lisboa 

relativo à Proteção das Denominações de Origem, que regra o registro internacional das 

denominações de origem.  
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O Acordo de Lisboa, em seu art. 2(1), define a denominação de origem (DO), assim 

entendida como denominação geográfica de um país, região ou localidade que serve para 

designar um produto dele originário, cuja qualidade ou características são devidas exclusiva ou 

essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos. Apesar de inovador, 

o Acordo não obteve grande relevância e o Brasil não se submeteu às suas regras. 

 Considerando a consolidação da ONU como organismo internacional, o mundo 

estabelecido pós Segunda Guerra Mundial não permitiu a sobrevivência das inúmeras 

convenções soltas.  A regulação da propriedade intelectual, portanto, acompanhou os avanços 

relacionados à cooperação econômica, social e comercial entre os países, advindos do 

surgimento de organizações internacionais e do sistema multilateral de comércio. 

 

1.2.  Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) 

Em 1967, a Convenção para o Estabelecimento da Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual5 (OMPI), assinada em Estocolmo, fundou a OMPI com status de organismo 

especializado da ONU. Com o auxílio da cooperação internacional, a missão da OMPI é 

promover a criação, disseminação, uso e proteção de trabalhos da mente humana para o 

progresso econômico, cultural e social.  

Dessa forma, a organização objetiva contribuir para um equilíbrio entre o 

desenvolvimento da criatividade mundial, protegendo os interesses dos criadores e o acesso a 

seus benefícios socioeconômicos. O Artigo 2 (viii) da referida Convenção prevê que:  

“Propriedade intelectual” deverá incluir direitos relacionados aos: i) trabalhos 

literários, artísticos e científicos; ii) performances dos artistas, fonograma e 

radiodifusões; iii) invenções em todos os campos de aspirações humanas; iv) 

descobertas científicas; v) desenhos industriais; vi) marcas, marcas de serviços e 

nomes comerciais e designações; vii) proteção contra competição injusta e viii) todos 

os outros direitos que resultam de atividade intelectual nos campos industriais, 

científicos, literários ou artísticos. 

Por ausência de disposição em tratados e acordos internacionais, importa destacar que 

não compete à OMPI tomar decisões aplicáveis diretamente a nenhum Estado membro, 

possuindo apenas caráter técnico para administrar tratados na área de propriedade intelectual. 

Ademais, incluem-se também nas propostas da OMPI a promoção da atividade intelectual 

criativa e a facilitação da transferência de tecnologia relacionada à propriedade industrial para 

 
5 Disponível em https://wipolex.wipo.int/en/text/283854. Último acesso: 06/12/2021. 

https://wipolex.wipo.int/en/text/283854
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os países em desenvolvimento de forma a contribuir com a melhora dos seus índices 

econômicos e sociais. 

Quanto aos tratados administrados pela OMPI, importa destacar que o Brasil ainda 

prepara sua adesão ao Acordo de Direitos Autorais e o Tratado sobre Interpretações ou 

Execuções de Fonogramas. Considerando a regulação da propriedade intelectual por 

organismos internacionais, o país também não acedeu ao Acordo de Haia Sobre o Registro 

Internacional de Desenhos Industriais, de 1999, e à Convenção Internacional para a Proteção 

de Novas Variedades de Plantas, de 1991. 

 

1.3.  Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

Relacionados ao Comércio (TRIPS) 

O caráter evolutivo da regulação internacional da propriedade intelectual obteve outro 

marco importante ao entrar em debate no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 

(GATT), estabelecido em 1947, sendo o Brasil um dos seus Membros fundadores. A partir de 

1970, o GATT foi finalmente eleito como espaço adequado para sediar as discussões acerca dos 

padrões internacionais de proteção da propriedade intelectual e as discussões sobre o tema se 

iniciaram na Rodada de Uruguai, em 1986 (BASSO, 2003, p. 18). 

A Organização Mundial do Comércio (OMC) substituiu o GATT em 1995, teve também 

o Brasil como membro fundador e se tornou a única organização internacional global que trata 

das regras do comércio entre os países. Em seu cerne estão os acordos negociados, assinados e 

ratificados pela maior parte das nações comerciais do mundo, de modo a assegurar que o 

comércio flua de forma harmoniosa, previsível e livre. 

Os referidos acordos da OMC cobrem bens, serviços e propriedade intelectual. 

Ademais, exigem que os governos tornem suas políticas comerciais transparentes, notificando 

a OMC sobre as leis em vigor e as medidas adotadas. Ao final da Rodada do Uruguai, em 1994, 

foi aprovado o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao 

Comércio (TRIPS), objeto de assinatura compulsória na adesão dos países à OMC. 

Nesse contexto, o Acordo TRIPS estabelece padrões mínimos de proteção a serem 

observados pelos Membros com relação a direito autoral, marcas, indicações geográficas, 

desenhos industriais, patentes, circuitos integrados e informação confidencial. Ele incorpora os 
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principais dispositivos substantivos da Convenção da União de Paris e da Convenção de Berna 

(com exceção dos direitos morais), ambos negociados no âmbito da OMPI. 

De acordo com o Acordo TRIPS, todas as indicações geográficas devem ser protegidas 

para não enganar o consumidor e prevenir a concorrência desleal. Além disso, vinhos e 

destilados recebem um nível de proteção mais elevado e devem ser protegidos mesmo que o 

uso indevido não induza o público em erro, objeto de análise aprofundada no item 3.2.  

Além do estabelecimento de padrões de proteção substantivos, o Acordo TRIPS ainda 

contém dispositivos sobre procedimentos domésticos e instrumentos para garantir o 

enforcement de direitos de propriedade intelectual. Por fim, os conflitos envolvendo o 

cumprimento das obrigações desse Acordo estão sujeitos ao mecanismo de solução de 

controvérsias da OMC.  

 

1.4. Agenda Doha de Desenvolvimento  

Na IV Conferência Ministerial da OMC, em setembro de 2001, foi instituída a Agenda 

Doha de Desenvolvimento, um espaço internacional de negociações, também conhecido como 

Rodada Doha, com o objetivo de diminuir o protecionismo comercial, as barreiras alfandegárias 

e resolver questões referentes a patentes comerciais. 

As Declarações de Doha6 constituíram um programa de trabalho de negociações 

comerciais a ser concluído até 2005 com exceção do sistema de registro de indicações 

geográficas, cuja expectativa era ser finalizada em 2003. No entanto, a Rodada Doha não se 

encerrou até hoje. 

No contexto do desbalanceamento entre interesses dos países em desenvolvimento e 

desenvolvidos, durante a Rodada Uruguai, quando novas disposições sobre propriedade 

intelectual e serviços foram propostas pelos países desenvolvidos, implementa-se a Rodada 

Doha, cuja motivação inicial é a abertura de mercados agrícolas e industriais com regras que 

favoreçam a ampliação dos fluxos de comércio dos países em desenvolvimento.  

 As negociações envolvem as nações da OMC subdivididas em países desenvolvidos e 

em desenvolvimento. Observam-se muitos impasses entre os dois blocos, sobretudo no que se 

refere às ações para diminuir ou extinguir as tarifas alfandegárias. Os países em 

 
6 Disponível em https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/ddec_e.pdf. Último acesso: 09/12/2021. 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/ddec_e.pdf
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desenvolvimento, por exemplo, almejam a diminuição na cobrança de impostos sobre os 

produtos agrícolas que exportam para os países desenvolvidos.  

Oficialmente, no âmbito da propriedade intelectual, apenas a negociação para a criação 

de um registro multilateral de indicações geográficas para vinhos e destilados faz parte da 

Rodada Doha. Porém, existem outros dois assuntos que os membros divergem sobre a sua 

negociação: (i) extensão do nível mais alto de proteção a outros produtos, além dos vinhos e 

destilados; e (ii) exigência de que os requerentes de patentes divulguem a origem do material 

genético e do conhecimento tradicional utilizado em suas invenções, ou propostas alternativas. 

Em julho de 2008, um grupo de países solicitou a inclusão das questões supracitadas em nova 

conferência da OMC, sem avanço posterior.  

De acordo com a decisão, de 28 de novembro de 1979, da OMC sobre Tratamento Mais 

Favorável e Diferenciado, Reciprocidade e Plena Participação de Países em Desenvolvimento7, 

as discussões são norteadas pelo princípio do compromisso único (“single undertaking”) a fim 

de conceder tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento e menos 

desenvolvidos. Além disso, todos os assuntos da Rodada Doha fazem parte de um pacote no 

qual “nada está acordado até que tudo seja acordado” (“nothing agreed until everything is 

agreed”).  

Mais especificamente, a negociação do registro multilateral de vinhos e destilados 

começou em 1997, conforme disposto no art. 23.4 do Acordo TRIPS, transcrito abaixo: 

Para facilitar a proteção das indicações geográficas para vinhos, realizar-se-ão, no 

Conselho para TRIPS, negociações relativas ao estabelecimento de um sistema 

multilateral de notificação e registro de indicações geográficas para vinhos passíveis 

de proteção nos Membros participantes desse sistema. 

 A inclusão dos direitos de propriedade intelectual na Agenda de Desenvolvimento de 

Doha foi citada no parágrafo 18 da Declaração de Doha8, disponível apenas em inglês: 

With a view to completing the work started in the Council for Trade-Related Aspects 

of Intellectual Property Rights (Council for TRIPS) on the implementation of Article 

23.4, we agree to negotiate the establishment of a multilateral system of notification 

and registration of geographical indications for wines and spirits by the Fifth Session 

of the Ministerial Conference. We note that issues related to the extension of the 

protection of geographical indications provided for in Article 23 to products other 

than wines and spirits will be addressed in the Council for TRIPS pursuant to 

paragraph 12 of this Declaration. 

 
7 Disponível em https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/enabling1979_e.htm. Último acesso: 

09/12/2021. 
8 Disponível em https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/ddec_e.pdf. Último acesso: 09/12/2021. 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/enabling1979_e.htm
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/ddec_e.pdf
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Em tradução livre: 

Com o objetivo de concluir o trabalho iniciado no Conselho para Aspectos dos 

Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Conselho do TRIPS) 

sobre a implementação do Artigo 23.4, concordamos em negociar o estabelecimento 

de um sistema multilateral de notificação e registro de indicações geográficas para 

vinhos e destilados pela Quinta Sessão da Conferência Ministerial. Observamos que 

as questões relacionadas à extensão da proteção das indicações geográficas prevista 

no Artigo 23 a produtos que não sejam vinhos e destilados serão tratadas no Conselho 

do TRIPS, de acordo com o parágrafo 12 desta Declaração.  

Nesse sentido, a negociação ocorre em sessões do Conselho do TRIPS e objetiva 

consolidar um sistema de notificação e registro das indicações geográficas de vinhos e 

destilados. O registro multilateral e a extensão do nível mais alto de proteção a outros produtos 

foram discutidos separadamente, embora alguns países considerem os dois relacionados. 

Conforme mencionado anteriormente, a extensão da proteção das indicações 

geográficas a produtos que não sejam vinhos e destilados, em atenção a expansão do nível mais 

alto de proteção, serão tratadas no Conselho do TRIPS, de acordo com questões de 

implementação previstas no parágrafo 12 e 18 da Declaração de Doha. 

 

2. A PROPRIEDADE INTELECTUAL NA UNIÃO EUROPEIA 

 

2.1. Política comercial da União Europeia  

A União Europeia (UE), composta por 27 Estados membros situados no continente 

europeu, atua por meio de um sistema de instituições supranacionais independentes e de 

decisões intergovernamentais negociadas entre eles, de modo a instituir um mercado comum 

com leis aplicáveis a todos os membros. 

Conforme dados atualizados em 2021, a União Europeia possui 39 acordos de livre 

comércio em vigor, alguns em fase de adoção e/ou ratificação e outros em negociação. A figura9 

abaixo demonstra visualmente o status da União Europeia no que tange aos seus acordos 

comerciais: 

 
9 Disponível em https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159174.pdf. Último 

acesso: 29/11/2021. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159174.pdf
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Figura 1 - Mapa da situação dos acordos comerciais da UE com terceiros países (2021) 

 

O bloco europeu possui competência exclusiva para negociar os acordos de livre 

comércio em nome de todos os seus Estados membros. No entanto, todas as etapas do processo 

são controladas por meio do Conselho da União Europeia, composto por ministros nacionais de 

cada governo. 

