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Resposta à Consulta Pública da 1º Edição do Manual de Indicações Geográficas 2020 

Nº USUÁRIO ITEM CONSIDERAÇÃO RESPOSTA 

001 SEBRAE 1.1 Normas aplicáveis 

às Indicações 

Geográficas 

Substituir o termo “normas regulamentadoras” por 

“normas”. As normas são de aplicação voluntária, os 

regulamentos são de aplicação compulsória. Portanto, o 

termo norma regulamentadora é ambíguo. 

Redação alterada para: 

[...] 

Com vistas a estabelecer tais condições, o Instituto publicou 

diversas normas, estando hoje em vigor a Instrução 

Normativa nº 95, de 28 de dezembro de 2018. 

[...] 

002 Kelly Lissandra 

Bruch 

1.1 Normas aplicáveis 

às Indicações 

Geográficas 

Citar a versão da CUP à qual se refere o texto. Entendo 

que seja versão de Estocolmo de 1967, mas é importante 

deixar isso claro, assim como trazer os decretos que 

internalizaram os dois acordos internacionais, 

notadamente: DECRETO No 1.263, DE 10 DE 

OUTUBRO DE 1994, DECRETO Nº 75.572, DE 8 DE 

ABRIL DE 1975, DECRETO No 1.355, DE 30 DE 

DEZEMBRO DE 1994. 

Por outro lado, ao que consta o Brasil não denunciou o 

Acordo de Madri referente à repressão das falsas 

indicações de proveniência sobre os produtos, versão de 

Haia de 1925, assim o mesmo também deve ser citado, 

bem como o último decreto que internalizou: Decreto nº 

19.056, de 31 de Dezembro de 1929.  

O objetivo desse tópico é destacar as principais normas 

aplicáveis ao tema.  

Além disso, os ordenamentos sugeridos encontram-se  

implicitamente contidos no parágrafo: 

“Deverão ser igualmente observadas quaisquer previsões que 

tenham vinculação ou relação direta com o Direito da 

Propriedade Industrial, ainda que contidas em outras normas 

internas do INPI, diplomas legais nacionais ou tratados a que 

o Brasil venha a aderir.” 

Nomear explicitamente os demais ordenamentos ensejaria a 

necessidade de atualização constante do Manual em caso de 

eventuais modificações. 

003 CEPI – OAB/RS 1.1 Normas aplicáveis 

às Indicações 

Geográficas 

Citar a versão da CUP à qual se refere o texto. Entendo 

que seja versão de Estocolmo de 1967, mas é importante 

deixar isso claro, assim como trazer os decretos que 

internalizaram os dois acordos internacionais, 

notadamente: DECRETO No 1.263, DE 10 DE 

OUTUBRO DE 1994, DECRETO Nº 75.572, DE 8 DE 

ABRIL DE 1975, DECRETO No 1.355, DE 30 DE 

DEZEMBRO DE 1994. 

Por outro lado, ao que consta o Brasil não denunciou o 

Acordo de Madri referente à repressão das falsas 

indicações de proveniência sobre os produtos, versão de 

Haia de 1925, assim o mesmo também deve ser citado, 

bem como o último decreto que internalizou: Decreto nº 

19.056, de 31 de Dezembro de 1929. 

O objetivo desse tópico é destacar as principais normas 

aplicáveis ao tema.  

Além disso, os ordenamentos sugeridos encontram-se  

implicitamente contidos no parágrafo: 

“Deverão ser igualmente observadas quaisquer previsões que 

tenham vinculação ou relação direta com o Direito da 

Propriedade Industrial, ainda que contidas em outras normas 

internas do INPI, diplomas legais nacionais ou tratados a que 

o Brasil venha a aderir.” 

Nomear explicitamente os demais ordenamentos ensejaria a 

necessidade de atualização constante do Manual em caso de 

eventuais modificações. 

004 SEBRAE 1.2 Meio de 

comunicação oficial 

É importante observar a data de publicação da RPI, pois é 

a partir dessa data que se inicia a contagem dos prazos 
Redação alterada para: 

1.2 Meio de comunicação oficial 
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legais aplicáveis a registros, pedidos e petições de IG. O meio de comunicação oficial do INPI é a Revista da 

Propriedade Industrial (RPI), disponível no Portal do 

Instituto, em formato PDF. A publicação da RPI ocorre às 

terças-feiras, exceto feriados, quando é publicada no primeiro 

dia útil imediatamente subsequente. 

É importante observar a data de publicação da RPI, pois é a 

partir dela que se inicia a contagem dos prazos legais 

aplicáveis a registros, pedidos e petições de IG. 

005 ABAPI / ABPI / 

ASPI 

1.3 Meio de protocolo 

de pedidos e petições 

Justificativa: Ainda que o item 1.6 do Manual preveja a 

devolução de prazos, é de conhecimento geral a 

instabilidade do sistema do INPI, já tendo ocorrido 

períodos de indisponibilidade, o que em situações 

pontuais poderá gerar prejuízo ao interessado. Dessa 

forma, as associações sugerem que seja mitigado esse 

risco, sem, contudo, gerar alteração relevante da redação 

constante da Minuta.  

 

Proposta de alteração: 1.3 – As petições ou pedidos de 

registro de IG devem ser protocolados junto ao INPI 

exclusivamente pela internet, por meio do Sistema e-

Indicação Geográfica, disponível no portal do INPI, 

exceto quando a indisponibilidade prolongada do 

sistema possa causar dano relevante à preservação de 

direitos.   

A Resolução INPI PR n.º 233/19 instituiu o Módulo de 

Peticionamento Eletrônico de Indicações Geográficas, sistema 

eletrônico a ser utilizado pelo usuário para demandar serviços 

ou praticar atos processuais relativos a registros ou pedidos de 

IG no INPI. Esse é o canal exclusivo para esse tipo de 

demanda.  

Cabe à Administração do INPI tratar situações excepcionais, 

se houver, posicionando-se de modo a não prejudicar o 

usuário, como já é de praxe. 

 

006 Francisco José 

Mitidieri 

(MAPA) 

1.5 Legitimidade para a 

prática de atos 

Deixar claro quem são os terceiros que poderão interpor 

recursos no caso de "aos que desejam protocolar 

manifestações" que não o substituto processual;  se 

qualquer Pessoa Física individual ou PJ ou se alguma 

associação ou qualquer um desses casos. Ou fazer 

referência ao detalhamento no sub item 8.3. 

Redação alterada para: 

[...] 

O mesmo é permitido às pessoas físicas ou jurídicas que 

desejam protocolar manifestação em: 

a) Oposição a pedidos de registro; ou 

b) Pedido de alteração de registro, na qualidade de terceiros 

interessados. 

[...] 

007 Kelly Lissandra 

Bruch 

1.5 Legitimidade para a 

prática de atos 

“Podem ser substitutos processuais a associação, o 

sindicato ou qualquer outra entidade que atue como tal, 

em razão da lei.” 

Sugiro a inclusão expressa de Cooperativas, tendo em 

vista sua natureza representativa, não excludente 

(princípio portas abertas das cooperativas, conforme art. 4, 

I, e V, da Lei 5764/1971), e considerando que diversas IG 

A previsão de inclusão de cooperativa está implicitamente 

contida na expressão “ou qualquer outra entidade que atue 

como tal, em razão da lei”. 

Além disso, a menção expressa às cooperativas encontra-se 

em destaque no quadro “Atenção!” do tópico 6.1.1 Substituto 

processual. 
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já apresentam como substitutos processuais Cooperativas. 

008 CEPI – OAB/RS 1.5 Legitimidade para a 

prática de atos 

“Podem ser substitutos processuais a associação, o 

sindicato ou qualquer outra entidade que atue como tal, 

em razão da lei.” 

Sugiro a inclusão expressa de Cooperativas, tendo em 

vista sua natureza representativa, não excludente 

(princípio portas abertas das cooperativas, conforme art. 4, 

I, e V, da Lei 5764/1971), e considerando que diversas IG 

já apresentam como substitutos processuais Cooperativas. 

A previsão de inclusão de cooperativa está implicitamente 

contida na expressão “ou qualquer outra entidade que atue 

como tal, em razão da lei”. 

Além disso, a menção expressa às cooperativas encontra-se 

em destaque no quadro “Atenção!” do tópico 6.1.1 Substituto 

processual. 

009 Maria Beatriz 

Dellore (em 

nome do 

USPTO) 

1.5 Legitimidade para a 

prática de atos 

O item 1.5 diz: "Em se tratando de IG estrangeira, o 

registro deverá ser solicitado pelo requerente legitimado 

no país de origem em que se obteve o reconhecimento da 

IG". Neste contexto, o que significa "legitimado"?  Por 

exemplo, pretende-se dizer que o requerente de uma IG 

estrangeira deve ter proteção desta IG na jurisdição 

estrangeira, ou há um significado diferente? 

Recomendamos um esclarecimento sobre este ponto. 

Recomendamos também que o Brasil esclareça se as IGs 

protegidas como marcas, marcas de certificação e/ou 

marcas coletivas em outros países são elegíveis para 

buscar proteção como IGs no Brasil e se o Brasil aceitaria, 

caso seja exigida prova, um certificado de registro de 

marca como prova de proteção no país de origem, 

especialmente porque em certos países, como os EUA, 

estas são as formas pelas quais as IGs podem ser 

protegidas. Recomendamos também esclarecer que um 

requerente pode ser uma pessoa física ou jurídica. 

O item 1.5 do Manual dispõe que, em caso de IG reconhecida 

em país estrangeiro ou por organismo internacional, está 

legitimado a requerer uma IG no Brasil o titular da IG 

reconhecida, conforme disposto no §4º do art. 5º da IN 

95/2018. 

O dispositivo visa a evitar o requerimento de uma IG por 

pessoa distinta. 

Requerente legitimado, seja pessoa física ou jurídica, é aquele 

que solicitou e obteve a proteção de IG em seu país de origem, 

conforme legislação pátria, ou por meio do reconhecimento de 

organismos internacionais. 

Ressalta-se que no Brasil se reconhece como IG um nome 

geográfico ou seu gentílico correspondente, que faça 

referência a uma área oficialmente demarcada, cujas regras de 

uso do sinal estejam previstas em documentação compatível 

ao documento intitulado caderno de especificações técnicas. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

Em se tratando de IG estrangeira já reconhecida no seu país 

de origem, conforme legislação pátria, o registro deverá ser 

solicitado pelo requerente legitimado, isto é, por pessoa física 

ou jurídica que solicitou e obteve a proteção em território 

estrangeiro ou o reconhecimento por organismos 

internacionais. Nesse caso, é obrigatório constituir 

procurador domiciliado no Brasil, requisito dispensável aos 

requerentes nacionais.  

Mais informações sobre o tema encontram-se no item 6.1 

Requerente do Registro. 

010 SEBRAE 1.7 Retribuições Os valores para pedido de registro de Indicação de Redação alterada para: 
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Procedência (IP) e de Denominação de Origem (DO) são 

distintos. 
1.7 Retribuições 

A Tabela de Retribuições referente aos serviços prestados 

pelo INPI encontra-se disponível no Portal do INPI. Os 

valores para pedido de registro de Indicação de Procedência 

(IP) e de Denominação de Origem (DO) são distintos. 

[...] 

011 Kelly Lissandra 

Bruch 

1.9 Atendimento ao 

usuário 

O atendimento presencial está vigente? Pois desde o ano 

passado (antes da pandemia) só era possível o contato por 

meio do Fale Conosco. 

O atendimento presencial encontra-se regulamentado pela 

Portaria INPI n° 512, de 25 de outubro de 2019, e voltará a 

ocorrer quando da normalização das atividades presenciais do 

INPI. 

012 CEPI – OAB/RS 1.9 Atendimento ao 

usuário 

O atendimento presencial está vigente? Pois desde o ano 

passado (antes da pandemia) só era possível o contato por 

meio do Fale Conosco. 

O atendimento presencial encontra-se regulamentado pela 

Portaria INPI n° 512, de 25 de outubro de 2019, e voltará a 

ocorrer quando da normalização das atividades presenciais do 

INPI. 

013 Patrícia M. S. 

Barbosa (INPI) 

1.9.2 Atendimento 

presencial 

Exclusão da frase "O Serviço de Atendimento Presencial 

não é o foro adequado para a apreciação do mérito de 

decisões proferidas."  

Essa afirmação está em dissonância com a Política de 

Relacionamento e Transparência do INPI que cita no 

art.17, inciso I, letra b:                                                              

"b) Esclarecimentos de natureza técnica sobre o teor de 

atos já praticados em processo administrativo, 

notadamente aqueles referentes a ciência, exigência e 

sobrestamento, e para averiguação de erro meramente 

formal;" 

Portanto, devem-se tirar dúvidas do usuário com respeito 

ao mérito das decisões. Apenas quando a marcação for 

meramente para vista de processo é que o item b não se 

aplica. 

Redação alterada para: 

[...] 

 Audiência: reunião entre o usuário e o Presidente, 

Diretores ou Procurador-Chefe do INPI. 

Não serão aceitos pedidos em papel ou qualquer outro 

documento referente ao processo durante o atendimento 

presencial na sede ou nas representações do INPI nos estados, 

conforme as disposições do item 1.3 Meios de protocolo de 

pedidos e petições. 

[...] 

