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PORTARIA SCRI Nº 1, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021
 

Estabelece o prazo de até sessenta dias para o envio de documentação
comprobatória do direito de pessoas físicas ou jurídicas de continuar a usar
termos associados a indicações geográficas a serem protegidos, segundo o texto
provisório do Acordo de Associação Mercosul-União Europeia. 

Prazo para recebimento da documentação comprobatória: até o dia 06/03/2021.

 

Saiba como participar 

Material de apoio à Portaria SCRI n° 1 com objetivo de auxiliar a participação pública. Este documento
não substitui o texto da Portaria publicado no DOU em 28/12/2021.

 



   O Acordo Mercosul-União Europeia (EU) é uma negociação de
associação birregional, em que as partes chegaram a consenso politico
sobre o pilar comercial.
   Em 18 de junho de 2020, as partes concluíram as negociações dos
pilares político e de cooperação do Acordo. Sua vertente comercial 
 constitui uma das maiores áreas de livre comércio do mundo ao
integrar um mercado de 780 milhões de habitantes e
aproximadamente um quarta do PIB global.  Pela abrangência de suas
disciplinas, é o acordo mais amplo e de maior complexidade já
negociado pelo Mercosul. 
    Além disso, o acordo prevê maior abertura, transparência e
segurança jurídica nos mercados de serviços, investimentos e compras
governamentais, assim como a redução de barreiras não tarifárias e a
consolidação de agenda de boas práticas regulatórias. Estabelece,
ainda, disciplinas modernas na área de facilitação de comércio e
propriedade intelectual, entre outros temas.  

O que é o Acordo Mercosul-EU

Fonte: Siscomex, disponível aqui.

http://siscomex.gov.br/acordos-comerciais/mercosul-uniao-europeia/


   As Indicações Geográficas são aqueles produtos ou serviços que tenham
uma origem geográfica específica. Seu registro reconhece reputação,
qualidades e características que estão vinculadas a  determinado local.                    
   Comunicam, assim, ao mundo de que certa região se especializou e tem
capacidade de produzir um artigo, ou de prestar um serviço diferenciado e
de excelência.
    Ao longo dos anos, cidades ou regiões ganham fama por causa de seus
produtos ou serviços. Quando qualidade e tradição se encontram num
espaço físico, a Indicação Geográfica surge como fator decisivo para
garantir a diferenciação do produto.

 Indicação  Geográfica: o que é?

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, disponível aqui.

   Em virtude do Acordo Mercosul-EU, as IG europeias negociadas serão
protegidas no Brasil e os termos não poderão mais ser usados em queijos
ou bebidas produzidos nacionalmente. No entanto, há exceções para que
empresas ou pessoas continuem o uso dos seguintes termos: queijos
Fontina, Gorgonzola, Grana, Gruyère/ Gruyere, Parmesão e nas bebidas
Genebra e Steinhaeger/Steinhäger.
   Para tanto, é necessário elaborar lista daqueles que já  utilizam
comercialmente esses termos no território nacional.

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/indicacao-geografica/o-que-e-indicacao-geografica-ig


Usuários prévios: quem são?

    Para efeitos do Acordo, são considerados usuários prévios as pessoas físicas
ou jurídicas que fizeram uso contínuo prévio dos termos abaixo:
I - Fontina: utilizado antes de 25 de outubro de 2012 no território do Brasil;
II - Gorgonzola: utilizado antes de 25 de outubro de 2017 no território do Brasil;
III - Grana: utilizado antes de 25 de outubro de 2012 no território do Brasil;
IV - Gruyere/Gruyère: utilizado antes de 25 de outubro de 2012 no território do
Brasil;
V - Parmesão: utilizado antes de 25 de outubro de 2017 no território do Brasil;
VI - Genebra: utilizado antes de 25 de outubro de 2017 no território do Brasil; e
VII - Steinhaeger/Steinhäger: utilizado antes de 25 de outubro de 2017 no
território do Brasil.

Comprovação de usuários prévios, a quem é
direcionada?

 Esta consulta pública é direcionada aos produtores dos queijos
(Fontina, Gorgonzola, Grana e Gruyere) e bebidas (Genebra e
Steinhaeger) que comercializam esses produtos no mercado
brasileiro. Empresas que somente usam os termos, como
restaurantes, pizzarias, distribuidores e importadores, não são
passíveis de constar da lista, uma vez que não são produtores.

   Com a finalidade de identificar os produtores que atendam a essas
condições, será necessário elaborar uma lista, de pessoas físicas ou
jurídicas, que poderão continuar usando comercialmente os termos após
a implementação do Acordo. Os produtores que não estiverem na lista
de usuários prévios não poderão usar os termos no território nacional
após a entrada em vigor. 

Referência: Parágrafo único do Art 1° da Portaria, diponível aqui.