Nesse sentido, existem três tipos de acordos principais: (i) as Uniões Aduaneiras, que 

eliminam direitos alfandegários no comércio bilateral e estabelecem uma tarifa aduaneira 

conjunta para importadores estrangeiros; (ii) os Acordos de Associação, também conhecidos 

como acordos de comércio livre (aprofundados e abrangentes), que removem ou reduzem as 

tarifas alfandegárias no comércio bilateral; e (iii) os Acordos de Parceria e Cooperação, que 

fornecem uma estrutura geral para as relações econômicas bilaterais, mas não alteram as tarifas 

alfandegárias vigentes. 

Os Estados membros aprovam um mandato específico para a atuação do Conselho de 

Ministros, que os mantêm regularmente informados sobre o andamento das negociações. Os 

governos, por sua vez, possuem a competência discricionária para atualizar o mandato ou 

suspendê-lo. 

Quando concluídas as negociações, os governos dos Estados membros decidem 

individualmente acerca de sua assinatura. Após a aprovação do Parlamento Europeu e, no caso 

de o acordo abranger outras áreas além do comércio, após a ratificação no parlamento de cada 

Estado membro, o acordo se mostra concluído e pronto para entrar em vigor. 
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Durante as negociações dos acordos bilaterais e regionais, a União Europeia estimula a 

inclusão de capítulos abrangentes sobre a propriedade intelectual, de modo a estabelecer níveis 

comparáveis de proteção aos existentes dentro do bloco europeu, considerando o nível de 

desenvolvimento dos parceiros comerciais.  

Nesse sentido, a União Europeia insere disposições além daquelas previstas no Acordo 

TRIPS para enfrentar desafios relacionados aos direitos da propriedade intelectual no ambiente 

digital, por exemplo. Além disso, o bloco também promove regras de enforcement e fiscalização 

adequadas em suas negociações comerciais.  

 

2.2. Entendimento interno sobre a propriedade intelectual  

A função primária do direito da propriedade intelectual corresponde fornecer, ao seu 

titular, uma vantagem competitiva em suas atividades comerciais, impedindo a exploração não 

autorizada por terceiros. Nesse âmbito, a União Europeia define a proteção da propriedade 

intelectual como crucial para estimular a inovação e competir na economia global.  

Na visão do bloco econômico10, os direitos de patentes, marcas registradas, designs, 

direitos autorais e indicações geográficas, evitam a exploração não autorizada de invenções e 

garantem a compensação por investimentos realizados, além de oferecer garantias aos usuários 

(ou consumidores) a fim de identificar a origem dos bens comercializados. 

Em seu sítio eletrônico, o bloco europeu disponibiliza um documento11 que sintetiza 

alguns dos aspectos positivos relacionados aos direitos de propriedade intelectual. 

Primeiramente, menciona-se o oferecimento de garantias quanto à qualidade dos produtos, pois 

a falsificação coloca em risco a segurança e/ou a saúde dos indivíduos. 

Ao considerar, por exemplo, peças sobressalentes de veículos ou medicamentos, a 

aplicação de direitos de propriedade intelectual garante o conhecimento da sua origem e a sua 

autenticidade, uma vez que produtos falsificados muitas vezes não cumprem os padrões de 

segurança estipulados. Isso é especialmente verdadeiro para marcas, mas os contratos de 

 
10 Disponível em https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-

property/#:~:text=Intellectual%20property%20rights%20(%20IPRs%20)%20(,receive%20compensation%20for

%20their%20investment. Último acesso: 26/11/2021. 
11 Intellectual Property, Positive aspects of IP rights. Disponível em 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/january/tradoc_142108.pdf. Último acesso: 29/11/2021. 

https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/#:~:text=Intellectual%20property%20rights%20(%20IPRs%20)%20(,receive%20compensation%20for%20their%20investment
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/#:~:text=Intellectual%20property%20rights%20(%20IPRs%20)%20(,receive%20compensation%20for%20their%20investment
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/#:~:text=Intellectual%20property%20rights%20(%20IPRs%20)%20(,receive%20compensation%20for%20their%20investment
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/january/tradoc_142108.pdf
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licenciamento de patentes, por sua vez, também podem incluir cláusulas de garantia de 

qualidade. 

Em segundo lugar, os referidos direitos permitem a exploração indireta pelas empresas. 

A proteção por direitos de propriedade intelectual possibilita a obtenção de receitas não apenas 

por meio de sua exploração direta, mas também de sua exploração indireta por terceiros, ao 

abrigo de contratos de licenciamento.  

A União Europeia indica que, por vezes, as receitas indiretas podem exceder os lucros 

resultantes da exploração direta, especialmente porque não requerem capacidades de fabricação 

internas adicionais – relevante para as pequenas empresas e universidades (centros de pesquisa). 

Em terceiro lugar, o bloco faz questão de mencionar os mecanismos gratuitos 

relacionados aos direitos de propriedade intelectual. Por exemplo, direitos autorais e designs 

não registrados podem ser usufruídos sem qualquer procedimento formal e pagamento de taxas 

oficiais. 

Em quarto lugar, mesmo quando uma empresa (ou universidade) não pretende proteger 

suas próprias invenções, o mecanismo das patentes pode ser acionado. Dessa forma, estimula-

se a disseminação de informações técnicas detalhadas que, muitas vezes, não são encontradas 

em nenhum outro lugar: estima-se que até 80% do conhecimento técnico atual consta apenas 

em documentos de patentes12.  

 Quanto às patentes, o documento menciona a facilitação na transferência de tecnologia, 

já que são um meio conveniente não apenas de proteger, mas também de descrever os 

desenvolvimentos tecnológicos de maneira precisa. Nesse sentido, elas facilitam o comércio e 

atuam como "moeda" da economia baseada no conhecimento.  

 Insta ressaltar que os mecanismos de código aberto (“Open source mechanisms”) estão 

se tornando populares em certos setores, como os softwares. Em Relatório13  disponibilizado 

em 2020, a União Europeia destaca que o código-fonte aberto depende de instrumentos legais 

relativos à proteção da propriedade intelectual – como direitos autorais, lei contratual e patentes 

para permitir o seu uso e modificação (SHEMTOV, 2013), muito embora a percepção comum 

 
12 European Patent Office, Why researchers should care about patents. Disponível em 

https://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/patents_for_researchers.pdf. Último acesso: 30/11/2021. 
13   European Union Intellectual Property Office, Open Source Software in the European Union. 

Disponível em https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Open_Source_software/2020_

OSS_Full_EN.pdf. Último acesso: 30/11/2021. 

https://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/patents_for_researchers.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Open_Source_software/2020_OSS_Full_EN.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Open_Source_software/2020_OSS_Full_EN.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Open_Source_software/2020_OSS_Full_EN.pdf
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seja de que tais ferramentas são caracterizadas pela ausência de qualquer proteção de 

propriedade intelectual. 

Em algumas jurisdições, os direitos autorais são automaticamente anexados ao software, 

portanto, ninguém pode utilizá-lo sem o consentimento explícito do autor. Por sua vez, as 

licenças são a forma legal de conceder aos usuários o direito de uso do programa desenvolvido. 

O objetivo original das licenças de código aberto se mostra o completo oposto dos direitos da 

propriedade intelectual, pois foram projetadas a fim de criar externalidades e evitar que outros 

internalizassem os benefícios decorrentes do conhecimento (MERGES, 2004). 

Por último, o documento informa que os direitos de propriedade intelectual se mostram 

uma importante garantia na obtenção de financiamento. Como ativos intangíveis, os referidos 

direitos desempenham um papel fundamental para as Pequenas e Médias Empresas, sendo uma 

ferramenta de barganha para obter o financiamento de terceiros, investimento de capital e 

concessão de empréstimos.  

 

2.3. Diálogos com terceiros países  

O bloco europeu está envolvido em uma série de diálogos com “países prioritários” 

sobre questões relacionadas à propriedade intelectual. Em 2021, a Comissão Europeia divulgou 

um documento de trabalho que apresenta nova versão do Relatório14 sobre a proteção e 

aplicação dos direitos de propriedade intelectual em terceiros países, publicado bienalmente 

desde 2006. 

O estudo se baseia em uma premissa comum introduzida anteriormente: sistemas de 

propriedade intelectual eficientes, bem projetados e equilibrados são uma alavanca importante 

para promover o investimento em inovação e crescimento15. Nesse contexto, os direitos de 

propriedade intelectual são um dos principais meios pelos quais empresas, criadores e 

inventores geram retorno sobre seus investimentos em inovação e criatividade.  

 
14 Commission Staff Working Document (2021), Report on the protection and enforcement of intelectual 

property rights in third countries. Disponível em 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/april/tradoc_159553.pdf. Último acesso: 30/11/2021. 
15 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European 

Economic and Social Committee (2017), A balanced IP enforcement system responding to today’s societal 

challenges. Disponível em https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-707-F1-EN-

MAIN-PART-1.PDF. Último acesso: 30/11/2021. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/april/tradoc_159553.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-707-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-707-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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O referido documento identifica “países prioritários” nos quais o estado de proteção e 

aplicação dos direitos da propriedade intelectual enseja o maior nível de preocupação – não só 

em termos absolutos, mas também considerando os possíveis danos econômicos aos interesses 

da União Europeia. Dessa forma, o bloco europeu disponibilizou uma lista não exaustiva dos 

países de modo a concentrar os esforços e recursos da Comissão Europeia em áreas específicas.  

Como metodologia de pesquisa, a União Europeia realizou uma consulta pública entre 

7 de setembro e 16 de novembro de 2020, solicitando informações específicas sobre o estado 

da proteção e aplicação dos direitos de propriedade intelectual em países fora do bloco 

econômico. O objetivo era mapear disposições legais incompatíveis com as normas e padrões 

internacionais ou que afetam negativamente a exploração comercial. 

 A seleção dos “países prioritários” considerou os seguintes indicadores: (1) importância 

para os operadores da UE; (2) falsificação e pirataria; (3) qualidade da legislação de propriedade 

intelectual; (4) eficácia da implementação da legislação; (5) atitude nas relações bilaterais e 

respeito aos direitos de propriedade intelectual em fóruns internacionais; (6) cumprimento das 

decisões proferidas no âmbito internacional (Solução de Controvérsias da OMC); e (7) 

desenvolvimento econômico. 

 Conforme os Relatórios anteriores, a União Europeia dividiu os “países prioritários” em 

três categorias:  

Prioridade 1: China 

Prioridade 2: Índia, Rússia, Turquia e Ucrânia 

Prioridade 3: Argentina, Brasil, Equador, Indonésia, Malásia, Nigéria, Arábia Saudita e 

Tailândia 

Sob esse aspecto, a posição da China como país de Prioridade 1 reside na escala e 

persistência de problemas na área de proteção e fiscalização dos direitos de propriedade 

intelectual. Em 2019, um estudo da EUIPO-OCDE16 sobre tendências no comércio de produtos 

falsificados e pirateados mostra que a China está na origem, tanto em valor como em volume, 

de uma parcela dominante de mercadorias que chegam ao território europeu.  

 
16 OECD/EUIPO (2019), Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods, Illicit Trade, OECD 

Publishing, Paris/European Union Intellectual Property Office. Disponível em https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/trends_in_trade_in_counterfeit_and_

pirated_goods/trends_in_trade_in_counterfeit_and_pirated_goods_en.pdf. Último acesso: 30/11/2021. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/trends_in_trade_in_counterfeit_and_pirated_goods/trends_in_trade_in_counterfeit_and_pirated_goods_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/trends_in_trade_in_counterfeit_and_pirated_goods/trends_in_trade_in_counterfeit_and_pirated_goods_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/trends_in_trade_in_counterfeit_and_pirated_goods/trends_in_trade_in_counterfeit_and_pirated_goods_en.pdf
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2.3.1. Relação Brasil-União Europeia 

Considerando o Relatório17 sobre a proteção e aplicação dos direitos de propriedade 

intelectual em terceiros países, a União Europeia classifica o Brasil como um país de Prioridade 

3. Na visão do bloco, observam-se alguns problemas na área da propriedade intelectual, 

responsáveis por danos às empresas europeias. No entanto, a gravidade e o número de 

problemas identificados são menores do que nos países de Prioridade 2.  