 

014 ABAPI / ABPI / 

ASPI 

1.10 Acesso à 

informação 

Sugestão: Deverá ser disponibilizada no próprio Manual 

de Indicações Geográficas ou no portal do INPI a lista dos 

países com os quais o Brasil mantém reciprocidade de 

tratamento. No entender das associações, essa sugestão 

deveria ser inserida no item 1.10 Acesso à informação 

(página 9 do Manual), que passaria a ter a seguinte 

redação, com destaque em vermelho. 

 

1.10 Acesso à informação 

(...) 

Não cabe ao INPI a atribuição de disponibilizar uma lista dos 

países com os quais o Brasil mantém reciprocidade de 

tratamento. 

Cabe ao requerente apresentar tal comprovação. 
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Em consonância com a Lei de Acesso à Informação, o 

INPI disponibiliza em seu Portal: 

. Guia básico de IG 

. Informação sobre os países com os quais o Brasil 

mantém reciprocidade de tratamento;   
. Consulta às listas de registros de IG (IP e DO);  

. Consulta ao andamento dos pedidos de IG;  

(...) 

015 Kelly Lissandra 

Bruch 

1.10 Acesso à 

informação 

Seria muito importante que as Indicações Geográficas 

dispusessem de um sistema de busca parecido ou 

equivalente às marcas, ou que pelo menos na consulta ao 

andamento dos processos ficassem identificadas as 

revistas onde os trâmites ocorreram. Isso porque, por 

exemplo após a concessão, o número da revista e data que 

fica registrada é do último evento e não há como saber o 

que houve durante o processo administrativo, a não ser 

baixando todas as revistas desde o depósito até a 

concessão. Isso impossibilita uma fácil e acessível 

transparência ao processo administrativo, impedindo que 

se visualize adequadamente o trâmite que uma 

determinada IG teve. Solicita-se que na tabela com os 

trâmites fiquem registradas todas as publicações referentes 

àquele processo administrativo. 

Até que seja implementado sistema automatizado para exame 

e busca de IG registradas e processos em andamento, é 

possível solicitar cópia reprográfica dos processos ou, ainda, 

requerer maiores informações, inclusive sobre as publicações 

na RPI, por meio do Sistema Fale Conosco ou da Ouvidoria 

do INPI. 

016 CEPI – OAB/RS 1.10 Acesso à 

informação 

Seria muito importante que as Indicações Geográficas 

dispusessem de um sistema de busca parecido ou 

equivalente às marcas, ou que pelo menos na consulta ao 

andamento dos processos ficassem identificadas as 

revistas onde os trâmites ocorreram. Isso porque, por 

exemplo após a concessão, o número da revista e data que 

fica registrada é do último evento e não há como saber o 

que houve durante o processo administrativo, a não ser 

baixando todas as revistas desde o depósito até a 

concessão. Isso impossibilita uma fácil e acessível 

transparência ao processo administrativo, impedindo que 

se visualize adequadamente o trâmite que uma 

determinada IG teve. Solicita-se que na tabela com os 

trâmites fiquem registradas todas as publicações referentes 

àquele processo administrativo. 

Até que seja implementado sistema automatizado para exame 

e busca de IG registradas e processos em andamento, é 

possível solicitar cópia reprográfica dos processos ou, ainda, 

requerer maiores informações, inclusive sobre as publicações 

na RPI, por meio do Sistema Fale Conosco ou da Ouvidoria 

do INPI. 

017 SEBRAE 2.1 Indicação geográfica Indicação Geográfica é um ativo de propriedade industrial Redação alterada para: 
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que distingue a origem geográfica de um determinado 

produto ou serviço. 

A Indicação Geográfica (IG) é um nome geográfico que 

identifica um produto ou serviço como originário de uma 

área geográfica delimitada quando determinada qualidade, 

reputação ou outra característica é essencialmente 

atribuída a essa origem geográfica. 

A primeira espécie, IP, protege o nome geográfico que se 

tornou conhecido por conta de um produto ou serviço. A 

segunda, DO, pressupõe que o meio geográfico, incluídos 

fatores naturais e humanos, influencia e diferencia um 

produto ou serviço daquela área geográfica.  

2.1 Indicação Geográfica 

Indicação Geográfica (IG) é um instrumento de propriedade 

industrial que busca distinguir a origem geográfica de um 

determinado produto ou serviço. 

[...] 

A primeira espécie, IP, protege o nome geográfico que se 

tornou conhecido por conta de um produto ou serviço. A 

segunda, DO, pressupõe que as qualidades ou características 

de uma determinada área geográfica, incluídos os fatores 

naturais e humanos, influenciam exclusiva ou essencialmente 

um produto ou serviço, tipificando-o. 

018 Kelly Lissandra 

Bruch 

2.1 Indicação geográfica “Indicação Geográfica (IG) é um ativo de propriedade 

industrial que busca distinguir, por meio de um sinal, a 

origem geográfica de um determinado produto ou 

serviço.” 

Essa definição equipara a IG a uma indicação de 

proveniência de um produto. 

Sugere-se que, se é necessário trazer uma definição, que 

seja do Acordo TRIPS, que foi internalizada pelo 

DECRETO No 1.355, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1994. 

Não faz sentido “criar” outra definição que não seja a 

prevista na norma. Ou não se insere definição. 

Para DO não são “peculiaridades”, termo vago e que não 

encontra correspondente na literatura consolidada de IG. 

Deve-se usar qualidades ou características, conforme 

consta na literatura, na Lei e no TRIPs. Sobre 

“diferencial”, sugere-se “tipicidade”, da mesma forma 

termo mais utilizado para descrever o resultado da 

influência dos fatores naturais e humanos nas 

características ou qualidades do produto ou serviço 

relacionado à IG. 

IG é definida como um instrumento de propriedade industrial 

cuja função é distinguir a origem geográfica de um 

determinado produto ou serviço, que tornou uma região 

conhecida ou cujas características e qualidade sejam por ela 

influenciadas.  

Embora o Brasil tenha adotado o entendimento contido em 

TRIPS, não é possível adotar literalmente a definição do 

Acordo, uma vez que a LPI protege o nome geográfico 

enquanto TRIPS remete ao produto, conforme nota-se da 

tradução consolidada e disponível do Acordo no Portal do 

INPI, especificamente o art. 22: 

“1. 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.” 

 

Redação alterada para: 

[...] 

A primeira espécie, IP, protege o nome geográfico que se 

tornou conhecido por conta de um produto ou serviço. A 

segunda, DO, pressupõe que as qualidades ou características 

de uma determinada área geográfica, incluídos os fatores 

naturais e humanos, influenciam exclusiva ou essencialmente 

um produto ou serviço, tipificando-o. 

019 CEPI – OAB/RS 2.1 Indicação geográfica “Indicação Geográfica (IG) é um ativo de propriedade IG é definida como um instrumento de propriedade industrial 
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industrial que busca distinguir, por meio de um sinal, a 

origem geográfica de um determinado produto ou 

serviço.” 

Essa definição equipara a IG a uma indicação de 

proveniência de um produto. 

Sugere-se que, se é necessário trazer uma definição, que 

seja do Acordo TRIPS, que foi internalizada pelo 

DECRETO No 1.355, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1994. 

Não faz sentido “criar” outra definição que não seja a 

prevista na norma. Ou não se insere definição. 

 

Para DO não são “peculiaridades”, termo vago e que não 

encontra correspondente na literatura consolidada de IG. 

Deve-se usar qualidades ou características, conforme 

consta na literatura, na Lei e no TRIPs. Sobre 

“diferencial”, sugere-se “tipicidade”, da mesma forma 

termo mais utilizado para descrever o resultado da 

influência dos fatores naturais e humanos nas 

características ou qualidades do produto ou serviço 

relacionado à IG. 

cuja função é distinguir a origem geográfica de um 

determinado produto ou serviço. 

Embora o Brasil tenha adotado o entendimento contido em 

TRIPS, não é possível adotar a definição do Acordo, uma vez 

que a LPI protege o nome geográfico e não o produto, 

conforme nota-se da tradução consolidada do art. 22: 

“1. 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.” 

 

Redação alterada para: 

[...] 

A primeira espécie, IP, protege o nome geográfico que se 

tornou conhecido por conta de um produto ou serviço. A 

segunda, DO, pressupõe que as qualidades ou características 

de uma determinada área geográfica, incluídos os fatores 

naturais e humanos, influenciam exclusiva ou essencialmente 

um produto ou serviço, tipificando-o. 

020 MAPA 2.2 Indicação de 

Procedência 

- Para melhor entendimento, na definição acerca de 

Centro de extração, sugere-se substituir o termo “extração 

de ouro” por “extração mineral”. 

- Para melhor entendimento, na definição acerca de 

Centro de produção ou fabricação, sugere-se incluir o 

verbo “transformação e beneficiamento de produtos” em 

sua descrição. 

O exemplo visa a apresentar situações mais objetivas, tais 

como a extração de um minério específico. Nesse sentido, 

“extração mineral” seria expressão genérica se comparado à 

“extração de ouro”. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

Entende-se por: 

Centro de extração – a área geográfica de onde se extrai ou 

se retira um determinado produto em sua forma original. São 

atividades de extração aquelas relacionadas à coleta de 

produtos naturais de origem animal, vegetal ou mineral. 

Processos mecanizados ou industriais de extração também se 

enquadram nesse tipo de atividade. Exemplos: extração de 

látex de seringueira, pesca extrativista de crustáceos e 

extração de ouro.  

Centro de produção ou fabricação – a área geográfica onde 

se produz ou fabrica um determinado produto. Refere-se a 
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qualquer tipo de atividade destinada à produção, fabricação, 

transformação e beneficiamento de produtos, incluindo 

processos manufatureiros e artesanais. Também pode estar 

relacionada à criação de animais e ao cultivo de plantas. 

Exemplos: produção de mamão, fabricação de bolsas de 

couro e criação de suínos. 

[...] 

021 SEBRAE 2.2 Indicação de 

Procedência 

Porto Digital, em Recife/PE, é conhecido como um local 

de prestação de serviços de Tecnologia da Informação 

(TI) e Comunicação através de desenvolvimento, 

manutenção e suporte. 

Redação alterada para: 

[...] 

 

Porto Digital, no Recife, 

comprovou ter se tornado 

conhecido como um local de 

prestação de serviços de 

Tecnologia da Informação 

e Comunicação (TIC) 

através de desenvolvimento, 

manutenção e suporte. 

[...] 

022 Kelly Lissandra 

Bruch 

2.2 Indicação de 

Procedência 

Ok 

Embora eu entenda o “Porto Digital” como um exemplo 

negativo, não há o que fazer, já que o mesmo foi 

concedido. 

Trata-se do único registro de IG para serviços no INPI até o 

momento. Colocada observação sobre a inserção do termo 

“selo”. 

Quadro de “Atenção” incluído também no item 2.6.1. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

Atenção! 

A IP “Porto Digital” foi registrada em 2012.  

De acordo com os normativos em vigor, a inclusão da 

expressão “selo de” na representação não é mais aceita.  

Mais informações encontram-se no item 2.5 Diferenciação 

entre sinais distintivos e no Capítulo 4 Representação da 

Indicação Geográfica. 

[...] 

023 CEPI – OAB/RS 2.2 Indicação de 

Procedência 

Ok 

Embora eu entenda o “Porto Digital” como um exemplo 

negativo, não há o que fazer, já que o mesmo foi 

concedido. 

Trata-se do único registro de IG para serviços no INPI até o 

momento. Colocada observação sobre a inserção do termo 

“selo”. 

Quadro de “Atenção” incluído também no item 2.6.1. 
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Redação alterada para: 

[...] 

Atenção! 

A IP “Porto Digital” foi registrada em 2012.  

De acordo com os normativos em vigor, a inclusão da 

expressão “selo de” na representação não é mais aceita.  

Mais informações encontram-se no item 2.5 Diferenciação 

entre sinais distintivos e no Capítulo 4 Representação da 

Indicação Geográfica. 

[...] 

024 Kelly Lissandra 

Bruch 

2.3 Denominação de 

Origem 

No elemento “fatores humanos”, sugiro a inclusão da 

“cultura e tradição” como elementos necessários para 

caracterizarem a “transferência intergeracional do saber 

fazer local”. 

 

Não compreendi porque o exemplo 1 está na DO, se 

refere-se à IP, ficaria mais adequado no item 2.2 

Se o objetivo é ressaltar a possiblidade de ser uma IP ou 

DO, talvez isso não tenha ficado claro com os dois 

exemplos da maneira como foram dispostas dentro deste 

item. Sugere-se repensar a localização. 

 

Excelente o quadro “atenção”. 

Exemplo 1 realocado para o tópico 2.2 Indicação de 

Procedência. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

Fatores humanos – elementos característicos da comunidade 

produtora ou prestadora do serviço, como o saber-fazer local, 

incluindo o desenvolvimento, a adaptação ou o 

aperfeiçoamento de técnicas próprias atreladas a cultura e 

tradição da localidade. É o modo de fazer único dos 

produtores e prestadores de serviço que se encontram no 

território, isto é, o conhecimento acumulado pela população 

local, passado de geração em geração. 

[...] 

025 CEPI – OAB/RS 2.3 Denominação de 

Origem 

No elemento “fatores humanos”, sugiro a inclusão da 

“cultura e tradição” como elementos necessários para 

caracterizarem a “transferência intergeracional do saber 

fazer local”. 

 

Não compreendi porque o exemplo 1 está na DO, se 

refere-se à IP, ficaria mais adequado no item 2.2 

Se o objetivo é ressaltar a possiblidade de ser uma IP ou 

DO, talvez isso não tenha ficado claro com os dois 

exemplos da maneira como foram dispostas dentro deste 

item. Sugere-se repensar a localização. 