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1-de-27-de-dezembro-de-2021-370281543
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Art. 2º Para comprovar a anterioridade de uso dos termos associados a IGs acima
referidos, é necessário apresentar pelo menos uma das comprovações abaixo:
I - Cópia de rótulo datado ou com data verificável ou foto de produto com data
impressa cuja classe é identificada pelo termo protegido associado à IG; ou

Da documentação comprobatória

EMPRESA X

EMPRESA X

QUEIJO PARMESÃO

empresa x
Exemplos: 

Data de produção
ou validade

x/xx/xx

x/xx/xx



BE
BI

DA
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 X

Produto, com o
nome da Indicação
Geográfica e
rotulo

Produto, com o
nome da IG e
rotulo 

Nome da
empresa e/ou
slogan

Da documentação comprobatória

II -  Cópia de catálogo promocional/publicitário datado com o produto específico cuja
classe é identificada pelo termo protegido associado à IG e data; ou

EMPRESA X

QUEIJO Y
empresa x

Exemplos: 

EMPRESA X

Data 

Data 

Data: 28/12/2021 

Data: 28/12/2021 



URL do site da
empresa 

Marca da
empresa e
nome

Data e horário
de acesso 

Bebida X

Parmesão Fortina Gorgonzola

III - Endereço de sítio eletrônico com endereço virtual (URL) com produto cuja classe é
identificada pelo termo protegido associado à IG, desde que a data de sua publicação seja
verificável ou inclua evidência de período de comercialização de fato; ou

Da documentação comprobatória

O produto no
site com a
especificação
da indicação
geográfica

Data: 28/12/2021 hora: 12.00QUEIJOS E/OU BEBIDAS
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parmesão
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Nome, razão
social, endereço
e data de
emissão

Nome e  logo
da empresa,

endereço

Descrição do produto:
tipo, peso, codigo etc

CPF/CNPJ
data de saida/entradaRua, Jucelino 1960

Da documentação comprobatória

IV - Cópia de nota fiscal datada que contenha o termo protegido associado à IG, mesmo
que abreviado.

Empresa X

MAPA

Empresa
MAPA

Rua Plano Piloto, 0
Zona Urbana
Brasilia
DF
Tel/fax: (xx)xxx-yyy
CEP: xxxxxxx

x
x
x

x
Chave de acesso:

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxxxxxxxxx CNPJ

Marilyn de Britney Alimentos LTDA data de emissão

xxxzzzBAIRRO/DISTRITO
XXXXXXXXXXXXX

BAIRRO/DISTRITO
DFTELEFONE/FAXMunicípio

NF-E n:xxx.xxx.xxx

Série: x

xxx.nr.xxx.xxxxxx/x-x               xx/xx/xxxx              0.000,00

base cálc icms: 1.000,00 Valor ICMS: 100,00 base cálc icms ST: 0,00 Valor icms ST: 0,00 Valor icms UF ORIG: 0,00 VLR TOTAL PRODUTOS: 1.000.00VLR deson: 
0VLR ICMS UF DEST: 0

VLR FRETE VLR SEGURO DECONTO OUTRAS DESPESAS VLR DO IPI VLR PIS VLR CONFINS VLR TOTAL IMP VLR TOTAL NOTAS

Razão social: x distribuidora de alimentos 000.000.000-00

Rua Juscelino, 1960, 0, centro, 00000000 MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAl

Exemplo: 



Art. 3º Para comprovar a continuidade de uso de termos protegidos
associados às IGs, o interessado deverá, adicionalmente, apresentar
documento de quaisquer dos tipos citados anteriormente�, emitido ou
publicado entre 28 de junho de 2018 e 28 de dezembro de 2019.
Art. 4°  Os documentos e informações de comprovação deverão ser
encaminhados, obrigatoriamente, por correio eletrônico ao endereço
cgsr@agricultura.gov.br e com limite máximo de tamanho de 10 megabytes
(10 MB), em que:
 I - no campo "Assunto", deverá constar o título "Documentos de
Comprovação de Usuários Prévios - RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO -
NOME DE IG UTILIZADO";
 II - no corpo do texto, deverá constar a identificação completa do
interessado (nome empresarial ou próprio, CNPJ ou CPF, endereço, e-mail e
telefone), nome de uma pessoa física com dados de contato e informações
sobre registro como número, tipo (municipal, estadual ou federal) e data de
registro, e marca associada ao produto; e
 III - deverá(ão) ser anexado(s) o(s) arquivo(s) digitalizado(s), em formato
PDF, com o(s) documento(s) exigido(s) conforme os artigos 2º e 3º da Portaria.

Do envio dos documentos:

OBS: Não serão aceitos os documentos
que não estiverem em formato PDF.



No ícone de anexos deverão ser
anexados os arquivos em formato
PDF. Arquivos que não estiverem no
formato PDF não serão aceitos!

No campo "Para", deverá constar no
e-mail: cgsr@agricultura.gov.br

Ex: Documentos de comprovação
de usuários prévios - Empresa de
queijos/bebidas X - Queijo
Parmesão

No campo "assunto", colocar:
Documentos de comprovação de
Usuários Prévios + RAZÃO SOCIAL DO
INTERESSADO - NOME DE IG UTILIZADO 

Do envio dos documentos:

No corpo do texto deverá constar: Identificação
completa do interessado,  nome de uma pessoa
física com dados de contato, informações de
registro  ( municipal, estadual ou federal)

EX: Britney Ramos, Telefone:
(XX)XXX-XXX, Brasília-DF,
XX/janeiro/2022

Corpo do texto

Exemplo: 