Em 2008, um diálogo informal entre o Brasil e a União Europeia foi estabelecido como 

primeira etapa para discutir questões de direitos de propriedade intelectual que interessem uma 

ou ambas as partes. O 9º Diálogo Brasil-UE sobre propriedade intelectual ocorreu em 1º de 

dezembro de 2016 e o próximo agendamento estava aguardando o fim das negociações do 

Acordo Mercosul-UE. 

 O referido Relatório destaca que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) 

agilizou a análise dos pedidos pendentes de patentes e marcas por meio de procedimentos mais 

simples, instituídos pelas Instruções Normativas nº 70/1718 e 232/1919. Além disso, a entrada 

em vigor do Protocolo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas, em 2 de outubro de 

2019, reduziu os prazos para deliberação de pedidos de marcas pelo INPI20.  

Em 2020, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade 

Intelectual (CNCP) publicou dois Guias de boas práticas referentes ao combate à pirataria no 

comércio eletrônico21 e por Provedores de Serviços de Pagamentos22. Ademais, no evento de 

 
17 Commission Staff Working Document (2021), Report on the protection and enforcement of intelectual 

property rights in third countries. Disponível em 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/april/tradoc_159553.pdf. Último acesso: 30/11/2021. 
18 Disponível em https://www.in.gov.br/materia/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20161195/do1-2017-04-12-instrucao-normativa-n-70-de-11-de-

abril-de-2017-20161173. Último acesso: 03/12/2021. 
19 Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/desenhos-industriais/arquivos/legislacao-

di/res_INPI_PR_232_19.pdf. Último acesso: 03/12/2021. 
20 Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/arquivos/relatorio-de-

atividades-inpi_2019.pdf. Último acesso: 03/12/2021. 
21 CNCP (2020), Guia Boas práticas e orientações às plataformas de comércio eletrônico para 

implementação de medidas de combate à venda de produtos piratas, contrabandeados ou, de qualquer modo, em 

violação à propriedade intelectual. Disponível em https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/conselho-

nacional-de-combate-a-pirataria-lanca-guia-de-boas-praticas-e-orientacoes-as-plataformas-de-comercio-

eletronico/Guiaboaspraticaseorientacoesasplataformasdecomercioeletronico_compressed.pdf. Último acesso: 

04/12/2021. 
22 CNCP (2020), Guia Boas práticas e orientações para a implementação de medidas de combate à 

pirataria pelo Poder Público, pelos Titulares de Direito, pelas Associações e pelos Provedores de Serviços de 

pagamento - PSPs, com o intuito de inviabilizar ou dificultar o recebimento de receitas oriundas da venda de bens, 

dispositivos e serviços, em violação à propriedade intelectual. Disponível em https://www.gov.br/mj/pt-

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/april/tradoc_159553.pdf
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20161195/do1-2017-04-12-instrucao-normativa-n-70-de-11-de-abril-de-2017-20161173
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20161195/do1-2017-04-12-instrucao-normativa-n-70-de-11-de-abril-de-2017-20161173
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20161195/do1-2017-04-12-instrucao-normativa-n-70-de-11-de-abril-de-2017-20161173
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/desenhos-industriais/arquivos/legislacao-di/res_INPI_PR_232_19.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/desenhos-industriais/arquivos/legislacao-di/res_INPI_PR_232_19.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/arquivos/relatorio-de-atividades-inpi_2019.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/arquivos/relatorio-de-atividades-inpi_2019.pdf
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/conselho-nacional-de-combate-a-pirataria-lanca-guia-de-boas-praticas-e-orientacoes-as-plataformas-de-comercio-eletronico/Guiaboaspraticaseorientacoesasplataformasdecomercioeletronico_compressed.pdf
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/conselho-nacional-de-combate-a-pirataria-lanca-guia-de-boas-praticas-e-orientacoes-as-plataformas-de-comercio-eletronico/Guiaboaspraticaseorientacoesasplataformasdecomercioeletronico_compressed.pdf
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/conselho-nacional-de-combate-a-pirataria-lanca-guia-de-boas-praticas-e-orientacoes-as-plataformas-de-comercio-eletronico/Guiaboaspraticaseorientacoesasplataformasdecomercioeletronico_compressed.pdf
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/mjsp-lanca-guia-de-boas-praticas-e-orientacoes-para-combate-a-pirataria-nos-meios-de-pagamento/guia-pirataria-online-meios-de-pagamento.pdf
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comemoração dos 50 anos do INPI, em 11 de dezembro de 2020, foi lançada a Estratégia 

Nacional de Propriedade Intelectual23 (ENPI), cujo objetivo se mostra alcançar um Sistema 

Nacional de Propriedade Intelectual (SNPI) efetivo e amplamente conhecido. 

O governo brasileiro, então, reconhece que os países que mais avançam em rankings e 

índices globais de competitividade e inovação, priorizam e dedicam esforços nacionais ao tema 

propriedade intelectual. Assim, o Estado demonstra a sua intenção em exercer um papel mais 

eficaz no estímulo à inovação e à criatividade – principais pilares do desenvolvimento das 

economias baseadas no conhecimento.  

Quanto a implementação e fiscalização do SNPI, a própria ENPI prevê a propositura de 

Planos de Ação bienais com a identificação de ações prioritárias, órgãos e entidades 

responsáveis, previsões orçamentárias e metas a serem atingidas no curto prazo, visando 

resultados de longo prazo.  Além disso, define eixos estratégicos que permeiam a proteção da 

propriedade intelectual, dentre eles: 1) competitividade e desenvolvimento; 2) formação e 

capacitação em propriedade intelectual (PI); 3) governança e fortalecimento institucional; 4) 

modernização dos marcos legais e infralegais; 5) observância e segurança jurídica; 6) 

inteligência e visão de futuro; e 7) inserção do Brasil no sistema global de PI. 

Nesse sentido, o último eixo visa fortalecer a inserção estratégica do Brasil nos foros 

internacionais de propriedade intelectual, estimular a presença de produções culturais e de 

inovações brasileiras no exterior e promover um ambiente de negócios doméstico favorável à 

atração de investimentos estrangeiros. 

Em 8 de dezembro de 2021, foi publicado o Decreto nº 10.886/2124, que institui a ENPI 

para o período de 2021 a 2030 com o objetivo de definir ações de longo prazo para a atuação 

coordenada dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional. 

A implementação da ENPI, portanto, terá um horizonte de dez anos, período mínimo de 

vigência para se alcançar metas diretamente relacionadas aos objetivos geral e específico de 

 
br/assuntos/noticias/mjsp-lanca-guia-de-boas-praticas-e-orientacoes-para-combate-a-pirataria-nos-meios-de-

pagamento/guia-pirataria-online-meios-de-pagamento.pdf. Último acesso: 04/12/2021. 
23 GIPI (2020), Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Disponível em 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/cerimonia-marca-50-anos-do-inpi-e-lancamento-da-

estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual/EstratgiaNacionaldePropriedadeIntelectual.pdf. Último acesso: 

04/12/2021. 
24 Disponível em https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.886-de-7-de-dezembro-de-2021-

365433440. Último acesso: 08/12/2021. 

https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/mjsp-lanca-guia-de-boas-praticas-e-orientacoes-para-combate-a-pirataria-nos-meios-de-pagamento/guia-pirataria-online-meios-de-pagamento.pdf
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/mjsp-lanca-guia-de-boas-praticas-e-orientacoes-para-combate-a-pirataria-nos-meios-de-pagamento/guia-pirataria-online-meios-de-pagamento.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/cerimonia-marca-50-anos-do-inpi-e-lancamento-da-estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual/EstratgiaNacionaldePropriedadeIntelectual.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/cerimonia-marca-50-anos-do-inpi-e-lancamento-da-estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual/EstratgiaNacionaldePropriedadeIntelectual.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.886-de-7-de-dezembro-de-2021-365433440
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.886-de-7-de-dezembro-de-2021-365433440
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cada eixo. Além disso, com o intuito de se atingir tais metas e avaliar os seus resultados, foram 

definidos indicadores que facilitam o acompanhamento e controle de sua execução. 

Após esse período, o governo brasileiro verificará se o problema e os desafios 

identificados foram superados e os objetivos alcançados. A partir dessa avaliação geral de 

resultados, o Estado decidirá pela continuidade ou não da ENPI, definindo adequações 

necessárias e eventuais novas propostas para um próximo período de vigência. 

A negociação da parte comercial do Acordo de Associação Mercosul-União Europeia 

foi concluída politicamente em 28 de junho de 2019 e contém um capítulo com regras 

detalhadas sobre direitos autorais, marcas registradas, desenhos, segredos comerciais, 

fiscalização e medidas de fronteira.  

No âmbito do Acordo, também será instituído um Subcomitê de Propriedade Intelectual, 

que proporcionará um fórum regular para discussão e cooperação sobre a implementação dos 

direitos de propriedade intelectual. Por fim, o programa de cooperação técnica do bloco 

europeu, IP Key Latin America25, que começou em setembro de 2017, continuará a ser um 

instrumento para melhorar a proteção e auxiliar na implementação dos referidos direitos.  

 

2.4. Conclusões sobre a propriedade intelectual  

A defesa da propriedade intelectual, inegavelmente, se mostra prioridade da União 

Europeia em seus acordos comerciais negociados. Dessa forma, o bloco objetiva que os 

detentores de direitos tenham acesso a formas eficazes de proteção internacional com uma 

estrutura legal sólida e previsível. 

No que concerne à política comercial, observa-se uma estratégia de proteção dos direitos 

de propriedade intelectual com um regime de aplicação eficaz, que inclui ações específicas 

direcionadas às empresas europeias que comercializam e investem no estrangeiro. Além disso, 

a União Europeia apoia os Acordos Multilaterais da OMC e OMPI. 

Merece destaque, ainda, os acordos comerciais bilaterais que incluem capítulos 

abrangentes sobre direito da propriedade intelectual. Conforme mencionado anteriormente, o 

objetivo principal da negociação é oferecer níveis de proteção semelhantes aos concedidos 

 
25 Disponível em https://ipkey.eu/en/latin-america. Último acesso: 04/12/2021. 

https://ipkey.eu/en/latin-america
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dentro da União Europeia. O bloco, porém, considera o nível de desenvolvimento dos países 

em negociação. 

A estratégia da União Europeia inclui também outras atividades bilaterais, tais como: 

reuniões regulares sobre questões de propriedade intelectual e Grupos de Trabalho, com países 

parceiros prioritários26 em todo o mundo, além de ações de apoio e programas de cooperação 

técnica. 

Por mais que a União Europeia reconheça alguns avanços na aplicação dos direitos de 

propriedade intelectual no território brasileiro, ainda são observadas violações devido à falta de 

capacidade de fiscalização, recursos, treinamento apropriado e sanções penais.  

De acordo com o Relatório27 sobre a proteção e aplicação dos direitos de propriedade 

intelectual em terceiros países, o bloco europeu conclui que os procedimentos brasileiros 

relacionados à propriedade intelectual são complexos, não totalmente transparentes e longos, 

especialmente em nível federal.  

 

3. INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS (IGS) 

 

3.1. Conceito  

Inicialmente, as indicações geográficas (IGs) identificam um produto como originário 

do território de um determinado país, responsável por atribuir a ele determinada qualidade, 

reputação ou outra característica do produto. Nesse sentido, nomes tradicionais que não sejam 

geográficos, também podem ser protegidos caso estejam associados a um determinado local – 

por exemplo, “Feta” não representa um lugar na Grécia, porém, identifica um produto típico 

grego. 