 

Excelente o quadro “atenção”. 

Exemplo 1 realocado para o tópico 2.2 Indicação de 

Procedência. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

Fatores humanos – elementos característicos da comunidade 

produtora ou prestadora do serviço, como o saber-fazer local, 

incluindo o desenvolvimento, a adaptação ou o 

aperfeiçoamento de técnicas próprias atreladas a cultura e 

tradição da localidade. É o modo de fazer único dos 

produtores e prestadores de serviço que se encontram no 

território, isto é, o conhecimento acumulado pela população 

local, passado de geração em geração. 

[...] 
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026 SEBRAE 2.3 Denominação de 

Origem 

É o modo de fazer único dos produtores e prestadores de 

serviços que se encontram na área geográfica, isto é, o 

conhecimento acumulado pela população local, passado 

de geração em geração. 

 

Qualidades–atributos tecnicamente comprováveis e 

mensuráveis, por meio de estudos técnico- científicos, do 

produto, serviço ou do processo que os resulta. 

 

Região do Cerrado Mineiro –... que originam um café com 

aroma intenso com notas variando entre o caramelo e 

nozes; acidez delicada, predominante cítrica; corpo de 

mediano a encorpado; sabor adocicado, achocolatado 

intenso; e finalização de longa duração. 

 

O escopo de proteção e os requisitos de cada espécie são 

distintos. 

Redação alterada para: 

[...] 

Qualidades – atributos tecnicamente comprováveis e 

mensuráveis do produto ou serviço, ou de sua cadeia de 

produção ou de prestação de serviços. 

 [...] 

 

[...] em período de 

abundância de sol. Isso 

resulta em um café com 

aroma intenso com notas 

variando entre o caramelo e 

nozes; acidez delicada, 

predominantemente cítrica; 

corpo de mediano a 

encorpado; sabor 

adocicado, achocolatado 

intenso; e finalização de 

longa duração. 

[...] 

Atenção! 

A função da IG é proteger o nome geográfico. O escopo de 

proteção e os requisitos de reconhecimento para cada espécie 

é que são distintos. Entretanto, não há hierarquia entre IP e 

DO. Uma não é pré-requisito para a outra e não existe uma 

espécie mais importante. 

027 MAPA 2.3 Denominação de 

Origem 

 

 

 

 

 

- Qualidades – atributos tecnicamente comprováveis e 

mensuráveis via estudos técnico-científicos, seja do 

produto ou serviço, seja da cadeia que os envolve.  

Essa explicação passa o sentido de que é necessário, 

obrigatoriamente, a apresentação de estudos para 

comprovação dessas qualidades. 

Mais embaixo (no exemplo 2 – página 14) o texto fala 

“Para que esse nome seja registrado como tal, é necessário 

que se comprove, preferencialmente, por meio de estudos 

técnico-científicos...” Esse “preferencialmente”, portanto, 

traz certa incoerência ao que está escrito primeiramente. 

Sugestão de texto: 

- Qualidades – atributos tecnicamente comprováveis e 

mensuráveis, preferencialmente por meio de estudos 

O objetivo desse tópico é diferenciar de forma concisa os 

conceitos, sem pretensão de ser exaustivo sobre o tema; 

especialmente ao considerar a pluralidade de produtos e 

serviços que podem ser protegidos pela IG, cada qual com 

suas características e qualidades particulares. 

 

Os exemplos fictícios se destinam a ilustrar uma situação 

específica, de acordo com o que se deseja explicitar. O uso de 

um mesmo exemplo, variando em grau de complexidade, é 

recurso didático que visa a ajudar na fixação do conteúdo a ser 

assimilado. Isso não seria possível com a utilização de 

exemplos reais em todos os casos, dado que tais 

particularidades nem sempre se mostram presentes. Tal 

procedimento não contraria a recomendação de que o nome 
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técnico-científicos, seja do produto ou serviço, seja da 

cadeia que os envolve. 

 

- Tem que ficar claro qual é a diferença entre “qualidades” 

e “características”, pois os termos se confundem. Com 

relação ao conceito de “características”, relaciona-se aos 

atributos físicos (descritivos) do produto.  

Como exemplo, pode-se descrever um dado “queijo”. O 

queijo tem casca amarela, formato redondo, peças feitas 

de 1kg etc.  

As qualidades seriam atributos relacionados ao aspecto 

subjetivo. O queijo tem sabor forte. 

Os dois conceitos têm que estar bem definidos para evitar 

confusão. 

Pegando o exemplo do café. Um café de uma dada região 

possui aroma de frutas cítricas, com acidez positiva, o que 

é proporcionado pelos fatores naturais e humanos daquela 

região. Isso seria qualidade ou característica do café?  

Isso tem como mensurar via estudos técnicos-científicos?  

Existe uma classificação de aromas de cafés dadas por 

provadores que podem ser relacionadas de forma indireta 

às características do meio, mas não sabemos se existe um 

estudo que faça essa vinculação direta. 

Conceito de “qualidade” extraído de dicionários: 

Característica particular de um objeto ou de um indivíduo 

(bom ou mau): uma das qualidades dos metais é sua 

resistência. / Atributo que designa uma característica boa 

de algo ou de alguém; virtude ou dom: o último concerto 

daquela banda é de uma qualidade indiscutível. / Traço 

distintivo; aquilo que diferencia (algo ou alguém) dos 

demais (fonte: https://www.dicio.com.br/qualidade/) 

Atributo, condição natural, propriedade pela qual algo ou 

alguém se individualiza; maneira de ser, essência, 

natureza / Traço positivo inerente que faz alguém ou algo 

se sobressair em relação aos demais; excelência, talento, 

virtude (fonte: 

http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra

=qualidade) 

Conceito de “Característica” extraído de dicionários: 

geográfico não seja um nome criado ou inventado, uma vez 

que se deixou claro tratar-se de exemplos hipotéticos. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

Qualidades – atributos tecnicamente comprováveis e 

mensuráveis do produto ou serviço, ou de sua cadeia de 

produção ou de prestação de serviços. 

Características – atributos físicos, particulares e típicos, 

vinculados aos traços ou propriedades inerentes do produto 

ou serviço, podendo ainda ser advindos do modo como o 

produto é extraído, produzido ou fabricado, ou do modo como 

o serviço é prestado.  

[...] 

Exemplo 1 

No município de Melópolis, fabricam-se artesanalmente taças 

em pedra sabão (esteatito), utilizando-se técnicas tradicionais 

e adequadas à realidade local. 

Em seu território estão localizadas as maiores pedreiras de 

esteatito do estado, cujas rochas apresentam um maior teor de 

quartzo em relação às rochas de outras regiões do país. 

As características mineralógicas das rochas usadas como 

matéria-prima fazem com que as taças fabricadas em 

Melópolis tenham uma resistência maior. 

Nesse caso, observam-se qualidades de uma DO, ou seja, a 

resistência maior que pode ser comprovada de maneira 

tecnicamente quantificável. Para que esse nome seja 

registrado como tal, é necessário que se comprove, 

preferencialmente, por meio de estudos técnico-científicos, 

que as taças fabricadas em Melópolis sofrem influências do 

meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos, além 

dos demais requisitos obrigatórios ao registro. 

Exemplo 2 

No município de Melópolis, fabricam-se artesanalmente taças 

em pedra sabão (esteatito), utilizando-se técnicas tradicionais 

e adequadas à realidade local. 

Em seu território estão localizadas as maiores pedreiras de 

esteatito do estado, cujas rochas apresentam um maior teor de 

quartzo em relação às rochas de outras regiões do país. 
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Qualidade que permite distinguir uma pessoa ou coisa de 

outras de sua espécie; aquilo que caracteriza, que é 

inerente à natureza de uma pessoa ou coisa; marca, 

peculiaridade, traço. (fonte: 

http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra

=Caracter%C3%ADstica) 

Qualidade; o que difere uma pessoa de outra; que é 

particular e próprio de algo ou de alguém; qualidade capaz 

de identificar, definir ou classificar alguém ou alguma 

coisa: característica física, emocional, intelectual. / 

Conjunto dos equipamentos que compõem um produto. 

(fonte: https://www.dicio.com.br/caracteristica/) 

 

- Não consideramos adequados os Exemplos 1 e 2 (pag. 

13), por não representarem a realidade. Recomendamos 

que sejam utilizados casos e não exemplos hipotéticos, 

pois um caso refere-se a uma situação real que ilustra 

semelhança ao conteúdo tratado. Já o exemplo, tende a ser 

compreendido como algo de referenciação e, portanto, 

podendo dar a entender algo a ser seguido. 

 

Ainda no exemplo 2, a penúltima frase antes do item 

“Atenção!”, apesar de constar na IN 95/2018 é 

contraditória às IGs registradas no Brasil para os casos do 

Cerrado Mineiro e Vale dos Vinhedos, portanto, 

sugerimos que o manual esclareça essas particularidades. 

As características mineralógicas das rochas usadas como 

matéria-prima fazem com que as taças fabricadas em 

Melópolis tenham uma cor verde típica. 

Nesse caso, observam-se características de uma DO, visto 

que a cor típica da região não pode ser mensurada. Para que 

esse nome seja registrado como tal, é necessário que se 

comprove, preferencialmente, por meio de estudos técnico-

científicos, que as taças fabricadas em Melópolis sofrem 

influências do meio geográfico, incluídos fatores naturais e 

humanos, além dos demais requisitos obrigatórios ao 

registro. 

[...] 

Após a concessão do registro, é possível alterar a espécie de 

IG. Contudo, não é permitida a convivência de um registro 

anterior com um posterior advindo do primeiro, conforme 

disposto no §2º do art. 20 da Instrução Normativa nº 95/18, à 

exceção de registros já concedidos pelo INPI para ambas as 

espécies. 

[...] 

 

028 Francisco José 

Mitidieri 

(MAPA) 

2.3 Denominação de 

Origem 

No último parágrafo: esclarecer se a "não permissão 

da convivência entre IP e DO" refere-se apenas à 

possibilidade de alteração após o reconhecimento  de um 

pedido anterior ou se engloba também àquelas IGs que 

possuem dois processos distintos, um para IP e outro para 

DO, como o caso da IG  Vale dos Vinhedos. 

Redação alterada para: 

[...] 

Após a concessão do registro, é possível alterar a espécie de 

IG. Contudo, não é permitida a convivência de um registro 

anterior com um posterior advindo do primeiro, conforme 

disposto no §2º do art. 20 da Instrução Normativa nº 95/18, à 

exceção de registros já concedidos pelo INPI para ambas as 

espécies. 

Mais informações sobre o tema encontram-se no Capítulo 9 

Alteração de registro. 

[...] 

029 SEBRAE 2.4 Natureza do registro Dessa forma, a IG não é um processo de criação, mas de 

reconhecimento de uma situação pré-existente, por meio 

 

Redação alterada para: 
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da proteção de um nome geográfico. 2.4 Natureza do registro 

O parágrafo único do art. 1º da Instrução Normativa nº 95/18 

dispõe que o registro das IG é de natureza declaratória e 

implica o seu reconhecimento. 

Dessa forma, a IG não é um processo de criação, mas de 

reconhecimento de uma situação jurídica pré-existente, por 

meio do qual o INPI protege um nome geográfico. 

O registro confere ainda o direito de exclusividade do uso da 

IG aos produtores ou prestadores de serviço que se encontram 

na área delimitada, desde que sigam o estipulado no caderno 

de especificações técnicas e se submetam ao controle definido 

para o uso da IG. 

 

030 MAPA 2.4 Natureza do registro - Dessa forma, a IG não é um processo de criação, mas de 

construção prévia. 

Sugestão de alteração da sentença para “Dessa forma, a IG 

não é um processo de criação e, sim, algo que já existe.” 

A utilização de “construção prévia” para caracterizar o 

processo de IG passa a interpretação de que uma IG pode 

ser criada quando o ideal seria que ela apenas fosse 

reconhecida. 

 

- O registro confere ainda o direito de exclusividade do 

uso da IG aos produtores ou prestadores de serviço que 

se encontram na área delimitada, desde que sigam o 

estipulado no caderno de especificações técnicas e se 

submetam ao controle. 

Sugestão de complementação da sentença para: 

“...estipulado no caderno de especificações técnicas e se 

submetam ao controle estabelecido pela IG.”  

Pretende-se, com essa complementação, esclarecer que 

não é qualquer controle (por exemplo, oficial, quanto 

aspectos sanitários etc.), e sim, o controle estabelecido 

pela própria organização gestora da indicação geográfica. 

 

 

Redação alterada para: 

2.4 Natureza do registro 

O parágrafo único do art. 1º da Instrução Normativa nº 95/18 

dispõe que o registro das IG é de natureza declaratória e 

implica o seu reconhecimento. 

Dessa forma, a IG não é um processo de criação, mas de 

reconhecimento de uma situação jurídica pré-existente, por 

meio do qual o INPI protege um nome geográfico. 

O registro confere ainda o direito de exclusividade do uso da 

IG aos produtores ou prestadores de serviço que se encontram 

na área delimitada, desde que sigam o estipulado no caderno 

de especificações técnicas e se submetam ao controle definido 

para o uso da IG. 

