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43	  IGs	  nacionais	  	  
(35	  IP	  /	  08	  DO)	  

08	  IGs	  estrangeiras	  
(DO)	  



Potencialidades/Benefícios econômicos advindos do 
reconhecimento de uma IG: 

-‐ 	  Aumento	  na	  demanda	  	  

-‐ 	   Melhores	   condições	   de	   inserção	   no	  mercado	   interno	   e	  

internacional	  

-‐ 	  Valor	  agregado	  (produto	  final	  e	  matéria	  prima)	  

-‐ 	  Geração	  de	  empregos	  	  

-‐ 	  Aumento	  na	  renda	  	  

-‐ 	  Incremento	  nas	  aGvidades	  lucraGvas	  indiretas	  
(Locatelli,	  2007)	  	  

	  	  	  www.ich.pucminas.br	  	  



Modelo Europeu 

  
“(...) un instrumento valioso de desarollo rural, a través de 

políticas de Desarollo Local Integrado” 
 
“(...) principalmente en zonas desfavorecidas o periféricas y en 

zonas de montaña (donde procede el 80% de estos productos), 
y desempeñar un papel cultural relevante contribuyendo al 
desarollo rural sostenible, al asentamiento de la población local 
y a la creación de empleo” 

UNIÃO	  EUROPÉIA,	  2003	  



• Mapeamento	  /	  insKtuições	  envolvidas	  
• Número	  crescente	  de	  registros	  
• ConcreKzação	  de	  potencialidades	  econômicas	  
em	  casos	  concretos	  (...)	  

	  

	  	  X	  
	  

•  Falta	  de	  cultura	  –	  IG	  (consumidor)	  	  
• Papel	  do	  produtor	  /	  prestador	  
• Gestão	  (pós	  IG)	  
• Outros	  signos	  disKnKvos	  (...)	  

BOAS PRÁTICAS / 
CONQUISTAS 

DESAFIOS 



  LACUNAS E OMISSÕES  
NA LEI N. 9.279/1996	  



REQUISITOS PARA A 
PROTEÇÃO 

-  INDICAÇÕES DE PROCEDÊNCIA - NOTORIEDADE OU TRADIÇÃO??? 

-  FASES: EXTRAÇÃO/PRODUÇÃO, TRANSFORMAÇÃO, ELABORAÇÃO  
E ACONDICIONAMENTO 



-  CONFLITO EM MARCAS E IGS  
              (marcas de alto renome, nomes de domínio, concorrência parasitária....) 



NOMES HOMÔNIMOS: IP E DO     

  - mesmo produto? 
  - coexistência ou extinção (associação) 
  - confusão ao consumidor   

 EXTINÇÃO IGS  

 NOMES GENÉRICOS (Critérios x Causas) 



TERMOS RETIFICATIVOS – rever possibilidade de uso 

EXPRESSÕES TRADICIONAIS 

PRODUTOS TRADICIONAIS 

FETA	  



ESTRUTURAS DE CONTROLE 
 
 

          AUTOCONTROLE 
 

         CONTROLE INTERNO 
 

          CONTROLE EXTERNO 

www.ugeirm.com.br 



TITULARIDADE 

Lei n. 9279/1996 
Art. 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e 
prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação 
às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade. 
       . 

Art.	  5º	  Podem	  requerer	  registro	  de	  Indicações	  Geográficas,	  na	  qualidade	  
de	  subsGtutos	  processuais,	  as	  associações,	  os	  insGtutos	  e	  as	  pessoas	  
jurídicas	  representaGvas	  da	  coleGvidade	  legiGmada	  ao	  uso	  exclusivo	  do	  
nome	  geográfico	  estabelecidas	  no	  respecGvo	  território.	  (INPI)	  



REGULAMENTO DE USO X IP 

-  Obrigatoriedade do RU x Normas mais rígidas que as legais 

-  IP: “que tenha se tornado conhecido...” (práticas consolidadas) 
 
-  INPI estabelece condições de ‘Registro’ 

-  Regulação mínima /Coexistência com outros signos distintivos 



Art. 192. Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou 
oferecer à venda ou ter em estoque produto que 
apresente falsa indicação geográfica. 
 
Art. 193. Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, 
rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de 
divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais 
como "t ipo", "espécie", "gênero", "sistema", 
"semelhante", "sucedâneo", "idêntico", ou equivalente, 
não ressalvando a verdadeira procedência do produto. 
 
Art. 194. Usar marca, nome comercial, título de 
estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de 
propaganda ou qualquer outra forma que indique 
procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor 
à venda produto com esses sinais. 
 
        Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou 
multa. 

QUAIS OS EFEITOS JURÍDICOS  
         DO REGISTRO? 



 LILIANA LOCATELLI 

lilianalocatelli00@yahoo.com.br 

	  	  	  Obrigada!!	  