De uma forma geral, o reconhecimento da indicação geográfica exige três condições 

principais: (i) ter relação com um bem (embora em alguns países os serviços também estejam 

incluídos); (ii) ser originário de uma área definida e (iii) ter qualidades, reputações ou outras 

características diretamente relacionadas com a sua origem geográfica.  

 
26 Disponível em https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_151009.pdf. Último acesso: 

29/11/2021. 
27 Commission Staff Working Document (2021), Report on the protection and enforcement of intelectual 

property rights in third countries. Disponível em 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/april/tradoc_159553.pdf. Último acesso: 30/11/2021. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_151009.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/april/tradoc_159553.pdf
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A função intrínseca das indicações geográficas se mostra identificar a origem das 

mercadorias, de modo que sejam garantidas as características e qualidades oriundas de um local 

específico de produção. Os produtos, por conta da sua reputação, podem adquirir valor 

comercial relevante no mercado e precisam ser protegidos da apropriação indébita e uso 

indevido. A depender da legislação nacional de cada país, as indicações geográficas podem 

receber nomes variados, tais como: indicação de procedência, denominações ou sinais de 

origem. 

No Brasil, o registro de indicação geográfica é conferido a produtos típicos e 

característicos do seu local de origem, por terem valor intrínseco e identidade própria em função 

de recursos naturais usados, como solo, vegetação, clima e o processo de fabricação (know-how 

ou savoir-faire). Assim, existem duas modalidades possíveis para o registro: (i) indicação de 

procedência e (ii) denominação de origem (DO).  

Sob esse aspecto, a indicação de procedência se refere ao país, cidade, região ou 

localidade, de produto que ficou conhecido pela extração, produção ou fabricação. A 

Denominação de Origem é o nome do país, cidade, região ou localidade que designe produto 

ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio 

geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. 

Especificamente no que tange à DO, é necessário comprovar a influência nas 

características do produto ou serviço dos elementos relacionados ao meio ambiente (solo, 

relevo, clima, flora, fauna etc.) e do saber-fazer local – incluindo o desenvolvimento, adaptação 

ou aperfeiçoamento de técnicas próprias da comunidade produtora.  

A comprovação perante o INPI, por sua vez, se dá por documentos que contenham de 

forma descritiva: (i) o meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos, que 

influenciam no produto ou serviço; (ii) as qualidades ou características do produto ou serviço; 

e (iii) o nexo causal entre o meio geográfico e as qualidades ou características do produto ou 

serviço. 

Em termos de direitos de propriedade industrial, ambas as indicações geográficas são 

equivalentes, não havendo hierarquia ou ordem de importância entre elas, e possuem um 

objetivo único, qual seja, proteger um nome geográfico reconhecido de forma a garantir a 

origem ou qualidade de um produto/serviço. 
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Quando o nome geográfico perde a sua vinculação com a origem e se torna de uso 

comum ou genérico, não pode mais ser registrado como indicação geográfica – por exemplo, 

Minas para queijo. Importa analisar, ainda, a área delimitada de uma IG, pois ela deve ser 

definida com precisão e baseada em critérios técnicos de modo a caracterizar a relação da 

localidade ou região com o seu produto/serviço.  

Para a indicação de procedência, a delimitação da área encontra fundamento no 

reconhecimento da localidade como centro de extração, fabricação ou produção de determinado 

item. Já a denominação de origem, relaciona-se ao meio geográfico, fatores naturais e humanos, 

responsáveis pelas qualidades ou características exclusivas ou essenciais àquele produto ou 

serviço.  

Nesse sentido, a área delimitada pode abranger parte ou totalidade de um estado, 

município, mais de um município, incluir municípios de estados diferentes ou ser descontínua 

no espaço. Os limites podem, ainda, ser naturais, geográficos ou políticos administrativos. O 

registro de uma indicação geográfica a transforma em espécie de direito coletivo e exclusivo, 

no qual somente os produtores ou prestadores do serviço estabelecidos dentro da limitação 

geográfica são os seus titulares.  

Além disso, os referidos produtores ou prestadores de serviço também se submetem ao 

cumprimento das normas do Caderno de Especificações Técnicas e ao controle definido pela 

entidade representativa junto ao INPI. Vale destacar que a entidade representativa não pode 

restringir o uso do nome geográfico aos seus associados ou exigir filiação. Porém, ela se mostra 

essencial para a implementação, gestão e sucesso da indicação geográfica em conjunto com o 

esforço contínuo dos produtores ou prestadores de serviço organizados coletivamente. 

A notoriedade se mostra outra característica relevante das indicações geográficas. A 

relação do nome geográfico com o produto ou serviço deve ser conhecido e expressamente 

mencionado por diversas fontes, tais como: reportagens em jornais, revistas, internet ou artigos 

científicos. Por fim, a comprovação perante o INPI se dá pelo levantamento histórico 

acompanhado das provas documentais que demonstrem a referida notoriedade. 

 

3.2. Regulação no Direito Internacional 

No direito internacional, a primeira proteção das indicações geográficas foi 

desenvolvida com base em leis nacionais, cujo efeito se limitava ao território local do referido 
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país. A expansão do comércio no século XIX evidenciou a insuficiência da proteção nacional, 

pois produtos eram frequentemente imitados fora do país de origem. A fim de garantir a 

proteção internacional das indicações geográficas, os países, então, buscaram cooperação e 

reciprocidade mútuas.  

Conforme desenvolvimento histórico mencionado anteriormente, o primeiro esforço 

relacionado à propriedade intelectual no âmbito internacional resultou na Convenção da União 

de Paris, adotada em 1883, que incluiu “indicações de proveniência ou denominações de 

origem” como objetos de proteção em seu art. 1(2)28, transcrito abaixo: 

A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os 

modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de 

comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência 

ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.  

O referido instrumento legal não apresenta definição específica para as indicações 

geográficas, apenas as identifica como um direito de propriedade intelectual individualizado. 

Além disso, o art. 10(1) protege o uso das indicações de origem: 

As disposições do artigo precedente serão aplicáveis em caso de utilização direta ou 

indireta de uma falsa indicação relativa à procedência do produto ou à identidade do 

produtor, fabricante ou comerciante. 

 O art. 10 bis(3) proíbe particularmente “as indicações ou alegações cuja utilização no 

exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de 

fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias”. Dessa 

forma, veda-se o uso de indicação de origem que faça referência à área geográfica da qual os 

produtos não sejam originários. No entanto, a Convenção da União de Paris não estipula sanções 

específicas contra a sua violação. 

 No contexto do seu art. 1929 da referida Convenção, foram celebrados outros acordos 

especiais para a proteção da propriedade industrial – por exemplo, o Acordo de Madri para a 

Repressão de Indicações Falsas ou Enganosas de Origem de Bens, de 1891, que representou o 

primeiro acordo multilateral a fornecer regras e estender a proteção tanto para as indicações 

falsas, já prevista na Convenção da União de Paris, quanto enganosas. 

 
28 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf. 

Último acesso: 07/12/2021. 
29 Art. 19, Convenção da União de Paris: “Fica entendido que os países da União se reservam o direito 

de, separadamente, celebrar entre eles acordos particulares para a proteção da propriedade industrial, contanto que 

esses acordos não contrariem as disposições da presente Convenção.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf
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 Posteriormente, em 1958, o Acordo de Lisboa para a Proteção das Denominações de 

Origem30 definiu a denominação de origem em seu art. 2(1), conforme abaixo: 

Entende-se por denominação de origem, no sentido do presente Acordo, a 

denominação geográfica de um país, região ou localidade que serve para designar 

um produto dele originário cuja qualidade ou caracteres são devidos exclusiva ou 

essencialmente no meio geográfico, incluindo os fatores naturais e os fatores 

humanos. 

 Importa destacar também o art. 3 do referido Acordo, cuja proteção engloba qualquer 

usurpação ou imitação, ainda que se indique a verdadeira origem do produto ou que a 

denominação seja usada em tradução ou acompanhada de expressões como “gênero”, “tipo”, 

“maneira”, “imitação” ou outras semelhantes.  

No caso do Acordo de Lisboa, dois são os requisitos básicos para a denominação de 

origem: (i) ser protegida em seu país de origem e (ii) ser registrada no Registro Internacional 

da OMPI. Dessa forma, por meio de um procedimento de registro internacional único, as 

denominações de origem dos países signatários se mostram protegidas nas demais 37 partes 

contratantes (inclusive a União Europeia), abrangendo 56 países no total, conforme dados 

atualizados em 3 de novembro de 202131. 

 Adicionalmente, insta analisar o Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de 

Marcas, de 1891, pois, em alguns países, as indicações geográficas são protegidas como marcas. 

Nessas hipóteses, um sistema de registro de marcas também funciona como um meio de 

proteção de indicações geográficas internacionalmente. No entanto, esse sistema só pode ser 

utilizado por países que não possuem regras específicas, denominadas sui generis.  

O registro internacional de marcas é aplicável entre os países signatários do Acordo de 

Madri ou Protocolo de Madri, de 1989, e concede ao titular a possibilidade de ter sua marca 

protegida em diversos países com um procedimento único. Segundo o protocolo, o registro 

internacional produz os mesmos efeitos que um pedido apresentado em cada um dos países 

designados pelo requerente.  

O Acordo TRIPS, por sua vez, possui uma seção específica dedicada às indicações 

geográficas e, em seu art. 22(1), apresenta a seguinte definição: 

 
30 Disponível em 

https://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/dl46852.pdf. Último acesso: 

08/12/2021. 
31 Disponível em https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/lisbon.pdf. Último 

acesso: 08/12/2021. 

https://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/dl46852.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/lisbon.pdf
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Indicações Geográficas são, para os efeitos deste Acordo, indicações que 

identifiquem um produto como originário do território de um Membro, ou região ou 

localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra 

característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica.  

Portanto, o conceito de denominação de origem contido no art. 2(1)32, do Acordo de 

Lisboa, foi estendido de modo a proteger mercadorias cuja reputação seja oriunda do seu local 

de origem, sem necessariamente possuir outra qualidade ou característica essencial. Vale 

destacar também a opção da OMC pelo conceito de “indicação”, assim, as IGs foram 

desvinculadas do nome de um lugar geográfico. 

O referido Acordo estipula três distinções no nível de proteção das IGs, segundo as 

categorias: (i) todos os produtos, (ii) vinhos e destilados e (iii) apenas vinhos. O padrão mínimo 

de proteção para a categoria (i), qualquer que seja a natureza do bem, está prevista no art. 22 e 

se limita à proibição da utilização de indicações geográficas por produtores não localizados na 

região delimitada, em conformidade com a regulação internacional anteriormente consolidada. 

Quanto à categoria (ii), em seu art. 23(1), o Acordo TRIPS confere proteção adicional 

para vinhos e destilados, exigindo a disponibilização de meios legais para os interessados 

evitarem a utilização de falsa indicação geográfica, mesmo quando a verdadeira origem dos 

bens esteja indicada ou acompanhada por expressões como "espécie", "tipo", "estilo", 

"imitação" ou outras similares. Além disso, o art. 23(2)33 dispõe sobre a possibilidade de recusar 

ou invalidar o registro de marca para vinhos ou destilados que contenha indicação geográfica 

falsa, inclusive com o reconhecimento ex officio.  

Quanto à categoria (iii), no caso de indicações homônimas, enfatiza-se a necessidade de 

proteção para vinhos, conforme o art. 23(3)34, em conjunto com o estabelecimento de um 

 
32 Art. 23(2), Acordo TRIPS: “Cada Membro proverá os meios legais para que as partes interessadas 

possam evitar a utilização de uma indicação geográfica que identifique vinhos em vinhos não originários do lugar 

indicado pela indicação geográfica em questão, ou que identifique destilados como destilados não originários do 

lugar indicado pela indicação geográfica em questão, mesmo quando a verdadeira origem dos bens esteja indicada 

ou a indicação geográfica utilizada em tradução ou acompanhada por expressões como "espécie", "tipo", "estilo", 

"imitação" ou outras similares.” 
33 Art. 23(2), Acordo TRIPS: “O registro de uma marca para vinhos que contenha ou consista em uma 

indicação geográfica que identifique vinhos, ou para destilados que contenha ou consista em uma indicação 

geográfica que identifique destilados, será recusado ou invalidado, ex officio, se a legislação de um Membro assim 

o permitir, ou a pedido de uma parte interessada, para os vinhos ou destilados que não tenham essa origem.” 
34 Art. 23(3), Acordo TRIPS: “No caso de indicações geográficas homônimas para vinhos, a proteção será 

concedida para cada indicação, sem prejuízo das disposições do parágrafo 4 do ARTIGO 22. Cada Membro 

determinará as condições práticas pelas quais serão diferenciadas entre si as indicações geográficas homônimas 

em questão, levando em consideração a necessidade de assegurar tratamento equitativo aos produtores interessados 

e de não induzir a erro os consumidores.” 
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sistema multilateral de notificação e registro específico das IGs passíveis de proteção nas 

jurisdições dos membros da OMC, em atenção ao art. 23(4)35. 