 

031 Patrícia M. S. 

Barbosa (INPI) 

2.4 Natureza do registro Sugere-se retirar o parágrafo:  

“O registro confere ainda o direito de exclusividade do 

uso da IG aos produtores ou prestadores de serviço que se 

encontram na área delimitada, desde que sigam o 

estipulado no caderno de especificações técnicas e se 

Para fins jurídicos e com o objetivo de se dar publicidade ao 

ato, é necessário que o registro seja requerido no INPI, não 

sendo tal requisito mera formalidade. 

 

Redação alterada para: 
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submetam ao controle.” 

 

Justificativa: Tal parágrafo permite a interpretação de que 

a proteção possuiu caráter atributivo e não declaratório. 

2.4 Natureza do registro 

O parágrafo único do art. 1º da Instrução Normativa nº 95/18 

dispõe que o registro das IG é de natureza declaratória e 

implica o seu reconhecimento. 

Dessa forma, a IG não é um processo de criação, mas de 

reconhecimento de uma situação jurídica pré-existente, por 

meio do qual o INPI protege um nome geográfico. 

O registro confere ainda o direito de exclusividade do uso da 

IG aos produtores ou prestadores de serviço que se encontram 

na área delimitada, desde que sigam o estipulado no caderno 

de especificações técnicas e se submetam ao controle definido 

para o uso da IG. 

 

032 CCFN 2.4 Natureza do registro Face à previsão do regulamento de que uma IG será 

reconhecida contanto que as condições exigidas para seu 

reconhecimento sejam mantidas, para garantir este 

reconhecimento e para que os sistemas tenham como se 

adequar no caso de mudanças nas condições, 

recomendamos que uma Indicação Geográfica possa ser 

cancelada por conta de modificação. 

Não é possível o cancelamento de uma IG pela via 

administrativa, uma vez que não há previsão legal para isso. 

Durante o processo de reconhecimento ou de alteração de uma 

IG, terceiros podem se manifestar via oposição, quando da 

publicação do pedido, após o exame preliminar, ou via 

recurso, quando da concessão/deferimento ou indeferimento 

do pedido. 

033 Patrícia M. S. 

Barbosa (INPI) 

2.5 Diferenciação entre 

sinais distintivos 

Sugere-se  

Alterar: “Marca é um sinal distintivo cuja principal função 

é distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, 

semelhantes ou afins, de origem empresarial diversa”. 

Para: Marcas de produto e serviço são sinais distintivos 

cuja principal função é distinguir produtos ou serviços de 

outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem 

empresarial diversa. 

 

E  

 

Alterar: “Marca coletiva se destina a informar ao 

consumidor que aquele produto ou serviço por ela 

assinalado provém de membros de uma determinada 

entidade coletiva (associação, cooperativa, sindicato, 

consórcio, federação, confederação, entre outros) e, por 

isso, somente seus membros podem utilizá-la. A marca 

coletiva difere da IG por indicar origem empresarial e não 

origem geográfica”. 

Redação alterada para: 

[...] 

Marcas de produto ou serviço são sinais distintivos cuja 

principal função é distinguir produtos ou serviços de outros 

idênticos, semelhantes ou afins, de origem empresarial 

diversa. 

[...] 

Marca coletiva se destina a informar ao consumidor que 

aquele produto ou serviço por ela assinalado provém de 

membros de uma determinada entidade coletiva (associação, 

cooperativa, sindicato, consórcio, federação, confederação, 

entre outros) e, por isso, somente seus membros podem utilizá-

la. A marca coletiva difere da IG por indicar origem 

empresarial coletiva e não origem geográfica. 

[...] 

Atenção! 

Não existe “marca da IG”.  
Embora possa vir acompanhada de sua representação, a IG se 

destina a indicar a origem geográfica de determinado produto 
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Para: Marca coletiva se destina a informar ao consumidor 

que aquele produto ou serviço por ela assinalado provém 

de membros de uma determinada entidade coletiva 

(associação, cooperativa, sindicato, consórcio, federação, 

confederação, entre outros) e, por isso, somente seus 

membros podem utilizá-la. A marca coletiva difere da IG 

por indicar origem empresarial coletiva e não origem 

geográfica. 

ou serviço. A marca é outro tipo de sinal, cuja função é 

distinguir produtos e serviços. Portanto, as funções da IG e da 

marca são diferentes.  

 

034 MAPA 2.5 Diferenciação entre 

sinais distintivos 

- A marca coletiva difere da IG por indicar origem 

empresarial e não origem geográfica. E se não for uma 

empresa? Sugestão: “A marca coletiva difere da IG por 

indicar origem de uma entidade produtora/prestadora do 

serviço, que representa uma determinada coletividade, e 

não uma origem geográfica.”  

 

- Selos. O manual apresenta apenas exemplos de selos 

governamentais. Seria interessante apresentar outros 

exemplos. 

 

- Caberia fazer aqui uma observação entre “selo” e 

“representação gráfica” da IG, pois isso pode ficar 

confuso. 

 

- IG. Nos exemplos foram apresentados apenas IGs que 

também registraram uma representação figurativa. Talvez 

possa ser apresentado outros exemplos, já que o registro 

de uma representação gráfica ou figurativa não é 

obrigatório. Exemplos sem representação gráfica: IP 

Canastra e DO Vale dos Vinhedos. 

 

 - No quadro “Atenção”: Sugere-se incluir as palavras 

‘gráfica ou figurativa’ conforme a seguir: “Embora possa 

vir acompanhada de sua representação gráfica ou 

figurativa, a IG se destina a indicar a origem geográfica de 

determinado produto ou serviço.” 

 

Qual é a diferença semântica entre selo e representação 

gráfica? Conceitos de selo extraídos de um dicionário on-

line: Pequeno sinal que se coloca em objetos para 

Embora seja possível haver selo de origem não 

governamental, entende-se não ser necessário inserir tal 

exemplo nesse tópico, pois se busca apenas diferenciar a base 

dos sinais em questão, sem pretensão de ser exaustivo sobre o 

tema. Ademais, reservou-se o tópico 4. Representação da 

indicação geográfica para tratar especificamente sobre a 

questão da representação, não havendo necessidade de se 

inserir um exemplo de IG sem representação nesse tópico. 

 

Quanto ao quadro “Atenção!”, considera-se adequado o uso da 

expressão “representação da IG” tendo em vista que abarca 

todos os tipos de representações dispostas no art. 179 da LPI. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

Marca coletiva se destina a informar ao consumidor que 

aquele produto ou serviço por ela assinalado provém de 

membros de uma determinada entidade coletiva (associação, 

cooperativa, sindicato, consórcio, federação, confederação, 

entre outros) e, por isso, somente seus membros podem utilizá-

la. A marca coletiva difere da IG por indicar origem 

empresarial coletiva e não origem geográfica. 

 [...] 

Atenção! 

Não existe “marca da IG”.  
Embora possa vir acompanhada de sua representação, a IG se 

destina a indicar a origem geográfica de determinado produto 

ou serviço. A marca é outro tipo de sinal, cuja função é 

distinguir produtos e serviços. Portanto, as funções da IG e da 

marca são diferentes.  
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identificá-los, distingui-los ou torná-los invioláveis./ 

Marca da fábrica ou do produtor em certas obras ou linhas 

de produtos.  

(Fonte: 

http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra

=selo) 

 

035 CCFN 2.5 Diferenciação entre 

sinais distintivos 

Item 2.5 do Manual explica detalhes e utiliza diversos 

exemplos para diferenciar marcas de Indicações 

Geográficas. Para isso é fundamental que seja recusada a 

proteção para indicações geográficas passíveis de causar 

algum tipo de confusão com uma marca, quer seja marca 

coletiva ou marca de certificação ou apenas uma marca 

regular. Essa não é uma recomendação exclusiva do 

Consórcio para Nomes Comuns de Alimentos (CCFN); 

consta também do acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos 

dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao 

Comércio) conforme entendimento do Órgão de 

Conciliação de Disputas da OMC, a Organização Mundial 

do Comércio, (caso DS174). 

De acordo com o princípio da legalidade, a administração 

pública só pode fazer aquilo que é autorizado em lei. A LPI 

proíbe expressamente o registro de nome geográfico 

previamente protegido por IG como marca de produto ou 

serviço (art. 124, inciso IX, da LPI), mas não o contrário. 

Dessa forma, não há, no momento, previsão legal para esse 

tipo de recusa. Ademais, IG e marcas são institutos com 

naturezas distintas. Enquanto o primeiro tem natureza 

declaratória (art. 1º, parágrafo único, da IN n.º 95/18), o 

segundo tem natureza constitutiva. Isso significa que um 

registro de marca – seja ela de produto, de serviço, coletiva ou 

de certificação – não é impeditivo para o registro de uma IG. 

Em se tratando de marcas em processo de análise, o 

procedimento adotado é o sobrestamento, até que seja 

finalizado o exame do pedido de reconhecimento de uma IG 

no INPI. 

036 INTA 2.5 Diferenciação entre 

sinais distintivos 

O item 2.5 do Manual explica extensivamente e usa vários 

exemplos para diferenciar marcas registradas de IGs. No 

entanto, o Manual não inclui uma declaração de que o 

registro de IGs não deve prejudicar direitos de 

propriedade intelectual já existentes tais como marcas 

registradas e vice-versa. 

Em virtude da extensa diferenciação entre marcas 

registradas e IGs, o INPI deve considerar que direitos de 

propriedade intelectual já existentes entre uma dessas 

categorias não deverão prejudicar o pedido da outra 

categoria. 

Assim, a INTA conclui que, ao final desse item, o Manual 

deve, em linha com o sistema atributivo de direito adotado 

pela legislação brasileira, indicar que o registro e o 

exercício de direitos em IGs não deverão prejudicar outros 

direitos de propriedade intelectual já existentes tais como 

marcas registradas, incluindo marcas coletivas e de 

De acordo com o princípio da legalidade, a administração 

pública só pode fazer aquilo que é autorizado em lei. A LPI 

proíbe expressamente o registro de nome geográfico 

previamente protegido por IG como marca de produto ou 

serviço (art. 124, inciso IX, da LPI), mas não o contrário. 

Dessa forma, não há, no momento, previsão legal para esse 

tipo de recusa. Ademais, IG e marcas são institutos com 

naturezas distintas. Enquanto o primeiro tem natureza 

declaratória (art. 1º, parágrafo único, da IN n.º 95/18), o 

segundo tem natureza constitutiva. Isso significa que um 

registro de marca – seja ela de produto, de serviço, coletiva ou 

de certificação – não é impeditivo para o registro de uma IG. 

Em se tratando de marcas em processo de análise, o 

procedimento adotado é o sobrestamento, até que seja 

finalizado o exame do pedido de reconhecimento de uma IG 

no INPI. 

Não há previsão legal de processo administrativo de nulidade 
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certificação e vice-versa. 

A INTA também sugere, fortemente, que o INPI crie 

processos administrativos (tais como os processos 

administrativos de nulidade), para permitir que qualquer 

parte com interesse legítimo conteste um registro de IG 

que tenha sido concedido indevidamente. 

Com relação aos motivos específicos de cancelamento, 

bem como para justificar uma oposição, a INTA acredita 

ser importante que os motivos específicos de oposição 

incluam o seguinte: 

1. A indicação geográfica conflita com uma marca 

registrada já existente, devendo ser assim cancelada. 

2. A indicação geográfica é idêntica a um termo genérico 

em linguagem corrente utilizado como nome comum para 

bens e serviços no Brasil, devendo ser assim cancelada 

(conforme disposto no Acordo sobre Aspectos dos 

Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao 

Comércio – TRIPS). 

3. O escopo de proteção da indicação geográfica, caso ela 

continue registrada, será tal que possivelmente impedirá a 

livre utilização de um nome comum de um produto no 

mercado, devendo ser assim cancelada, ou, 

alternativamente, continuar registrada com uma 

declaração clara de que o escopo de proteção da indicação 

geográfica não impede a livre utilização do nome comum 

do produto. 

(PAN) em se tratando de IG. A ferramenta a ser utilizada, 

nesse caso, é o recurso contra a concessão ou o indeferimento 

do pedido, o qual deve ser impetrado em até 60 (sessenta) dias 

a contar da publicação da decisão, conforme dispõe o art. 212 

da LPI. 

Também não é possível o cancelamento de uma IG pela via 

administrativa, uma vez que não há previsão legal para isso. 

No que diz respeito a termos que tenham se tornado de uso 

comum, preceitua o art. 4º, inciso I, da IN n.º 95/18, que tais 

termos não são registráveis como IG.  Previsão semelhante é 

encontrada no art. 180 da LPI. 

Por fim, cabe dizer que, uma vez registrada, a proteção 

conferida pelo INPI recai sobre o nome geográfico, e não 

sobre termos acessórios como a descrição da espécie ou nome 

do produto ou serviço que o acompanham.  O escopo dessa 

proteção já é previsto no conteúdo dos despachos de 

concessão e encontra-se de maneira explícita no certificado de 

registro de IG disponibilizado pelo INPI ao requerente após o 

reconhecimento da IG. 

037 INTA 2.5 Diferenciação entre 

sinais distintivos 

A INTA aprecia que o Manual inclua uma referência 

expressa à Lei nº 12.527/11 (Lei brasileira sobre o acesso 

a informações) determinando que se deva dar publicidade 

a todas as informações sobre o registro da IG no site do 

INPI e na Revista de Propriedade Industrial, sendo esse 

critério atual aplicado a todos os ativos de PI. A INTA 

também aprecia a inclusão de procedimentos 

administrativos claros para pedido de registro de IG, 

alteração e oposição. 