 

3.3. Regulação no Brasil 

No Brasil, as indicações geográficas são disciplinadas pela Lei nº 9.279/199636 (Lei da 

Propriedade Industrial) e pela Instrução Normativa do INPI nº 95/201837, que estabelece as 

condições para o seu registro pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), de acordo 

com o art. 182, parágrafo único, da referida Lei38. 

 A Lei nº 9.279/1996 prevê as formas para a constituição das indicações geográficas, em 

consonância com os padrões internacionais:  

(i) Indicação de Procedência (art. 177): “Considera-se indicação de procedência o nome 

geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha 

tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado 

produto ou de prestação de determinado serviço.” 

(ii) Denominação de Origem (art. 178): “Considera-se denominação de origem o nome 

geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe 

produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou 

essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.” 

 O art. 179, da Lei de Propriedade Industrial, estende a proteção à representação gráfica 

ou figurativa de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação 

geográfica. No entanto, quando o nome designando produto ou serviço houver se tornado de 

uso comum (art. 180), a sua concessão é impossibilitada.  

Além disso, a referida Lei também restringe o uso das IGs aos produtores e prestadores 

de serviço estabelecidos no local, exigindo, ainda, em relação às denominações de origem, o 

atendimento de requisitos de qualidade (art. 182). 

 
35 Art. 23(4), Acordo TRIPS: “Para facilitar a proteção das indicações geográficas para vinhos, realizar-

se-ão, no Conselho para TRIPS, negociações relativas ao estabelecimento de um sistema multilateral de notificação 

e registro de indicações geográficas para vinhos passíveis de proteção nos Membros participantes desse sistema.” 
36 Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/noticias/novas-normas-para-indicacoes-

geograficas-entram-em-vigor/IN952018publicadanaRPI2504de02012019.pdf. Último acesso: 04/12/2021. 
37 Disponível em https://nit.ufba.br/sites/nit.ufba.br/files/in952018.pdf. Último acesso: 04/12/2021. 
38 Art. 182, parágrafo único, Lei nº 9.279/1996: “O INPI estabelecerá as condições de registro das 

indicações geográficas.” 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/noticias/novas-normas-para-indicacoes-geograficas-entram-em-vigor/IN952018publicadanaRPI2504de02012019.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/noticias/novas-normas-para-indicacoes-geograficas-entram-em-vigor/IN952018publicadanaRPI2504de02012019.pdf
https://nit.ufba.br/sites/nit.ufba.br/files/in952018.pdf
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 De forma a proteger a liberdade dos comerciantes, o art. 181 prevê a possibilidade do 

uso de nome geográfico como elemento característico de marca para produto ou serviço, desde 

que não induza falsa procedência e não constitua indicação de procedência ou denominação de 

origem. A fabricação, importação, venda, exposição ou estoque de produto com falsa indicação 

geográfica possui pena de detenção, de um a três meses ou multa, prevista no art. 192. 

 A Portaria INPI/PR nº 415/2039 instituiu a 1ª Edição do Manual de Indicações 

Geográficas, sujeito a atualizações periódicas, de modo a consolidar diretrizes e procedimentos 

de exame das IGs, bem como instruções para a formulação de pedidos de registro e 

acompanhamento de processos no INPI. 

  A Portaria INPI/PR nº 046/2140, por sua vez, instituiu os Selos Brasileiros de Indicações 

Geográficas, cuja principal finalidade é contribuir para a identificação pelos consumidores e 

promover as regiões reconhecidas, valorizando seus respectivos produtos e serviços. Após o 

regular processo administrativo perante o INPI, as IGs registradas podem utilizar os selos 

supramencionados. 

Como exemplo de indicação de procedência, cita-se o chocolate artesanal de Gramado, 

registrado em 15 de junho de 2021, cuja área delimitada engloba os limites geopolíticos do 

município de Gramado, no Rio Grande do Sul. Na cidade de Vitória, no Espírito Santo, um 

bairro conhecido como Goiabeiras se popularizou pela produção de panelas de barro, protegidas 

pela indicação de procedência registrada em 04 de outubro de 2011 e área delimitada na ficha 

técnica do INPI41 como:  

Na parte leste da Av. Fernando Ferrari, desde a área da Universidade Federal do 

Espírito Santo até a Av. Adalberto Simão Nader. No flanco sul, pelo manguezal e pelo 

canal secundário da Baía Norte de Vitória. Na parte norte, pela rua do canal que 

separa os bairros de Maria Ortiz e Goiabeiras. Na parte oeste, a área está delimitada 

por um morro das ruas Agiu G. Salles e rua José Alves. No centro desta delimitação, 

estão as ruas João G. Loretto, Leopoldo G. Salles, José Gomes Loretto, das 

Paneleiras, das Mangueiras, Desembargador Henrique C. de Souza, José Alves e 

Argeu G. Salles. 

 

 
39 Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/legislacao-

ig/Portaria_INPI_PR_4152020.pdf. Último acesso: 05/12/2021. 
40 Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/legislacao-

ig/PORT_INPI_PR_046_2021_anexo.pdf. Último acesso: 05/12/2021. 
41 Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/fichas-

tecnicas-de-indicacoes-geograficas/Goiabeiras.pdf. Último acesso: 07/12/2021. 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/legislacao-ig/Portaria_INPI_PR_4152020.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/legislacao-ig/Portaria_INPI_PR_4152020.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/legislacao-ig/PORT_INPI_PR_046_2021_anexo.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/legislacao-ig/PORT_INPI_PR_046_2021_anexo.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/fichas-tecnicas-de-indicacoes-geograficas/Goiabeiras.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/fichas-tecnicas-de-indicacoes-geograficas/Goiabeiras.pdf
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A primeira denominação de origem brasileira, registrada em 24 de agosto de 2010, foi 

o arroz do Litoral Norte Gaúcho. Posteriormente, foram registrados o camarão Costa Negra/CE, 

o vinho do Vale dos Vinhedos/RS, o mel de abelha Ortigueira/PR e a maçã Fuji da Região de 

São Joaquim/SC, entre outros. 

Conforme dados atualizados em 10 de agosto de 2021, o Brasil possui o registro de 68 

indicações de procedência42 e 29 denominações de origem, sendo 20 nacionais e 9 estrangeiras43 

– dentre as quais seis são europeias (Cognac, vinho de Franciacorta, Prosciutto di San Daniele, 

vinho do Porto, Champagne e queijo Roquefort). Abaixo, apresenta-se mapa das indicações 

geográficas44 no território brasileiro até 2019, disponibilizado pelo IBGE e INPI: 

 

Figura 2- Mapa das indicações geográficas brasileiras (2019) 

 

 
42 Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/status-

pedidos/LISTACOMASINDICAESDEPROCEDNCIARECONHECIDAS.At10Ago2021.pdf. Último acesso: 

07/12/2021. 
43 Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/status-

pedidos/LISTACOMASDENOMINAESDEORIGEMRECONHECIDAS.At03Ago2021.pdf. Último acesso: 

07/12/2021. 
44 Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/mapa-de-indicacoes-

geograficas. Último acesso: 07/12/2021. 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/status-pedidos/LISTACOMASINDICAESDEPROCEDNCIARECONHECIDAS.At10Ago2021.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/status-pedidos/LISTACOMASINDICAESDEPROCEDNCIARECONHECIDAS.At10Ago2021.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/status-pedidos/LISTACOMASDENOMINAESDEORIGEMRECONHECIDAS.At03Ago2021.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/status-pedidos/LISTACOMASDENOMINAESDEORIGEMRECONHECIDAS.At03Ago2021.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/mapa-de-indicacoes-geograficas
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/mapa-de-indicacoes-geograficas
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3.4. Regulação na União Europeia  

Considerando que as indicações geográficas são utilizadas para identificar um produto 

cuja qualidade, reputação ou outras características estejam relacionadas à sua origem 

geográfica, a regulação pela União Europeia objetiva estabelecer uma melhor proteção das 

indicações geográficas europeias internacionalmente. Portanto, participa ativamente nas 

negociações multilaterais e bilaterais dado o crescente número de violações em todo o mundo. 

Com mais de 3.300 indicações geográficas registradas na União Europeia, sua política 

visa proteger os nomes de produtos de modo a promover a sua origem geográfica e o saber-

fazer (“know-how”) tradicional. Além disso, por meio dos acordos comerciais, cerca de 1.600 

IGs não pertencentes à UE também se encontram protegidas no território europeu.  

Nos países parceiros, os referidos acordos também protegem IGs da UE, o que 

representa aproximadamente 40.000 casos em todo o mundo. Em termos de valor, atualizado 

em março de 2021, o mercado de indicações geográficas da UE alcança cerca de € 75 bilhões 

(ou 7% da indústria de alimentos e bebidas). Ainda, as exportações de IGs, estimada em € 17 

bilhões, representam mais de 15% do total das exportações de alimentos e bebidas da UE45. 

 Nesse sentido, o bloco europeu disponibiliza um guia intitulado “Indicações geográficas 

e TRIPS: 10 anos depois”, dividido em duas partes: (i) regras dos tratados internacionais e 

acordos bilaterais da UE46 e (ii) proteção das indicações geográficas em 160 países ao redor do 

mundo47. 

A nível multilateral, a União Europeia é uma das principais apoiantes das negociações 

sobre as indicações geográficas na Agenda de Desenvolvimento de Doha da OMC. As 

discussões incluíram o estabelecimento de um registro internacional para as indicações 

geográficas e a extensão da proteção atualmente concedida aos vinhos e destilados a todos os 

produtos. 

 Como a União Europeia protege firmemente as indicações geográficas em suas relações 

bilaterais, existem acordos autônomos específicos sobre o tema e acordos comerciais mais 

amplos, os quais serão comentados a seguir. 

 
45 Disponível em https://ec.europa.eu/info/news/eu-china-agreement-protecting-geographical-

indications-enters-force-2021-mar-01_en. Último acesso: 09/12/2021 
46 Disponível em https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/june/tradoc_135088.pdf. Último acesso: 

09/12/2021. 
47 Disponível em https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/june/tradoc_135089.pdf. Último acesso: 

09/12/2021. 

https://ec.europa.eu/info/news/eu-china-agreement-protecting-geographical-indications-enters-force-2021-mar-01_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-china-agreement-protecting-geographical-indications-enters-force-2021-mar-01_en
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/june/tradoc_135088.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/june/tradoc_135089.pdf
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3.4.1. Acordos autônomos negociados pela União Europeia  

Assinado inicialmente em 25 de janeiro de 1994, o Acordo Comunidade Europeia-

Austrália48 sobre vinhos foi o primeiro exemplo de acordo bilateral celebrado para a proteção 

específica das indicações geográficas. O Acordo limita o âmbito de proteção aos nomes em seu 

Anexo II e define uma condição importante: o reconhecimento das indicações geográficas 

segundo as leis das partes contratantes. Além disso, contém disposições relativas ao 

reconhecimento mútuo das expressões tradicionais49. 

O Acordo Comunidade Europeia – México50 sobre o comércio de destilados, assinado 

em 1997 e adaptado tecnicamente em 2020, concede proteção às denominações de origem de 

certos destilados mexicanos, como Tequila e Mezcal, em troca do reconhecimento mútuo de 

228 indicações geográficas europeias. 

O Acordo Comunidade Europeia - Chile51, de 2002, dispõe sobre o comércio de vinhos 

e destilados em sua Seção 6. Nesse sentido, as indicações geográficas protegidas incluem Pisco, 

Aguardiente chileno e Gin chileno.  

Em 16 de setembro de 2003, foi assinado o Acordo Comunidade Europeia - Canadá52 

sobre o comércio de vinhos e destilados, semelhante ao Acordo com a Austrália e com prazos 

para o fim da classificação genérica no Canadá de 21 nomes de vinhos europeus. Em troca, a 

Comunidade Europeia protegeu o Whisky Canadense (“Canadian Whiskey”), Whisky de 

Centeio Canadense (“Canadian Rye Whiskey”), além de diversos vinhos. 

Em 10 de março de 2006, o Acordo Comunidade Europeia - Estados Unidos53 sobre o 

comércio de vinho foi assinado. O acordo prevê (i) o reconhecimento das práticas atuais de 

vinificação de cada um, (ii) processo consultivo para aceitar novas práticas de vinificação e (iii) 

a limitação pelos Estados Unidos do uso de nomes semigenéricos no mercado doméstico. Por 

parte da UE é permitido, sob condições específicas, reconhecer certos nomes de origem no 

 
48 Disponível em https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:028:0003:0087:en:PDF. Último acesso: 09/12/2021. 
49 “Expressões tradicionais” são termos usados tradicionalmente para designar vinhos de qualidade e 

referem-se a um método de produção, envelhecimento, cor ou qualidade, etc. 
50 Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex%3A22020A0129%2801%29. Último acesso: 09/12/2021. 
51 Disponível em https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f83a503c-fa20-4b3a-9535-

f1074175eaf0.0004.02/DOC_2&format=PDF. Último acesso: 09/12/2021. 
52 Disponível em https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/121890/Agreement_trade_wines_spirits_EU-

Canada_2003.pdf. Último acesso: 09/12/2021. 
53 Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:22006A0324(01). 

Último acesso: 09/12/2021. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:028:0003:0087:en:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:028:0003:0087:en:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A22020A0129%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A22020A0129%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f83a503c-fa20-4b3a-9535-f1074175eaf0.0004.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f83a503c-fa20-4b3a-9535-f1074175eaf0.0004.02/DOC_2&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/121890/Agreement_trade_wines_spirits_EU-Canada_2003.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/121890/Agreement_trade_wines_spirits_EU-Canada_2003.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:22006A0324(01)
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mercado de cada país e simplificar os requisitos de certificação para vinhos exportados dos 

EUA.  

O Acordo, por fim, estipula que os Estados Unidos obtenham mudanças legislativas 

para limitar o uso de 16 nomes constantes no Anexo II, tais como: Borgonha, Chablis, 

Champagne, Chianti, Claret, Haut Sauterne, Hock, Madeira, Málaga, Marsala, Moselle, Porto, 

Retsina, Reno, Sauterne, Sherry e Tokay. As mudanças não alcançarão os usos existentes em 

vinhos não europeus, mas proibirão novas marcas de usar esses nomes.  

 

3.4.2. Acordos comerciais negociados pela União Europeia  

Em abril de 2018, a União Europeia e o México concluíram um acordo de princípio 

("agreement in principle”) sobre as principais partes comerciais do novo Acordo de Associação 

UE-México, que substituirá o acordo anterior em vigor desde 2000. A reformulação do Acordo 

trouxe benefícios para ambas as partes, embora ainda existam algumas barreiras comerciais. 

Ademais, o bloco europeu afirma que o Acordo estabelece um alto nível de proteção 

dos direitos de propriedade intelectual, de modo a proteger a pesquisa e o desenvolvimento54. 

Mais especificamente, representa uma melhora na proteção da propriedade intelectual 

pertencente a indivíduos ou empresas, pois inclui as indicações geográficas de produtos 

alimentares e bebidas de regiões específicas do território europeu.  

No geral, foi negociado com o México um nível de proteção semelhante ao da União 

Europeia para 340 alimentos e bebidas, tornando ilegal a venda de imitações de Champanhe, 

presunto de Parma e vinagre balsâmico de Modena, por exemplo. 

Em fevereiro de 2019, o Acordo de Parceria Econômica da União Europeia e do Japão55 

entrou em vigor e inclui um capítulo sobre propriedade intelectual para bebidas alcoólicas e 

produtos agrícolas, além de remover tarifas e outras barreiras comerciais.  

Dessa forma, o bloco europeu reconhece oito indicações geográficas japonesas, 

incluindo o saquê Hakusan e o vinho Yamanashi. No Japão, por sua vez, a UE conta com a 

proteção de 205 indicações geográficas escolhidas por seus Estados membros devido ao valor 

de exportação ou potencial no mercado japonês.  

 
54 Disponível em https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1830. Último acesso: 30/11/2021. 
55 Disponível em https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cf1c4c42-4321-11e8-a9f4-

01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF#page=362. Último acesso: 30/11/2021. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1830
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cf1c4c42-4321-11e8-a9f4-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF#page=362
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cf1c4c42-4321-11e8-a9f4-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF#page=362
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Em junho de 2019, a União Europeia concluiu um acordo com o Vietnã, incluindo um 

capítulo de propriedade intelectual, no qual 169 produtos alimentares e bebidas tradicionais 

europeias de uma origem geográfica específica serão protegidos contra a imitação no mercado 

vietnamita56.  

Nesse sentido, inclui alimentos e bebidas europeias famosas, tais como: queijo 

Parmigiano Reggiano, vinho Rioja, queijo Feta. Por sua vez, produtos vietnamitas distintos, 

como o chá Mộc Châu ou o café Buôn Ma Thuột, também serão protegidos na UE. O acordo 

também permite que novos produtos sejam adicionados à lista protegida no futuro. 

Em março de 2021, o acordo bilateral UE-China57 específico para a proteção das 

indicações geográficas entrou em vigor, marco histórico nas negociações entre a União 

Europeia e a China. Além disso, representa um exemplo concreto de cooperação que reflete a 

abertura e a adesão às regras internacionais como base para as relações comerciais58. 

A China, com uma classe média crescente, é um mercado de alto potencial para 

alimentos e bebidas europeus. A lista da UE de indicações geográficas a serem protegidas na 

China inclui produtos como Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto e Prosciutto di Parma. 

Entre os produtos chineses, a lista inclui, por exemplo, Pixian Dou Ban (pasta de feijão Pixian), 

Anji Bai Cha (chá branco Anji), Panjin Da Mi (arroz Panjin) e Wuyuan Lü Cha (Wuyuan Green 

Tea)59. 

Nos próximos quatro anos, o escopo do Acordo será expandido para incluir 175 

indicações geográficas adicionais de ambos os lados, seguindo o mesmo procedimento de 

aprovação que os nomes já abrangidos pelo acordo. O objetivo é que a China e UE trabalhem 

em conjunto a fim de garantir a implementação do acordo no mercado de cada um e a promoção 

dos seus produtos. 

A maioria dos Acordos comerciais negociados pela União Europeia incluem capítulos 

abrangentes sobre propriedade intelectual. Isso representa boas notícias para os produtores 

 
56 Disponível em https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157444.pdf. Último acesso: 

30/11/2021. 
57 Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.408.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A408I%3ATO

C. Último acesso: 09/12/2021. 
58 Disponível https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-

fisheries/food_safety_and_quality/documents/infographic-factsheet-eu-china-agreement_en.pdf. Último acesso: 

09/12/2021. 
59 Disponível em https://ec.europa.eu/info/news/eu-china-agreement-protecting-geographical-

indications-enters-force-2021-mar-01_en. Último acesso: 09/12/2021 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157444.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.408.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A408I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.408.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A408I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.408.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A408I%3ATOC
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/infographic-factsheet-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/infographic-factsheet-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/eu-china-agreement-protecting-geographical-indications-enters-force-2021-mar-01_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-china-agreement-protecting-geographical-indications-enters-force-2021-mar-01_en
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europeus de alimentos e bebidas regionais distintos, pois muitos desses produtos são itens de 

alto valor agregado e sua produção geralmente traz benefícios econômicos para as comunidades 

onde são produzidos. 

Nos países referidos acima, a venda de produtos de imitação se mostra ilegal. Ou seja, 

caso a indicação geográfica do queijo Roquefort seja reconhecida no acordo comercial, por 

exemplo, é impossibilitada a venda de queijo rotulado como Roquefort, mas que não seja 

originário da região de Roquefort-sur-Soulzon, ao sul da França. 

Em suma, a proteção das indicações geográficas europeias nos acordos negociados 

estimula os produtores e exportadores já que possui o intuito de desenvolver sua 

comercialização fora da Europa e assegurar aos consumidores estrangeiros a compra do produto 

genuíno europeu. 

 

3.4.3. Relação Brasil-União Europeia 

Ainda que a União Europeia objetive negociar acordos comerciais com capítulos 

abrangentes sobre direito da propriedade intelectual, ela também desenvolve outras atividades 

bilaterais – por exemplo, reuniões regulares sobre questões de propriedade intelectual, Grupos 

de Trabalho e programas de cooperação técnica. 

Conforme mencionado anteriormente, um diálogo informal entre o Brasil e a União 

Europeia foi estabelecido em 2008 como primeira etapa para discutir direitos de propriedade 

intelectual. Ao analisar o Relatório do 6º Diálogo Brasil-UE60, ocorrido em Bruxelas, em 12 de 

setembro de 2013, observa-se a seguinte troca de informações: lista de IGs da UE protegidas na 

China; últimos desenvolvimentos na UE sobre o pedido de proteção para "Camarão de Costa 

Negra"; caso de "Scotch Whisky" no Brasil; “cachaça”; seminário de indicações geográficas 

adiado para 2014. 

De 10 a 12 de setembro de 2014, a proteção das indicações geográficas como ferramenta 

de desenvolvimento rural foi objeto de debate entre especialistas brasileiros e europeus reunidos 

em seminário realizado na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em 

Brasília61.  

 
60 Disponível em https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156743.pdf. Último acesso: 

30/11/2021. 
61 Disponível em http://www.sectordialogues.org/news/brazil-and-eu-discuss-protection-to-

geographical-indications. Último acesso: 09/12/2021. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156743.pdf
http://www.sectordialogues.org/news/brazil-and-eu-discuss-protection-to-geographical-indications
http://www.sectordialogues.org/news/brazil-and-eu-discuss-protection-to-geographical-indications
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O seminário contou com quatro painéis que abordaram temas como políticas públicas 

de origem dos produtos, aspectos legais para registro de IGs e sistemas de gestão e controle de 

denominações. Além disso, foram discutidos estudos de caso de dois produtos brasileiros de 

sucesso com indicações geográficas: Vale dos Vinhedos (vinhos) e Salinas (cachaça). 

Em 13 de novembro de 2014, o Relatório do 7º Diálogo Brasil-UE62, ocorrido em 

Brasília, informa que “parece haver uma boa cooperação em indicações geográficas por meio 

do Diálogo de Apoio Setorial Agro e Estados membros da UE, como França e Portugal”.  

De acordo com o Relatório do 8º Diálogo Brasil-UE 63, ocorrido em Bruxelas, em 2 de 

outubro de 2015, a União Europeia indagou sobre o status do projeto de lei que alinha a 

definição de uma indicação geográfica na legislação brasileira com o TRIPS. O Brasil, por sua 

vez, questionou a UE sobre uma possível proteção futura de IGs não agrícolas, sem retorno. 

 Em 1 de dezembro de 2016, o Relatório do 9º Diálogo Brasil-UE64, ocorrido em Brasília, 

comunica que o projeto de lei sobre indicações geográficas não parece estar se movendo, nem 

os pedidos pendentes da UE para proteção de IGs no Brasil. O próximo agendamento do 

Diálogo Brasil-UE estava aguardando o fim das negociações do Acordo Mercosul-UE. 

Em 24 e 25 de junho de 2019, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o Ministério da Economia e a 

Delegação da União Europeia ao Brasil (DELBRA), promoveu em Brasília um workshop sobre 

o reconhecimento das IGs brasileiras na União Europeia65.  