No entanto, a INTA gostaria que INPI criasse processos 

administrativos (tais como os processos administrativos de 

nulidade), para permitir que qualquer parte com interesse 

legítimo conteste um registro de IG que tenha sido 

O tópico 1.7 da Minuta do Manual de IG já dispõe a respeito 

da Lei n.º 12.527/11. 

Os procedimentos administrativos de um pedido de registro e 

de alteração de registro de IG encontram-se detalhados nos 

Capítulos 8 e 9 da Minuta do Manual de IG. Inclusive, no 

Capítulo 8 Exame de Indicação Geográfica, está disponível 

um fluxo desses procedimentos. 

De acordo com o princípio da legalidade, a administração 

pública só pode fazer aquilo que é autorizado em lei. Não há 

previsão de legal de processo administrativo de nulidade 

(PAN) em se tratando de IG. A ferramenta a ser utilizada, 

nesse caso, é o recurso contra a concessão ou o indeferimento 

do pedido, o qual deve ser impetrado em até 60 (sessenta) dias 
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concedido indevidamente. 

Com relação aos motivos específicos de cancelamento, 

bem como para justificar uma oposição, a INTA acredita 

ser importante que os motivos específicos de oposição 

incluam o seguinte: 

1. A indicação geográfica conflita com uma marca 

registrada já existente, devendo ser assim cancelada. 

2. A indicação geográfica é idêntica a um termo genérico 

em linguagem corrente utilizado como nome comum para 

bens e serviços no Brasil, devendo ser assim cancelada 

(conforme disposto no Acordo sobre Aspectos dos 

Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao 

Comércio – TRIPS). 

3. O escopo de proteção da indicação geográfica, caso ela 

continue registrada, será tal que possivelmente impedirá a 

livre utilização de um nome comum de um produto no 

mercado, devendo ser assim cancelada, ou, 

alternativamente, continuar registrada com uma 

declaração clara de que o escopo de proteção da indicação 

geográfica não impede a livre utilização do nome comum 

do produto. 

a contar da publicação da decisão, conforme dispõe o art. 212 

da LPI. 

A LPI proíbe expressamente o registro de nome geográfico 

previamente protegido por IG como marca de produto ou 

serviço (art. 124, inciso IX, da LPI), mas não o contrário. 

Dessa forma, não há, no momento, previsão legal para esse 

tipo de recusa. Ademais, IG e marcas são institutos com 

naturezas distintas. Enquanto o primeiro tem natureza 

declaratória (art. 1º, parágrafo único, da IN n.º 95/18), o 

segundo tem natureza constitutiva. Isso significa que um 

registro de marca – seja ela de produto, de serviço, coletiva ou 

de certificação – não é impeditivo para o registro de uma IG. 

Em se tratando de marcas em processo de análise, o 

procedimento adotado é o sobrestamento, até que seja 

finalizado o exame do pedido de reconhecimento de uma IG 

no INPI.   

Também não é possível o cancelamento de uma IG pela via 

administrativa, uma vez que não há previsão legal para isso. 

No que diz respeito a termos que tenham se tornado de uso 

comum, preceitua o art. 4º, inciso I, da IN n.º 95/18, que tais 

termos não são registráveis como IG. Previsão semelhante é 

encontrada no art. 180 da LPI. 

Por fim, cabe dizer que, uma vez registrada, a proteção 

conferida pelo INPI recai sobre o nome geográfico, e não 

sobre termos acessórios como a descrição da espécie ou nome 

do produto ou serviço que o acompanham. O escopo dessa 

proteção já é previsto no conteúdo dos despachos de 

concessão e encontra-se de maneira explícita no certificado de 

registro de IG disponibilizado pelo INPI ao requerente após o 

reconhecimento da IG. 

038 MAPA 2.6.1 Produto - A definição de produto traz consigo uma divisão entre 

natural e humana que não é verdadeira, haja vista que há 

sempre o processo humano na constituição de um produto, 

nem que seja no sentido de valorar economicamente esse 

objeto enquanto tal. Portanto, a ideia mais adequada seria, 

independente do grau de transformação, via atividade 

humana empregada no produto, retirando a frase “fruto de 

um processo natural ou de uma operação humana”. 

 

Características físicas e visuais estão contidas em 

“características ou qualidades específicas”.  

 

Em relação aos exemplos hipotéticos, buscou-se apresentar de 

forma geral o que pode trazer um caderno de especificações 

técnicas, sem explorar com profundidade o tema, uma vez que 

o objetivo do tópico é mostrar a diferença entre produto, 

descrição do produto e outras informações que o caderno de 

especificações técnicas pode conter. Os exemplos não têm a 
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- Na descrição do produto, informada no Caderno de 

Especificações Técnicas, é necessário que se explique, 

sucintamente, o tipo de produto da IG, do que ele é 

basicamente feito e suas características e qualidades 

específicas. Sugere-se alterar ‘ou’ por ‘e’, conforme 

sublinhado.  

Sugere-se também, adicionar a seguinte frase na 

sequência: “Deve-se deixar claro como o produto é 

encontrado pelos consumidores, descrevendo quais as 

suas características visuais, como cor, textura, tamanho 

etc.” É importante que a descrição do produto contemple 

suas características físicas e visuais, pois facilita sua 

identificação pelos consumidores e pode auxiliar no 

controle de falsificações no mercado. 

 

- Tabela de exemplos hipotéticos: alguns exemplos não 

caracterizam realmente o produto. Circunferência do 

abacaxi acima do padrão médio? Por que comentar sobre 

a resistência das taças em pedra sabão? As características 

das orquídeas e das ostras sequer estão contempladas, o 

que dificulta sua identificação no mercado em relação a 

outros produtos similares. Para as IGs, entendemos que 

deve-se ter em conta o que realmente caracteriza o 

produto: tamanho, cor, aparência etc. 

 

- O exemplo de produto “Leite de vaca” é inapropriado 

para o objetivo do tema, pois, trata-se de produto de base 

convencional, não aderente ao escopo conceitual das IGs. 

 

- É necessário que, em se tratando de IP, o requerente 

comprove que a área geográfica se tornou conhecida por 

cada um dos produtos. No caso de DO, é necessário 

comprovar que o meio geográfico, incluindo fatores 

humanos e naturais, influencia em todos os produtos.  

Sugere-se separar o conceito do que é o produto daquele 

referente a como a área geográfica se tornou conhecida. 

Nesse sentido, seria melhor subdividir o tópico da 

seguinte maneira:  

1 Produto 

pretensão de serem exaustivos, principalmente considerando 

as complexidades que podem envolver cada caso. 

 

No exemplo das taças em pedra sabão, destaca-se a 

característica específica do material utilizado, tendo em vista 

que ela gera valor agregado ao produto, ao garantir uma maior 

resistência a ele. Ressalta-se que uma DO não envolve apenas 

o saber-fazer, mas também precisa ter características que se 

devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico. No 

caso específico, são as técnicas tradicionais empregadas na 

fabricação das taças que conferem tipicidade no sentido 

ornamental e não nas propriedades físicas do produto. 

 

Com relação ao uso do exemplo hipotético do produto “leite 

de vaca”, o produto final sofre diferenciações devido às 

condições de manejo do gado, bem como no seu 

beneficiamento. Dessa forma considera-se o exemplo 

adequado.  

 

Considera-se ainda que a apresentação dos tópicos proposta na 

minuta é adequada. 

 

Redação alterada para: 

2.6.1 Produto 

Entende-se por produto o resultado de um processo de 

extração, produção ou fabricação. Produto é o bem obtido 

por meio de uma atividade, o fruto de um processo natural 

associado à operação humana. 

[...] 

Na descrição do produto, informada no Caderno de 

Especificações Técnicas, é necessário que se explique, 

sucintamente, o tipo de produto da IG, do que ele é 

basicamente feito e suas características ou qualidades 

específicas. 

 [...] 

Atenção! 

Considerando a pluralidade de produtos e serviços que podem 

ser associados a um pedido de registro de IG, poderá ser 

solicitada, em caso de dúvida, a comprovação de que o 
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1.1 Características do produto 

1.2 Forma de obtenção do produto – IP ou 

1.2 Características que comprovam o vínculo – DO 

produto ou serviço está apto, nos termos da legislação 

pertinente, a ser produzido ou prestado. 

Exemplos hipotéticos de produtos que uma IG pode 

assinalar 

[...] 

Requerimento Caderno de Especificações Técnicas 

Produto Descrição do 

produto 

Informações 

complementares 

sobre o produto 

[...] [...] [...] 

Orquídeas Plantas da 

família 

Orchidaceae, 

especificamente 

da subfamília 

Cypripedioideae, 

gêneros 

Selenipedium e 

Paphiopedilum 

 

Orquídeas 

plantadas na 

região serrana do 

território, cujo 

clima frio 

influencia a 

precocidade e 

quantidade de 

floração.  

Ostras e 

mexilhões  

Ostras e 

mexilhões do 

litoral norte 

Ostras e 

mexilhões com 

coloração típica 

produzidos há 

mais de 100 anos 

na região norte 

costeira. 

[...] 

039 SEBRAE 2.6.1 Produto Detalhar sobre a possibilidade de proteger o produto e 

seus derivados. 

Substituir IP Pedro II. Não é um caso orientativo para 

exemplo em relação à descrição do produto. 

... no caso de DO, além da descrição do processo de 

produção, extração ou fabricação do produto a ser 

protegido, as influências que o meio geográfico, incluindo 

fatores humanos e naturais, tem sobre o produto e o 

processo. 

A IG “Pedro II” é usada para exemplificar produto e não 

descrição do produto. 

A previsão expressa de descrição do processo de produção, 

extração ou fabricação do produto é para IP, conforme 

dispõem a Lei n.º 9.279/96 e a IN n.º 95/18. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

No pedido de reconhecimento de uma IG, seja IP ou DO, deve 

ser definido, objetiva e diretamente, o produto da IG, 

nomeando-o de acordo com a maneira como ele é chamado. 
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Essa informação deve constar do Requerimento de IG.  

O produto da IG deve ser expressamente determinado, não se 

admitindo definições genéricas ou imprecisas com a 

finalidade de se abarcar diversos produtos em um mesmo 

pedido de registro.  

Na descrição do produto, informada no Caderno de 

Especificações Técnicas, é necessário que se explique, 

sucintamente, o tipo de produto da IG, do que ele é 

basicamente feito e suas características ou qualidades 

específicas.  

Somente é admitida a apresentação de um único caderno de 

especificações técnicas por pedido, o que reforça a 

necessidade do produto pertencer a um sistema produtivo com 

processos convergentes. 

No caso de IP, deve-se esclarecer o processo de produção, 

extração ou fabricação do produto cuja origem geográfica 

busca-se proteger; no caso de DO, as influências que o meio 

geográfico, incluindo fatores humanos e naturais, tem sobre o 

produto. 

[...] 

Em se tratando de IP, é necessário que o requerente 

comprove que a área geográfica se tornou conhecida por 

cada um dos produtos. No caso de DO, é necessário 

comprovar que o meio geográfico, incluindo fatores humanos 

e naturais, influencia todos os produtos. 

Mais informações sobre os documentos comprobatórios 

encontram-se nos itens 7.1.6 Documentos que comprovem 

que o nome geográfico se tornou conhecido, no caso de IP e 

7.1.7 Documentos que comprovem a influência do meio 

geográfico nas qualidades ou características do produto ou 

serviço, no caso de DO. 

040 Francisco José 

Mitidieri 

(MAPA) 

2.6.1 Produto No parágrafo: 

"No caso de IP, deve-se esclarecer o processo de 

produção, extração ou fabricação do produto a ser 

protegido (grifo nosso); no caso de DO, as influências 

que o meio geográfico, incluindo fatores humanos e 

naturais, tem sobre o produto". 

Sugiro alterar o termo sublinhado para: ...do produto cuja 

origem geográfica será protegida. 

Redação alterada para: 

[...] 

No caso de IP, deve-se esclarecer o processo de produção, 

extração ou fabricação do produto cuja origem geográfica 

busca-se proteger; no caso de DO, as influências que o meio 

geográfico, incluindo fatores humanos e naturais, tem sobre o 

produto. 

[...] 
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041 Kelly Lissandra 

Bruch 

2.6.1 Produto “No caso de IP, deve-se esclarecer o processo de 

produção, extração ou fabricação do produto a ser 

protegido; no caso de DO, as influências que o meio 

geográfico, incluindo fatores humanos e naturais, tem 

sobre o produto.” 

Sugere-se que: “no caso de DO, além de descrever o 

processo de produção, extração ou fabricação do produto 

a ser protegido, deve-se indicar as influências que o meio 

geográfico, incluindo fatores humanos e naturais, tem 

sobre o produto.” 

No caso do exemplo do vinho, sugere-se:  

“Vinho tinto: Vinho produzido com uvas maduras das 

castas Cabernet e Merlot, a partir de um processo 

artesanal de esmagamento da uva, herdado da colonização 

italiana na região. 

Vinho branco: Vinho produzido com uvas maduras da 

casta Niágara branca, a partir de um processo artesanal de 

esmagamento da uva, com pouco contato com a casca, 

herdado da colonização italiana na região. 

Vinho espumante: Vinho produzido com uvas maduras 

das castas Cabernet e Merlot, com pouco contato com a 

casca em sua primeira fermentação, partir de um processo 

artesanal de esmagamento da uva. Segunda fermentação 

em garrafa, de acordo com o método tradicional de 

fermentação, mediante adição de leveduras e açúcar.” 

Motivo: não é possível fazer os três tipos de vinho pelo 

método citado. 

No exemplo do abacaxi, não seria adequado indicar qual é 

este alto teor de açúcar e a circunferência mínima?  

No caso das taças de pedra sabão, “Taças esculpidas em 

pedra sabão, de fabricação artesanal... “ 

No exemplo das ostras, não seria adequado ser mais 

específico sobre o método de produção e extração?  

São apenas sugestões para tornar mais precisos os 

cadernos de especificação. 

“É necessário que, em se tratando de IP, o requerente 

comprove que a área geográfica se tornou conhecida por 

cada um dos produtos.” Há indicativos ou exemplo de 

como comprovar isso? Ajudaria muito. 

A previsão expressa de descrição do processo de produção, 

extração ou fabricação do produto é para IP, conforme 

dispõem a Lei n.º 9.279/96 e a IN n.º 95/18. 

 

Quanto ao exemplo do vinho, buscou-se apresentar de forma 

sintetizada apenas algumas das informações presentes no 

caderno de especificações técnicas. 

 

Em relação aos demais exemplos hipotéticos – abacaxi, taças 

de pedra sabão e ostras –, buscou-se apresentar de forma geral 

o que pode trazer um caderno de especificações técnicas, sem 

explorar com profundidade o tema, uma vez que o objetivo 

desse tópico é mostrar a diferença entre produto, descrição do 

produto e outras informações que o caderno de especificações 

técnicas pode conter. Os exemplos não têm a pretensão de 

serem exaustivos, principalmente considerando as 

complexidades que podem estar envolvidas em cada caso. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

Requerimento Caderno de Especificações Técnicas 

Produto Descrição do 

produto 

Informações 

complementares 

sobre o produto 

[...] [...] [...] 

Vinho Vinho tinto, vinho 

branco e 

espumante 

Vinho produzido 

com uvas 

maduras das 

castas Cabernet, 

Merlot ou 

Niágara branca, 

a partir de um 

processo 

artesanal de 

esmagamento da 

uva, herdado da 

colonização 

italiana na 

região. 
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[...] 

Em se tratando de IP, é necessário que o requerente 

comprove que a área geográfica se tornou conhecida por 

cada um dos produtos. No caso de DO, é necessário 

comprovar que o meio geográfico, incluindo fatores humanos 

e naturais, influencia todos os produtos. 

Mais informações sobre os documentos comprobatórios 

encontram-se nos itens 7.1.6 Documentos que comprovem 

que o nome geográfico se tornou conhecido, no caso de IP e 

7.1.7 Documentos que comprovem a influência do meio 

geográfico nas qualidades ou características do produto ou 

serviço, no caso de DO. 

042 CEPI – OAB/RS 2.6.1 Produto “No caso de IP, deve-se esclarecer o processo de 

produção, extração ou fabricação do produto a ser 

protegido; no caso de DO, as influências que o meio 

geográfico, incluindo fatores humanos e naturais, tem 

sobre o produto.” 

Sugere-se que: “no caso de DO, além de descrever o 

processo de produção, extração ou fabricação do produto 

a ser protegido, deve-se indicar as influências que o meio 

geográfico, incluindo fatores humanos e naturais, tem 

sobre o produto.” 

No caso do exemplo do vinho, sugere-se:  

“Vinho tinto: Vinho produzido com uvas maduras das 

castas Cabernet e Merlot, a partir de um processo 

artesanal de esmagamento da uva, herdado da colonização 

italiana na região. 

Vinho branco: Vinho produzido com uvas maduras da 

casta Niágara branca, a partir de um processo artesanal de 

esmagamento da uva, com pouco contato com a casca, 

herdado da colonização italiana na região. 

Vinho espumante: Vinho produzido com uvas maduras 

das castas Cabernet e Merlot, com pouco contato com a 

casca em sua primeira fermentação, partir de um processo 

artesanal de esmagamento da uva. Segunda fermentação 

em garrafa, de acordo com o método tradicional de 

fermentação, mediante adição de leveduras e açúcar.” 

Motivo: não é possível fazer os três tipos de vinho pelo 

método citado. 

A previsão expressa de descrição do processo de produção, 

extração ou fabricação do produto é para IP, conforme 

dispõem a Lei n.º 9.279/96 e a IN n.º 95/18. 

 

Quanto ao exemplo do vinho, buscou-se apresentar de forma 

sintetizada apenas algumas das informações presentes no 

caderno de especificações técnicas. 

 

Em relação aos demais exemplos hipotéticos – abacaxi, taças 

de pedra sabão e ostras –, buscou-se apresentar de forma geral 

o que pode trazer um caderno de especificações técnicas, sem 

explorar com profundidade o tema, uma vez que o objetivo 

desse tópico é mostrar a diferença entre produto, descrição do 

produto e outras informações que o caderno de especificações 

técnicas pode conter. Os exemplos não têm a pretensão de 

serem exaustivos, principalmente considerando as 

complexidades que podem estar envolvidas em cada caso. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

Requerimento Caderno de Especificações Técnicas 

Produto Descrição do 

produto 

Informações 

complementares 

sobre o produto 

[...] [...] [...] 

Vinho Vinho tinto, vinho 

branco e 

Vinho produzido 

com uvas 
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No exemplo do abacaxi, não seria adequado indicar qual é 

este alto teor de açúcar e a circunferência mínima?  

No caso das taças de pedra sabão, “Taças esculpidas em 

pedra sabão, de fabricação artesanal... “ 

No exemplo das ostras, não seria adequado ser mais 

específico sobre o método de produção e extração?  

São apenas sugestões para tornar mais precisos os 

cadernos de especificação. 

“É necessário que, em se tratando de IP, o requerente 

comprove que a área geográfica se tornou conhecida por 

cada um dos produtos.” Há indicativos ou exemplo de 

como comprovar isso? Ajudaria muito. 

espumante maduras das 

castas Cabernet, 

Merlot ou 

Niágara branca, 

a partir de um 

processo 

artesanal de 

esmagamento da 

uva, herdado da 

colonização 

italiana na 

região. 

[...] 

Em se tratando de IP, é necessário que o requerente 

comprove que a área geográfica se tornou conhecida por 

cada um dos produtos. No caso de DO, é necessário 

comprovar que o meio geográfico, incluindo fatores humanos 

e naturais, influencia todos os produtos. 

Mais informações sobre os documentos comprobatórios 

encontram-se nos itens 7.1.6 Documentos que comprovem 

que o nome geográfico se tornou conhecido, no caso de IP e 

7.1.7 Documentos que comprovem a influência do meio 

geográfico nas qualidades ou características do produto ou 

serviço, no caso de DO. 

043 SEBRAE 2.6.2 Serviço Considerando que o artesanato é um produto, o que seria 

serviço de atividades artesanais? 

Serviço de Confecção de roupas – Rever informações 

complementares sobre o serviço. Está mais aderente ao 

exemplo de produto. Quais características distinguem o 

serviço? O tempo de instalação na área geográfica? 

Redação alterada para: 

[...] 

São considerados serviços: atividades gastronômicas, 

atividades de turismo, atividades vinculadas a serviços de 

tecnologia e inovação, dentre outras. 

[...] 

Exemplos hipotéticos de serviços que uma IG pode assinalar 

Requerimento Caderno de Especificações Técnicas 

Serviço Descrição do 

serviço 

Informações 

complementares 

sobre o serviço 

[...] [...] [...] 

Serviços de 

comércio de 

roupas de praia 

Comércio 

exclusivo de 

roupas de praia 

Conjunto de lojas 

de pequeno porte 

voltadas para a 



26 

 

em lojas de 

pequeno porte 

venda de roupas 

de praia 

localizadas em 

calçadão 

histórico da 

cidade situado à 

beira mar. 

[...] [...] [...] 

[...] 

Em se tratando de IP, é necessário que o requerente 

comprove que a área geográfica se tornou conhecida pelo 

serviço declarado. No caso de DO, é necessário comprovar 

que o meio geográfico, incluindo fatores humanos e naturais, 

influencia de forma determinante o serviço prestado. 

044 Kelly Lissandra 

Bruch 

2.6.2 Serviço Nos exemplos de serviços, não haveria necessidade de 

estabelecer algum tipo de parâmetro dentro dos cadernos 

de especificação técnica?  

“Complexo de bares e restaurantes conhecidos por servir 

uma grande variedade de pratos e bebidas típicas da 

culinária da Região Nordeste do Brasil.” 

Por exemplo:  

“Complexo de bares e restaurantes conhecidos por servir 

uma grande variedade de pratos e bebidas típicas da 

culinária da Região Nordeste do Brasil, que 

comprovadamente ofereçam os pratos A, B e C, e que 

sigam receitas tipicamente nordestinas.”  

Trata-se apenas de uma sugestão. 

Senti falta de um exemplo da descrição de uma possível 

DO de serviços. Por exemplo: como se comprovaria que 

os fatores naturais e humanos são determinantes para as 

características ou qualidades do serviço? 

No exemplo de “serviços gastronômicos” não se faz 

necessário, naquele caso, detalhar especificamente os pratos 

servidos. 

Os serviços de “Turismo de aventura”, por exemplo, poderiam 

ser enquadrados como uma DO na medida em que se 

comprovasse que o ambiente diferencia-se dos demais ao 

ponto de permitir atividades com características próprias 

condicionadas explicitamente ao local onde são praticadas. 

Tais atividades somente poderiam ser praticadas devido ao 

conhecimento humano adquirido sobre essas características ao 

longo do tempo, tais como período de cheia adequado para 

prática de canoagem ou rapel em cachoeira com qualidade e 

segurança ou ainda a produção de trilhas adequadas à 

visitação. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

Exemplos hipotéticos de serviços que uma IG pode assinalar 

Requerimento Caderno de Especificações Técnicas 

Serviço Descrição do 

serviço 

Informações 

complementares 

sobre o serviço 

[...] [...] [...] 

Serviços 

gastronômicos 

Polo 

gastronômico 

Complexo de 

bares e 
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voltado para a 

culinária 

nordestina 

restaurantes 

conhecidos por 

servir uma 

grande variedade 

de pratos e 

bebidas típicas da 

culinária da 

Região Nordeste 

do Brasil, 

seguindo receitas 

tipicamente 

nordestinas. 

Serviços de 

comércio de 

roupas de praia 

Comércio 

exclusivo de 

roupas de praia 

em lojas de 

pequeno porte 

Conjunto de lojas 

de pequeno porte 

voltadas para a 

venda de roupas 

de praia 

localizadas em 

calçadão 

histórico da 

cidade situado à 

beira mar. 

Serviços de 

turismo 

terapêutico 

Atividades 

voltadas para 

banhos de 

imersão e 

tratamentos à 

base de água 

termais 

Serviços de 

banhos de 

imersão e 

tratamentos feitos 

em águas locais, 

naturalmente 

aquecidas abaixo 

da superfície 

terrestre, 

contendo 

propriedades 

químicas que 

auxiliam no 

tratamento de 

problemas de 

pele. 
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[...] 

Em se tratando de IP, é necessário que o requerente 

comprove que a área geográfica se tornou conhecida pelo 

serviço declarado. No caso de DO, é necessário comprovar 

que o meio geográfico, incluindo fatores humanos e naturais, 

influencia de forma determinante o serviço prestado. 

045 CEPI – OAB/RS 2.6.2 Serviço Nos exemplos de serviços, não haveria necessidade de 

estabelecer algum tipo de parâmetro dentro dos cadernos 

de especificação técnica?  

“Complexo de bares e restaurantes conhecidos por servir 

uma grande variedade de pratos e bebidas típicas da 

culinária da Região Nordeste do Brasil.” 

Por exemplo:  

“Complexo de bares e restaurantes conhecidos por servir 

uma grande variedade de pratos e bebidas típicas da 

culinária da Região Nordeste do Brasil, que 

comprovadamente ofereçam os pratos A, B e C, e que 

sigam receitas tipicamente nordestinas.”  

Trata-se apenas de uma sugestão. 

Senti falta de um exemplo da descrição de uma possível 

DO de serviços. Por exemplo: como se comprovaria que 

os fatores naturais e humanos são determinantes para as 

características ou qualidades do serviço? 

No exemplo de “serviços gastronômicos” não se faz 

necessário, naquele caso, detalhar especificamente os pratos 

servidos. 

Os serviços de “Turismo de aventura”, por exemplo, poderiam 

ser enquadrados como uma DO na medida em que se 

comprovasse que o ambiente diferencia-se dos demais ao 

ponto de permitir atividades com características próprias 

condicionadas explicitamente ao local onde são praticadas. 

Tais atividades somente poderiam ser praticadas devido ao 

conhecimento humano adquirido sobre essas características ao 

longo do tempo, tais como período de cheia adequado para 

prática de canoagem ou rapel em cachoeira com qualidade e 

segurança ou ainda a produção de trilhas adequadas à 

visitação. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

Exemplos hipotéticos de serviços que uma IG pode assinalar 

Requerimento Caderno de Especificações Técnicas 

Serviço Descrição do 

serviço 

Informações 

complementares 

sobre o serviço 

[...] [...] [...] 

Serviços 

gastronômicos 

Polo 

gastronômico 

voltado para a 

culinária 

nordestina 

Complexo de 

bares e 

restaurantes 

conhecidos por 

servir uma 

grande variedade 

de pratos e 

bebidas típicas da 

culinária da 

Região Nordeste 
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do Brasil, 

seguindo receitas 

tipicamente 

nordestinas. 