O objetivo principal do evento foi fornecer a produtores, técnicos e gestores públicos 

informações sobre o processo de registro de IGs na União Europeia, o que representaria uma 

grande oportunidade de exportação de produtos brasileiros. As IGs de São Mateus (erva mate) 

e do Cerrado Mineiro (café) foram um dos temas debatidos, além de um painel para discutir a 

promoção dos produtos brasileiros no exterior. 

 
62 Disponível em https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156742.pdf. Último acesso: 

30/11/2021. 
63 Disponível em https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156722.pdf. Último acesso: 

30/11/2021. 
64 Disponível em https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156721.pdf. Último acesso: 

30/11/2021. 
65 Disponível em http://www.sectordialogues.org/news/workshop-addresses-recognition-of-brazilian-

geographical-indications-in-the-european-union-. Último acesso: 09/12/2021. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156742.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156722.pdf
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De fato, a União Europeia é referência mundial no que diz respeito às indicações 

geográficas e busca expandir a proteção conferida aos seus produtos pelo mundo. Dessa forma, 

realiza reuniões regulares sobre o tema e implementa programas de cooperação técnica, como 

o IP Key Latin America66, dirigido pela Comissão Europeia e implementada pelo EUIPO, com 

o intuito de oferecer maior proteção e aplicação de propriedade intelectual em toda a região da 

América Latina. 

 

4. O ACORDO MERCOSUL-UNIÃO EUROPEIA 

4.1. Histórico das negociações  

Desde 1995, as relações entre Mercosul e UE são guiadas pelo Acordo de Cooperação 

Mercosul-União Europeia e, a partir de 1999, começaram a ser negociados os três grandes 

pilares – diálogo político, cooperação e questões comerciais – imprescindíveis para a 

constituição de uma futura área de livre comércio birregional. 

Em 28 de junho de 2019, a negociação da parte comercial do Acordo de Associação 

entre Mercosul e União Europeia foi concluída em Bruxelas, na Bélgica. Para fins de 

transparência e acesso à informação, em 16 de julho de 2021, o governo brasileiro publicou as 

ofertas de acesso a mercado de bens, serviços e estabelecimento e compras governamentais. 

 

4.2. Aspectos gerais  

O acordo comercial com a União Europeia tem o potencial de constituir uma das maiores 

áreas de livre comércio do mundo e integrar um mercado de 780 milhões de habitantes, 

representando, aproximadamente, a quarta parte do Produto Interno Bruto (PIB) global. Devido 

a sua importância econômica e abrangência de disciplinas, o acordo é o mais amplo e de maior 

complexidade já negociado pelo Mercosul. 

Conforme mencionado anteriormente, o escopo do Acordo Mercosul-União Europeia 

engloba três pilares: (i) diálogo político, (ii) cooperação e (iii) livre comércio. O principal 

aspecto, no entanto, é o comercial, composto por capítulos e anexos relativos a diversos temas, 

tais como: acesso tarifário ao mercado de bens (compromissos de desgravação tarifária), regras 

de origem, medidas sanitárias e fitossanitárias, barreiras técnicas ao comércio (anexo 

 
66 Disponível em https://ipkey.eu/en/latin-america. Último acesso: 09/12/2021. 

https://ipkey.eu/en/latin-america
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automotivo), defesa comercial, salvaguardas comerciais, defesa da concorrência, facilitação de 

comércio e cooperação aduaneira (protocolo de assistência mútua e cláusula antifraude), 

serviços e estabelecimento, compras governamentais, propriedade intelectual, integração 

regional, diálogos, empresas estatais, subsídios, pequenas e médias empresas, comércio e 

desenvolvimento sustentável, anexo de vinhos e destilados, transparência, temas institucionais 

e solução de controvérsias. 

 Sob o ponto de vista dos países do Mercosul, as negociações proporcionaram a minuta 

de um acordo favorável. Isso porque, em consonância com os interesses dos produtores, o 

documento prevê a progressividade das desagravações tarifárias em longos períodos “especiais 

e diferenciados” para os países sul-americanos. Enquanto o bloco europeu se comprometeu a 

reduzir as tarifas após um período máximo de 10 anos, o Mercosul negociou um prazo de até 

15 anos. 

Apesar dos consistentes esforços por parte da União Europeia, a negociação bem-

sucedida do Mercosul também advém do fato de não terem sido feitas concessões significativas 

no âmbito da propriedade intelectual, apresentado no tópico a seguir.  

Considerando a imposição de restrições aos fluxos de comércio e crescente 

protecionismo, o fim das negociações do Acordo Mercosul-UE sinaliza a defesa de um sistema 

de comércio mundial baseado em regras. Dessa forma, observa-se um claro marco normativo, 

com mecanismo de solução de controvérsias, que proporciona certeza sobre o novo conjunto de 

disciplinas para a sociedade civil, governos e setor privado, incluindo investidores. 

Por fim, cumpre destacar que os documentos publicados são informativos e ainda podem 

sofrer modificações adicionais em decorrência do processo de revisão legal (“legal scrubbing”), 

sem prejuízo dos compromissos assumidos. O texto do acordo apenas se tornará definitivo 

quando for assinado e vinculante, ao entrar em vigor, após a conclusão dos procedimentos legais 

internos das partes necessários. 

 

4.3. Capítulo sobre a propriedade intelectual  

A propriedade intelectual esteve no centro das discussões durante as negociações do 

Acordo Mercosul-União Europeia, sendo reconhecida a sua importância para fomentar a 

inovação, criatividade e a competitividade.  
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Inicialmente, o Mercosul rejeitou a demanda da União Europeia de incorporar um 

capítulo específico sobre propriedade intelectual ao Acordo, sob o pressuposto de que o bloco 

europeu teria como objetivo impor obrigações TRIPS-plus67 como uma forma de compensação 

para o acesso ao mercado agrícola. 

Por outro lado, os países sul-americanos propuseram um diálogo birregional sobre o 

assunto, sendo interrompido em 2006 e retomado em 2010 com o Grupo de Trabalho sobre 

Propriedade Intelectual/Indicações Geográficas e Vinhos (WG IP/GI/WINES). No entanto, não 

houve nenhuma proposta de texto sobre propriedade intelectual para o Acordo até nova 

interrupção no final de 2012. 

Em meados de 2016, as negociações foram reabertas e a União Europeia apresentou 

uma proposta para um capítulo de propriedade intelectual, que incluía compromissos com 

padrões de proteção significativamente mais elevados do que aqueles estabelecidos no âmbito 

do Acordo TRIPS.  

Na reunião de Buenos Aires em março de 2017, o Mercosul finalmente concordou em 

negociar o texto sobre propriedade intelectual, mas rejeitou a proposta do bloco europeu como 

base de trabalho e apresentou uma alternativa. Apesar das perspectivas amplamente diferentes 

das partes, o processo de negociação foi realizado em tempo recorde. 

O capítulo de propriedade intelectual consolida e reafirma padrões internacionais de 

proteção, dispostos no Acordo TRIPS, dos quais todos os países dos dois blocos já são partes, 

bem como de outros tratados internacionais sobre o assunto. Os países do Mercosul, visando 

modernizar seu direito interno, fizeram coincidir alguns aspectos dos compromissos com base 

em novos padrões internacionais. Nesse sentido, o acordo conta com uma seção de Direitos de 

Autor – não existente no direito interno brasileiro, que ainda prepara sua adesão aos dois 

tratados padrão da OMPI, o Acordo de Direitos Autorais e o Tratado sobre Interpretações ou 

Execuções de Fonogramas. 

Além disso, existe uma seção específica sobre Marcas, legislação implementada no 

direito brasileiro após a conclusão das negociações do Acordo Mercosul-UE – por meio da 

ratificação do Protocolo de Madri (Decreto nº 10.033/1968), em 2 de outubro de 2019. A seção 

 
67 Referem-se a políticas, estratégias e mecanismos que implicam compromissos além dos patamares 

mínimos exigidos pelo Acordo TRIPS, de forma a reduzir ou inviabilizar algumas flexibilidades ou, ainda, 

estabelecer regulamentações não abordadas pelos TRIPS (“TRIPS-extra”). 
68 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10033.htm. 

Último acesso: 09/12/2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10033.htm
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sobre Segredos de Negócios, por sua vez, se mostra em consonância com o Capítulo VI da Lei 

de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/9669), que criminaliza a concorrência desleal.  

Ainda, as partes preservaram os compromissos do Acordo TRIPS em relação a patentes 

e informações não-divulgadas, que trata da proteção dos dados de testes clínicos exigidos para 

o lançamento de remédios e defensivos agrícolas. Entre as preocupações no âmbito da 

propriedade intelectual, ganharam destaque a proteção, o reconhecimento mútuos de indicações 

geográficas e a imposição de medidas para assegurar a sua proteção (enforcement), 

apresentados no tópico a seguir.  

Não obstante terem sido debatidos ao longo das negociações, certos temas relacionados 

à propriedade intelectual – por exemplo, a transferência de tecnologia, proteção de dados 

divulgados para fins de autorização para comercialização de produtos farmacêuticos/agrícolas 

e responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços – não são abordados no texto do 

acordo. 

 

4.3.1. Indicações geográficas  

Para concluir satisfatoriamente as negociações do Acordo, o bloco sul-americano teve 

que ajustar sua posição sobre o tema das indicações geográficas, bastante sensível para a União 

Europeia. Na reunião de encerramento, em 27 de junho de 2019, foram incluídas diversas 

indicações geográficas controversas protegidas no âmbito europeu. 

As negociações com relação ao reconhecimento mútuo de indicações geográficas e a 

possibilidade de tramitação mais ágil do processo de reconhecimento de novas indicações 

geográficas brasileiras foram as principais novidades trazidas pelo Acordo. Isso porque a União 

Europeia é mundialmente conhecida por seus produtos agrícolas tradicionais regionais e de alta 

qualidade, sendo interessante para o bloco europeu que os nomes desses produtos sejam 

reconhecidos como IGs por seus parceiros comerciais. 

Ao todo, no Mercosul, serão protegidas 355 indicações geográficas de produtos 

alimentares, vinhos e destilados da União Europeia, nível semelhante à proteção observada 

internamente no bloco europeu, representando a maior negociação já feita dentro de um acordo 

comercial. Como exemplo, citam-se o Tiroler Speck (Áustria), Fromage de Herve (Bélgica), 

 
69 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Último acesso: 09/12/2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm
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Münchener Bier (Alemanha), Comté (França), Prosciutto di Parma (Itália), Polska Wódka 

(Polônia), Queijo São Jorge (Portugal), Tokaji (Hungria), e Jabugo (Espanha).  

Por sua vez, a União Europeia protegerá 220 IGs do Mercosul, dentre as quais 38 são 

brasileiras e designam produtos tradicionais, dentre eles: café Alta Mogiana, cachaças Salinas 

e Paraty, mármore Cachoeiro de Itapemirim, queijo Canastra, goiabada Carlópolis, farinha de 

mandioca Cruzeiro do Sul, sementes de cacau Linhares, arroz Litoral Norte Gaúcho, própolis 

vermelho Manguezais de Alagoas, açafrão Mara Rosa, melão Mossoró, mel Ortigueira, 

Cajuína, camarão Costa Negra, erva mate São Mateus e vinho Vale dos Vinhedos. 

Em produtos não genuínos, é proibido utilizar o termo protegido pela indicação 

geográfica em conjunto com expressões como “gênero”, “tipo” e “estilo”. Além disso, o Acordo 

protege os produtores e exportadores contra o uso de símbolos, bandeiras ou imagens que 

sugestionem uma falsa origem geográfica.  

O Acordo abre a possibilidade de tramitação mais ágil do processo de reconhecimento 

de novas indicações geográficas brasileiras. Com base no princípio das listas abertas, permite 

que, depois da entrada em vigor, sejam acrescentadas novas denominações de IG – tanto da 

União Europeia, como do Mercosul. A proteção das IGs também foi reforçada pela 

possibilidade em defender os direitos por meio da via administrativa, incluindo medidas 

aplicáveis por funcionários aduaneiros na fronteira, além de ações judiciais.  