Serviços de 

comércio de 

roupas de praia 

Comércio 

exclusivo de 

roupas de praia 

em lojas de 

pequeno porte 

Conjunto de lojas 

de pequeno porte 

voltadas para a 

venda de roupas 

de praia 

localizadas em 

calçadão 

histórico da 

cidade situado à 

beira mar. 

Serviços de 

turismo 

terapêutico 

Atividades 

voltadas para 

banhos de 

imersão e 

tratamentos à 

base de água 

termais 

Serviços de 

banhos de 

imersão e 

tratamentos feitos 

em águas locais, 

naturalmente 

aquecidas abaixo 

da superfície 

terrestre, 

contendo 

propriedades 

químicas que 

auxiliam no 

tratamento de 

problemas de 

pele. 

[...] 

Em se tratando de IP, é necessário que o requerente 

comprove que a área geográfica se tornou conhecida pelo 

serviço declarado. No caso de DO, é necessário comprovar 

que o meio geográfico, incluindo fatores humanos e naturais, 

influencia de forma determinante o serviço prestado. 

046 MAPA 2.6.2 Serviço - O último exemplo ficou confuso, pois caracteriza a 

indústria têxtil como serviço. A própria informação 
Redação alterada para: 

[...] 
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complementar descreve como “complexo de fábricas”. 

Serviços e indústria são setores distintos da economia. 

Sugerimos retirar esse exemplo, pois pode gerar erro de 

interpretação. 

Exemplos hipotéticos de serviços que uma IG pode assinalar 

Requerimento Caderno de Especificações Técnicas 

Serviço Descrição do 

serviço 

Informações 

complementares 

sobre o serviço 

[...] [...] [...] 

Serviços de 

comércio de 

roupas de praia 

Comércio 

exclusivo de 

roupas de praia 

em lojas de 

pequeno porte 

Conjunto de lojas 

de pequeno porte 

voltadas para a 

venda de roupas 

de praia 

localizadas em 

calçadão 

histórico da 

cidade situado à 

beira mar. 

[...] [...] [...] 

[...] 

047 MAPA 3.1 Conceitos - “As nomeações incluem: 

2. Divisões civis (por exemplo, Estados, cantões, distritos, 

distritos).” A palavra ‘distritos’ está repetida. 

 

- A definição de designação tradicional (pag. 24) não 

explicita critérios e parâmetros para indicar quando um 

nome se torna tradicional ou histórico. Entendemos que os 

nomes são ou foram inventados em algum momento, e 

sabe-se que ocorrem casos de designações oficiais via 

título de homenagem por parte de câmaras e assembleias 

legislativas (Ex: Capital do Morango, Vales da Uva 

Goethe, etc).  

Assim, perguntamos qual seria o parâmetro utilizado para 

essa definição, pois o parágrafo seguinte, onde está 

escrito: “Desta forma, um nome fictício, criado ou 

inventado apenas para se requerer o registro da IG, não é 

registrável.” pode ser questionável. 

 

- “É possível o registro de siglas oficiais de estados 

associadas ao nome geográfico da IG ou ao seu gentílico. 

Isso possibilita a proteção de nomes geográficos 

O tópico 3.1 não visa a explicitar critérios e parâmetros para 

classificar nenhuma das definições. O quadro “Exemplos 

hipotéticos de nomes geográficos e gentílicos e suas 

designações” demonstra algumas dessas possibilidades para 

esclarecer melhor a questão. 

 

Com a intenção de evitar possíveis homonímias, é permitido o 

registro de siglas oficiais de estados associadas ao nome 

geográfico da IG ou ao seu gentílico. Por não cumprirem com 

esse objetivo, siglas que não do estado não são registráveis 

quando associadas ao nome geográfico. Pelo mesmo motivo, 

não são permitidas representações formadas pela sigla do 

nome geográfico a ser protegido junto ao mesmo nome 

geográfico.  

O primeiro caso ilustrado no exemplo, isto é, BH – Belo 

Horizonte → IRREGISTRÁVEL, demonstra ambas as 

situações. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

2. Divisões civis (por exemplo, Estados, cantões, distritos) 
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homônimos para áreas localizadas em estados distintos. 

Também é possível o registro de siglas que sejam 

designação oficial, tradicional, habitual ou costumeira de 

uma localidade. Entretanto, não são permitidas 

representações formadas pela sigla do nome geográfico a 

ser protegido junto ao mesmo nome geográfico. 

Exemplos:  

BH – Belo Horizonte → IRREGISTRÁVEL  

Belo Horizonte → REGISTRÁVEL  

Belo Horizonte – MG → REGISTRÁVEL  

BH → REGISTRÁVEL 

Ficamos com a dúvida de como ficaria, então, a proteção 

do nome geográfico: 

Apesar do registro ser, por exemplo, “Belo Horizonte”, a 

proteção de “BH” e “Belo Horizonte – MG” deveria ser 

garantida também. Em outras palavras, o correto seria 

garantir a proteção dessas três denominações para uma 

única IG. Nesse sentido, é necessário explicar melhor 

como se daria essa proteção. 

[...] 

 

048 CCFN 3.1 Conceitos No Item 3.1 do Manual (e posteriormente no 3.2), consta 

que o nome do produto ou serviço pode ser incluído nas 

indicações geográficas protegidas. Consta ainda que: 

A proteção da IG recai sobre o nome geográfico. Portanto, 

o nome do produto ou serviço não será protegido com 

exclusividade, ainda que acompanhe o nome geográfico. 

Ocasionalmente, partes de indicações geográficas 

protegidas que incluem o nome do produto ou serviço 

poderiam ser utilizadas indevidamente para impedir o uso 

do nome do produto ou serviço por terceiros. Mesmo que 

não sejam utilizadas indevidamente, pode ser confuso para 

terceiros identificar quais partes da indicação geográfica 

protegida contam de fato com proteção. Assim, o CCFN 

recomenda que seja exigida uma renúncia explícita das 

partes da indicação geográfica que não gozam de 

proteção. 

Nessa mesma seção do Manual consta que as proteções 

existentes podem ser alteradas de modo a incluir o nome 

do produto na designação protegida. Tais alterações 

somente seriam permitidas se uma renúncia à 

A proteção conferida pelo INPI recai sobre o nome 

geográfico, e não sobre termos acessórios como a descrição da 

espécie ou nome do produto ou serviço que o acompanham. O 

escopo dessa proteção já é previsto no conteúdo dos 

despachos de concessão e encontra-se de maneira explícita no 

certificado de registro de IG disponibilizado pelo INPI ao 

requerente após o reconhecimento da IG. 

Quanto aos nomes de produto ou serviço que integram um 

nome geográfico, diferente dos casos em que o produto ou 

serviço acompanham o nome geográfico, a proteção recai 

sobre o nome geográfico como um todo. Nesse caso, o nome 

de produto ou serviço não é protegido isoladamente como tal, 

mas no conjunto.  Ressalta-se que a proteção é sempre 

concedida de acordo com a devida comprovação documental 

apresentada. 



32 

 
exclusividade do nome do produto adicionado 

acompanhasse o registro para a designação protegida em 

pauta. 

A possibilidade de ter o nome do produto ou serviço como 

parte da indicação geográfica protegida é inclusive 

admitida na Seção 4 do Manual. O CCFN reforça sua 

recomendação de que seja exigida uma renúncia para o 

nome do produto ou serviço incluído como parte da 

indicação geográfica protegida. 

049 Maria Beatriz 

Dellore (em 

nome do 

USPTO) 

3.2 Orientações gerais 

para a escolha do nome 

geográfico 

O item 3.2 afirma “Existem ainda outras formas de se 

compor o nome geográfico para um pedido de IG, visto 

que o nome da área geográfica que se quer proteger pode 

tanto corresponder ao próprio nome geográfico ou seu 

gentílico como estar acompanhado por um complemento 

genérico, como, por exemplo, a expressão “Região de” e 

suas variações “Região do/da”... Uma vez que variações 

são permitidas, o nome geográfico a ser protegido pode 

abranger uma delimitação maior ou menor do que a área à 

qual o nome oficialmente se refere. Para indicar que a 

delimitação da área geográfica da IG não coincide com os 

limites a que se refere o nome geográfico ou seu gentílico, 

é facultado ao requerente a utilização de um complemento 

genérico, desde que o conjunto resultante não consista em 

um nome geográfico já existente”. Além disso, o item 5.1 

afirma que “é possível solicitar uma IG para produto ou 

serviço que tenha se tornado de uso comum, desde que 

associado a um nome geográfico ou gentílico que 

identifique sua origem”. O item 5.1 fornece, mais adiante, 

um exemplo e esclarece que a proteção se estende apenas 

ao nome geográfico e não aos termos que se tornaram de 

uso comum. O Brasil pode confirmar que recusará a 

proteção de termos que são considerados o nome comum 

para um produto tal como entendido pelo consumidor 

brasileiro? Além disso, os Estados Unidos gostariam de 

confirmar que, com relação aos termos compostos ou com 

múltiplos componentes, qualquer componente que seja 

genérico não seria protegido, mesmo que outros 

componentes dentro do termo o sejam.  Recomendamos 

que o INPI esclareça quanto ao escopo específico de 

No que diz respeito a termos que tenham se tornado de uso 

comum, preceitua o art. 4º, inciso I, da IN n.º 95/18, que tais 

termos não são registráveis como IG. Previsão semelhante é 

encontrada no art. 180 da Lei n.º 9.279/96. 

A proteção conferida pelo INPI recai sobre o nome 

geográfico, e não sobre termos acessórios como a descrição da 

espécie ou nome do produto ou serviço que o acompanham. O 

escopo dessa proteção já é previsto no conteúdo dos 

despachos de concessão e encontra-se de maneira explícita no 

certificado de registro de IG disponibilizado pelo INPI ao 

requerente após o reconhecimento da IG. 

Quanto aos nomes de produto ou serviço que integram um 

nome geográfico, diferente dos casos em que o produto ou 

serviço acompanham o nome geográfico, a proteção recai 

sobre o nome geográfico como um todo. Nesse caso, o nome 

de produto ou serviço não é protegido isoladamente como tal, 

mas no conjunto. Ressalta-se que a proteção é sempre 

concedida de acordo com a devida comprovação documental 

apresentada. 
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proteção concedido no caso de IGs compostas que 

contenham termos genéricos ou comuns.  Recomendamos 

especificamente a concessão desse esclarecimento, 

indicando na publicação e no certificado de registro a 

parte ou partes das IGs com múltiplos componentes sobre 

as quais a proteção não é solicitada ou reconhecida, por 

exemplo, na forma de uma apostila específica a respeito 

dos termos genéricos ou comuns em particular. Tal 

clareza ajudará os interessados, fornecendo-lhes 

informações importantes sobre que parte da IG é 

protegida, e indicando que os termos que não são 

protegidos são para uso comum. 

050 MAPA 3.2 Orientações gerais 

para a escolha do nome 

geográfico 

- “Para indicar que a delimitação da área geográfica da IG 

não coincide com os limites a que se refere o nome 

geográfico ou seu gentílico, é facultado ao requerente a 

utilização de complemento genérico, desde que o conjunto 

resultante não consista em nome geográfico já existente.” 

Sugerimos a seguinte complementação ao trecho acima: 

“que esse nome geográfico acompanhado de complemento 

genérico esteja associado ao produto ou serviço da IG”. O 

fato de simplesmente dizer que é facultativo, pode dar 

margem às pessoas quererem adicionar nome genérico ao 

nome da IG para diferenciar. 

 

Ex.: quando foi pedido o registro para a IP “Uarini” foi 

pedido com o nome “Região de Uarini”. Seguindo 

literalmente essa explicação, seria totalmente plausível 

registrar com o complemento “Região de”. Eles 

(produtores) pediram assim porque a IG não envolvia 

apenas o município de Uarini, mas outros 3 também. 

Entretanto, o INPI não concedeu o registro com esse 

complemento “Região de”, e com razão, porque o nome 

tradicionalmente conhecido era simplesmente “Uarini” 

para produção de farinha nos 4 municípios. 

Inclusive poderia ser colocado esse exemplo de Uarini no 

manual para ilustrar essa questão. Além desse, sugerimos 

o exemplo de Venda Nova do Imigrante, cuja IG pega 

parte do município apenas, mas tem o mesmo nome do 

município. 

A proteção conferida pelo registro de IG recai sobre o nome 

geográfico ou seu gentílico. Complementos como "Região de" 

só são protegidos com exclusividade se for demonstrado, por 

meio da devida comprovação documental, que eles integram o 

nome geográfico próprio, sendo reconhecido o conjunto e não 

a expressão isoladamente. O mesmo entendimento se aplica 

aos nomes de produto ou serviço que integram um nome 

geográfico protegido. 

Ambos os casos diferem-se das situações em que o 

produto/serviço acompanha o nome geográfico. 

Ressalta-se que a proteção é sempre concedida de acordo com 

a devida comprovação documental apresentada. 

O escopo da proteção conferida encontra-se de maneira 

explícita no certificado de registro de IG, disponibilizado pelo 

INPI ao requerente após o reconhecimento da IG. 

Os exemplos apresentados no tópico são considerados 

adequados ao seu objetivo. 

 

Redação alterada para: 

Existem ainda outras formas de se apresentar o nome 

geográfico para um pedido de IG, visto que o nome da área 

geográfica que se quer proteger pode tanto corresponder ao 

próprio nome geográfico ou seu gentílico como estar 

associado a um complemento, como, por exemplo, a 

expressão “Região de” e suas variações “Região do/da”. 