Ainda no âmbito das exceções gerais, aplicáveis a todas as IGs listadas, destaca-se a 

preservação do direito de uso do próprio nome do produtor, do nome da IG por titulares de 

registros ou pedidos de registros de marcas realizados antes da consulta pública prévia ao 

Acordo, bem como de traduções de nomes de IGs que constituam termos comuns para 

designação de determinado produto no país. 

No caso de exceções específicas aplicáveis ao Brasil, em consonância com o princípio 

da anterioridade, o direito se encontra restrito àqueles que tiverem usado os nomes pelo período 

mínimo de 5 anos antes da consulta pública (como Fontina e Gruyère). No entanto, também foi 

negociada a preservação de direitos dos produtores identificados, antes da assinatura do Acordo, 

que usavam de boa-fé e de forma contínua nomes que se confundam com as IGs, em sua forma 

original, traduzida, total ou parcial – como, por exemplo, Parmesão e Gorgonzola.  
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Conforme mencionado anteriormente, no art. X.35(9), do texto negociado70, para casos 

particulares de indicações listadas no Anexo II, foi definido um nível específico de proteção: 

The protection of the geographical indication “Parmigiano Reggiano” shall not 

prevent prior users of the term “Parmesão” in the territory of Brazil and of the term 

“Parmesano” in the territory of Argentina, Paraguay and Uruguay, having used these 

terms in good faith and in a continuous manner prior to the publication for opposition 

of the geographical indication “Parmigiano Reggiano” to continue using these terms, 

provided these products are not commercialized using references (graphics, names, 

picture, flags) to the protected European geographical indication and provided the 

term is displayed in a font character substantially smaller, while readable, than the 

brand name and is differentiated from it in a non-ambiguous manner as regards the 

origin of the product.  

Em tradução livre: 

A proteção da indicação geográfica “Parmigiano Reggiano” não impede os usuários 

anteriores do termo “Parmesão” no território do Brasil e do termo “Parmesano” no 

território da Argentina, Paraguai e Uruguai, tendo utilizado estes termos de boa fé. 

e de forma contínua antes da publicação para oposição da indicação geográfica 

“Parmigiano Reggiano” à continuação dos presentes termos, desde que estes 

produtos não sejam comercializados com referências (gráficos, nomes, imagens, 

bandeiras) à indicação geográfica europeia protegida e fornecidos o termo é 

apresentado em um caractere de fonte substancialmente menor, embora legível, do 

que o nome da marca e é diferenciado dele de forma não ambígua quanto à origem 

do produto. 

Os produtores, portanto, precisarão preencher requisitos de rotulagem, de forma a 

distinguir claramente onde foi realizada a produção. Ademais, em comparação à marca do 

produto, a expressão protegida como indicação geográfica deverá ser usada em caracteres 

pequenos, não sendo permitido o seu uso combinado com referências à origem genuína da IG.  

Segundo fontes do bloco sul-americano, durante a revisão jurídica do texto negociado 

pelo braço executivo da União Europeia em Bruxelas, já surgiram novas complicações71 

relacionadas à permissão para que as empresas brasileiras e argentinas continuem utilizando o 

selo “Parmesão” em seus queijos. 

Assim que o Acordo entrar em vigor, será concedido o nível de proteção mais elevado 

às indicações geográficas europeias. Porém, foram estabelecidos também períodos transitórios 

para que determinados produtores locais deixem de usar a denominação protegida. Nesses 

casos, marcas comerciais pré-existentes coexistirão com as IGs europeias durante o período 

máximo estipulado no Acordo. 

 
70 Disponível em https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/september/tradoc_158329.pdf. Último 

acesso: 09/12/2021. 
71 Visto em <https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/08/10/parmesao-e-novo-atrito-em-acordo-ue-

mercosul.ghtml>. Último acesso: 12/09/2021. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/september/tradoc_158329.pdf
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/08/10/parmesao-e-novo-atrito-em-acordo-ue-mercosul.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/08/10/parmesao-e-novo-atrito-em-acordo-ue-mercosul.ghtml
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4.4. Posicionamento do Mercosul  

Com base nos textos sobre propriedade intelectual já negociados pela União Europeia 

com países em desenvolvimento, o Mercosul se posicionou contrariamente a qualquer tipo de 

compromisso relacionado ao tema, pois as referidas negociações incluíram obrigações dos 

Acordos TRIPS-Plus. 

O bloco sul-americano se mostrava relutante em aceitar um trade-off entre propriedade 

intelectual e acesso aos mercados, pois o aceite de padrões do TRIPS-Plus traria inúmeros 

efeitos legais e custos econômicos para os países – principalmente no campo de acesso a 

medicamentos. 

O Mercosul manteve uma posição contrária, uniforme e clara com relação às propostas 

da União Europeia acerca da propriedade intelectual. Nesse sentido, os países foram capazes de 

apresentar argumentos que contrapunham as principais demandas do bloco europeu. Assim, 

concluiu-se pela suficiência de proteção à propriedade intelectual nos países sul-americanos, de 

acordo com o nível de desenvolvimento, não sendo demonstrada nenhuma lesão ao disposto no 

Acordo TRIPS.  

Além disso, o Mercosul também argumentou pela onerosidade excessiva relacionada à 

extensão de todas as obrigações TRIPS-Plus, nos termos do art. 4 do Acordo TRIPS (cláusula 

da nação mais favorecida), de forma imediata e incondicional, aos nacionais de todos os outros 

membros da OMC, sem qualquer tipo de concessão recíproca.  

No final, as negociações resultaram em um texto com compromissos equilibrados em 

sua maior parte, com exceção apenas das indicações geográficas, pois, conforme apresentado 

anteriormente, o tema foi a concessão mais polêmica feita pelo Mercosul no capítulo da 

propriedade intelectual. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No mundo pós-globalizado, normas internacionais são de suma importância para os 

direitos de propriedade intelectual e sua consequente proteção integral. Apesar de todos os 

esforços de sistematização e regulação, diversos institutos da propriedade intelectual 

permanecem com delimitação insuficiente nas normas internacionais e domésticas, como é o 

caso das indicações geográficas.  
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Os países atravessam um período político conturbado com uma série de conflitos não 

relacionados apenas a atritos entre pares de países, mas, também, a descrenças em instituições 

multilaterais, como a OMC. Dessa forma, alguns países atribuem parte de seus problemas 

internos às transações com terceiros países, criando resistência ao processo de trocas comerciais 

e globalização. 

A pandemia de Covid-19 acirrou disputas já existentes e demonstrou o caráter essencial 

da integração nas cadeias globais de valor. No cenário pós-crise, conforme apresentado pelo 

IPEA, a tendência é um maior protecionismo e a consolidação de ambiente de negócios 

internacionais com maiores restrições aos fluxos de comércio (RIBEIRO, 2020, p. 13).  

 Quanto aos direitos de propriedade intelectual, historicamente, observam-se avanços 

relacionados à cooperação econômica, social e comercial entre os países, advindos do 

surgimento de organizações internacionais e do sistema multilateral de comércio. De fato, os 

avanços no reconhecimento dos direitos de propriedade intelectual representam um marco 

regulatório da governança econômica global. 

 Ademais, os referidos direitos favorecem uma premissa comum introduzida 

anteriormente: sistemas de propriedade intelectual eficientes, bem projetados e equilibrados são 

uma alavanca importante para promover o investimento em inovação e crescimento. Portanto, 

se mostram um dos principais meios pelos quais empresas, criadores e inventores geram retorno 

sobre seus investimentos. 

Na visão da União Europeia, o Brasil obteve alguns avanços na aplicação dos direitos 

de propriedade intelectual, porém, ainda são observadas violações devido à falta de capacidade 

de fiscalização, recursos e treinamento apropriados. De acordo com o Relatório72 sobre a 

proteção e aplicação dos direitos de propriedade intelectual em terceiros países, o bloco europeu 

conclui que os procedimentos brasileiros são complexos, longos e não totalmente transparentes.  

Nos últimos cinco anos, a proteção dos direitos de propriedade intelectual avançou no 

território brasileiro, em particular no que diz respeito ao aumento do envolvimento das 

autoridades brasileiras no mercado interno e à intensificação da cooperação público-privada no 

âmbito do Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP). No entanto, o acúmulo contínuo 

de pedidos e atrasos no registro de patentes e marcas, em conjunto com a falta de juízes com 

 
72 Commission Staff Working Document (2021), Report on the protection and enforcement of intelectual 

property rights in third countries. Disponível em 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/april/tradoc_159553.pdf. Último acesso: 30/11/2021. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/april/tradoc_159553.pdf
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conhecimento suficiente de propriedade intelectual no Poder Judiciário, ainda são preocupantes 

para as partes interessadas.  

A União Europeia, por sua vez, se mostra referência no que tange à regulação das 

indicações geográficas, seja por meio de acordos autônomos, seja por meio de acordos 

comerciais mais complexos com capítulos extensos sobre propriedade intelectual, buscando 

sempre expandir a proteção conferida aos seus produtos originários pelo mundo. Além disso, 

realiza reuniões regulares com parceiros estratégicos e implementa programas de cooperação 

técnica, como o IP Key Latin America73, com o intuito de oferecer maior proteção em toda a 

região da América Latina. 

Nas relações multilaterais, a União Europeia é uma das principais apoiantes das 

negociações sobre as indicações geográficas na Agenda de Desenvolvimento de Doha da OMC. 

As discussões incluíram o estabelecimento de um registro internacional para as indicações 

geográficas e a extensão da proteção, atualmente concedida aos vinhos e destilados, a todos os 

produtos. 

A proteção das indicações geográficas europeias nos acordos comerciais objetiva 

promover seus produtos originários fora da Europa e assegurar aos consumidores estrangeiros 

a compra de um produto genuíno. Dessa forma, o tema esteve no centro das discussões durante 

as negociações do Acordo Mercosul-União Europeia, sendo reconhecida a sua importância 

como base para aprimoramento das relações comerciais e adesão às regras internacionais. 

O capítulo de propriedade intelectual consolida e reafirma padrões internacionais de 

proteção, dispostos no Acordo TRIPS e em outros tratados internacionais. Os países do 

Mercosul, visando modernizar seu direito interno, fizeram coincidir alguns aspectos dos 

compromissos aos novos padrões internacionais.  

No entanto, certos temas relacionados à propriedade intelectual – por exemplo, a 

transferência de tecnologia, proteção de dados divulgados para fins de autorização para 

comercialização de produtos farmacêuticos/agrícolas e responsabilidade dos prestadores 

intermediários de serviços – não foram abordados no texto do acordo. 

 
73 Disponível em https://ipkey.eu/en/latin-america. Último acesso: 09/12/2021. 

https://ipkey.eu/en/latin-america
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Após 20 anos de negociação, o Acordo Mercosul-União Europeia ainda precisa finalizar 

o processo de revisão legal (“legal scrubbing”) e concluir os procedimentos legais internos em 

todos os países que o assinaram para se tornar vinculante.  

Devido às crescentes restrições aos fluxos comerciais e incertezas no sistema 

multilateral de comércio, a negociação de acordos preferenciais entre os países se mostra uma 

estratégia a ser priorizada. O crescimento econômico do Brasil depende de um sistema de 

comércio mundial globalizado com a atuação e regulação de diversos agentes.  

Como forma de estimular o comércio entre blocos econômicos, é possível que acordos 

bilaterais ou regionais sejam implementados. Cumpre destacar os inestimáveis benefícios 

advindos de uma economia mundial cooperativa, que reduza os conflitos existentes, negocie e 

ajuste as regras de comércio e investimento – sendo ressaltado, para tanto, a importância de 

trabalhar junto aos demais países e às organizações multilaterais. 

Em resumo, se mostra fundamental que o Brasil atue em defesa das instituições 

multilaterais, em especial a OMC, porque a predominância de acordos bilaterais ou plurilaterais 

tende a ser mais benéfica para economias desenvolvidas e que exportem produtos de alto valor 

agregado, em conjunto com padrões tecnológicos.  
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