[...] 
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- Quadro “Atenção”: A proteção da IG recai sobre o nome 

geográfico existente. Portanto, complementos genéricos 

não são protegidos com exclusividade, ainda que 

acompanhem o nome geográfico.”  

Sugerimos que essa questão da proteção do nome seja 

melhor esclarecida, pois, por exemplo, “Banana da Região 

de Corupá” deve ser garantida a proteção tanto da 

denominação “Banana da Região de Corupá” quanto 

apenas da denominação “Região de Corupá” para o 

produto banana. 

Para indicar que a delimitação da área geográfica da IG não 

coincide com os limites a que se refere o nome geográfico ou 

seu gentílico, é facultado ao requerente a utilização de 

complemento. No entanto, é necessário que o conjunto 

resultante não consista em nome geográfico já existente, ou 

seja, passível de gerar confusão e que se prove que tal 

complemento integra de fato o nome geográfico. 

Dessa forma, as seguintes estruturas podem ser formadas: 

 
 

Ressalta-se ainda que os requisitos de comprovação 

documental referentes à espécie requerida devem ser 

observados, conforme exposto nos itens 3.2.1 Orientações 

para IP e 3.2.2 Orientações para DO seguintes. 

Exemplos de nomes geográficos protegidos no INPI e a área 

a que se referem 

 

Nome geográfico protegido: 

Goiabeiras 

O nome geográfico protegido 

corresponde a um bairro de 

Vitória – ES. 

Não foi utilizado nenhum 

complemento na composição do 

nome geográfico. 

APENAS O NOME GEOGRÁFICO OU SEU GENTÍLICO 

OU 

COMPLEMENTO + NOME GEOGRÁFICO OU SEU GENTÍLICO 
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Nome geográfico protegido: 

Cruzeiro do Sul 

O nome geográfico protegido 

corresponde a uma área 

geográfica maior que a do 

município de Cruzeiro do Sul, 

pois abrange a Regional Juruá, 

localizada na Região Oeste do 

Estado do Acre, que engloba os 

municípios de Mâncio Lima, 

Rodrigues Alves, Cruzeiro do 

Sul, Porto Walter e Marechal 

Thaumaturgo.  

Não foi utilizado nenhum 

complemento na composição do 

nome geográfico. 

 

Nome geográfico protegido: 

Região de Mara Rosa 

O nome geográfico protegido 

corresponde aos municípios de 

Mara Rosa, Amaralina, Formoso 

e Estrela do Norte. 

Foi utilizado o complemento 

“Região de” na composição do 

nome geográfico. 
 

051 MAPA 3.2.1 Orientações para 

IP 

- Da forma que foram colocados os exemplos de “Astro” e 

“Região de Astro”, dá a entender que “Uarini” poderia ter 

registrado o nome “Região de Uarini”. Sugerimos 

salientar essa questão de que o nome geográfico é 

registrável com um complemento genérico (ex.: região de) 

desde que ele tenha se tornado conhecido dessa forma e 

seja comprovado. 

 

Sugerimos substituir exemplos por casos reais, ainda que 

estrangeiros, sobretudo, considerando-se que uma IG não 

é inventada ou criada a revelia. Ou seja, o exemplo 

A proteção conferida pelo registro de IG recai sobre o nome 

geográfico ou seu gentílico. Complementos como "Região de" 

só são protegidos com exclusividade se for demonstrado, por 

meio da devida comprovação documental, que eles integram o 

nome geográfico próprio, sendo assim reconhecido o conjunto 

e não a expressão isoladamente. 

O mesmo entendimento se aplica aos nomes de produto ou 

serviço que integram um nome geográfico protegido. 

Ambos os casos diferem-se das situações em que o 

produto/serviço acompanha o nome geográfico. 

Ressalta-se que a proteção é sempre concedida de acordo com 
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empregado na página 29 contradiz a afirmação da página 

24: "Desta forma, um nome fictício, criado ou inventado 

apenas para se requerer o registro da IG, não é 

registrável". 

 

- Quadro “Atenção”: Sempre será necessário comprovar, 

por meio de documentação competente, que o nome 

geográfico ou o gentílico que se quer proteger se tornou 

conhecido.” Aqui, poderia orientar de que forma 

comprovar que um nome se tornou conhecido: 

apresentando documentos, fotos, entrevistas? 

 

Sugerimos acrescentar ao final: “juntamente com seu 

complemento genérico, se for o caso”. 

 

a devida comprovação documental apresentada. 

O escopo da proteção conferida encontra-se de maneira 

explícita no certificado de registro de IG, disponibilizado pelo 

INPI ao requerente após o reconhecimento da IG. 

Os exemplos fictícios se destinam a ilustrar uma situação 

específica, de acordo com o que se deseja explicitar. O uso de 

um mesmo exemplo, variando em grau de complexidade, é 

recurso didático que visa a ajudar na fixação do conteúdo a ser 

assimilado. Isso não seria possível com a utilização de 

exemplos reais em todos os casos, dado que tais 

particularidades nem sempre se mostram presentes. Tal 

procedimento não contraria a recomendação de que o nome 

geográfico não seja um nome criado ou inventado, uma vez 

que se deixou claro tratar-se de exemplos hipotéticos. 

Considera-se o quadro “Atenção!” suficientemente claro na 

medida em que contém a expressão “comprovar, por meio de 

documentação competente”. Além disso, o tópico 7.1.6 trata 

especificamente do tema. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

Nos casos em que um determinado nome de município tenha 

se tornado conhecido, mas a área geográfica de extração, 

produção ou fabricação do produto ou de prestação do 

serviço abranja uma área maior ou menor que o nome 

geográfico conhecido, o requerente pode, eventualmente, ter a 

opção de escolher entre mais de um nome. Isto é, pode 

acrescentar o nome do produto ou serviço ou ainda o 

complemento, se for o caso. Destaca-se que o nome a ser 

protegido sempre dependerá da devida comprovação 

documental. 

[...] 

Nesse caso, observam-se características de uma IP e pode ser 

solicitada a proteção, por exemplo, para: 

IP associada ou 

não ao nome do 

produto 

Área abrangida Justificativa 

[...] [...] [...] 

Região de Astro Municípios de A Região de 
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ou 

Leite da Região  

de Astro 

Astro, Estrela e 

Céu Azul. 

Astro, conhecida 

por produzir leite, 

é formada pelos 

municípios de 

Astro, Estrela e 

Céu Azul. 

A fama da região, 

por sua vez, deve-

se ao município 

de Astro, onde se 

iniciou a 

produção de leite 

na década de 

1950. 

[...] [...] [...] 

Região do Leite 

de Astro 

Municípios de 

Astro, Estrela, 

Céu Azul e 

Tempestade. 

A Região do Leite 

de Astro, é 

conhecida por 

produzir leite, é 

formada pelos 

municípios de 

Astro, Estrela, 

Céu Azul e 

Tempestade. 

[...] 

A proteção conferida pelo registro de IG recai sobre o nome 

geográfico ou seu gentílico. Complementos como "Região de" 

só são admitidos se for comprovado que eles integram o nome 

geográfico próprio, sendo protegido o conjunto e não a 

expressão isoladamente. É o caso do exemplo “Região de 

Astro”, citado na tabela acima. 

O mesmo entendimento se aplica aos nomes de produto ou 

serviço que integram o nome geográfico protegido, por meio 

da devida comprovação documental. É o caso do exemplo 

“Região do Leite de Astro”, citado na tabela acima. 

Ambos os casos diferem-se das situações em que o nome do 

produto ou serviço simplesmente acompanha o nome 

geográfico. São os casos dos exemplos “Leite Astrense” e 

“Leite da Região de Astro”, citados na tabela acima. 
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O escopo de proteção será delimitado mediante parecer 

técnico. 

052 Patrícia M. S. 

Barbosa (INPI) 

3.2.1 Orientações para 

IP 

No quadro do item, primeira coluna  

alterar de: “Nome da IP” 

para: “IP associada ou não ao nome do produto” 

Redação alterada para: 

[...] 

IP associada ou 

não ao nome do 

produto 

Área abrangida Justificativa 

 [...] 

053 Kelly Lissandra 

Bruch 

3.2.1 Orientações para 

IP 

Poderia colocar como exemplo ainda “leite da região de 

Astro” 

Sugere-se colocar algum exemplo que não fosse atrelado 

ao nome de um município, como é o caso do “vale do São 

Francisco” para demonstrar essa possibilidade. 

O objetivo desse tópico é demonstrar as possíveis variações 

que podem ocorrer com o mesmo nome geográfico e seu 

gentílico.  

 

Redação alterada para: 

[...] 

Nesse caso, observam-se características de uma IP e pode ser 

solicitada a proteção, por exemplo, para: 

IP associada ou 

não ao nome do 

produto 

Área abrangida Justificativa 

[...] [...] [...] 

Região de Astro 

ou 

Leite da Região  

de Astro 

Municípios de 

Astro, Estrela e 

Céu Azul. 

A Região de 

Astro, conhecida 

por produzir leite, 

é formada pelos 

municípios de 

Astro, Estrela e 

Céu Azul. 

A fama da região, 

por sua vez, deve-

se ao município 

de Astro, onde se 

iniciou a 

produção de leite 

na década de 

1950. 

[...] [...] [...] 

Região do Leite 

de Astro 

Municípios de 

Astro, Estrela, 

Céu Azul e 

A Região do Leite 

de Astro, é 

conhecida por 



39 

 

Tempestade. produzir leite, é 

formada pelos 

municípios de 

Astro, Estrela, 

Céu Azul e 

Tempestade. 

[...] 

054 CEPI – OAB/RS 3.2.1 Orientações para 

IP 

Poderia colocar como exemplo ainda “leite da região de 

Astro” 

Sugere-se colocar algum exemplo que não fosse atrelado 

ao nome de um município, como é o caso do “vale do São 

Francisco” para demonstrar essa possibilidade. 

O objetivo desse tópico é demonstrar as possíveis variações 

que podem ocorrer com o mesmo nome geográfico e seu 

gentílico.  

 

Redação alterada para: 

[...] 

Nesse caso, observam-se características de uma IP e pode ser 

solicitada a proteção, por exemplo, para: 

[...] 

Região de Astro 

ou 

Leite da Região  

de Astro 

Municípios de 

Astro, Estrela e 

Céu Azul. 

A Região de 

Astro, conhecida 

por produzir leite, 

é formada pelos 

municípios de 

Astro, Estrela e 

Céu Azul. 

A fama da região, 

por sua vez, deve-

se ao município 

de Astro, onde se 

iniciou a 

produção de leite 

na década de 

1950. 

[...] [...] [...] 

Região do Leite 

de Astro 

Municípios de 

Astro, Estrela, 

Céu Azul e 

Tempestade. 

A Região do Leite 

de Astro, é 

conhecida por 

produzir leite, é 

formada pelos 

municípios de 

Astro, Estrela, 
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Céu Azul e 

Tempestade. 

[...] 

055 MAPA 3.2.2 Orientações para 

DO 

“Para os pedidos de registro de IG na espécie DO, deve 

ser comprovado, por meio de documentação competente, 

que o meio geográfico, incluídos os fatores naturais e 

humanos, influencia exclusiva ou essencialmente as 

qualidades ou características do produto o serviço.”  

Em outros trechos do manual, fala-se de “estudos 

técnicos-científicos”. Seria a mesma coisa? 

Correção: onde está escrito “produto o serviço”, seria 

“produto ou serviço”. 

 

Exemplo. Necessário deixar claro que o nome não pode 

ser inventado. Deve-se reforçar que a IG se refere a um 

nome que se tornou conhecido. Pelo exemplo apresentado, 

fica uma certa dúvida quanto a esse fato. 

Novamente, sugerimos substituir exemplos por casos 

reais, ainda que estrangeiros. Também, reforçamos que o 

exemplo empregado na página 30 contradiz a afirmação 

da página 24: "Desta forma, um nome fictício, criado ou 

inventado apenas para se requerer o registro da IG, não é 

registrável". 

 

Não é necessário comprovar que o nome geográfico se 

tornou conhecido. Sugere-se retirar essa frase, pois pode-

se inferir, equivocadamente, que não é necessário o nome 

ter-se tornado conhecido para que haja o registro de uma 

IG. Em outras palavras, apesar de não ser necessária a 

comprovação de que o nome geográfico se tornou 

conhecido, é importante que haja esse reconhecimento. 

 

“Como os limites oficiais de um território não são 

necessariamente os limites ambientais, a delimitação da 

área de uma DO pode ser maior ou menor que a área 

correspondente ao nome geográfico para o qual se requer 

a proteção.”  

O trecho acima se aplica tanto para DO quanto pra IP. 

Então poderia ser uma observação geral, e não apenas 

Esclarece-se que “estudos técnico-científicos” são uma das 

formas de documentação competente para comprovação da 

espécie DO. 

 

Os exemplos fictícios se destinam a ilustrar uma situação 

específica, de acordo com o que se deseja explicitar. O uso de 

um mesmo exemplo, variando em grau de complexidade, é 

recurso didático que visa a ajudar na fixação do conteúdo a ser 

assimilado. Isso não seria possível com a utilização de 

exemplos reais em todos os casos, dado que tais 

particularidades nem sempre se mostram presentes. Tal 

procedimento não contraria a recomendação de que o nome 

geográfico não seja um nome criado ou inventado, uma vez 

que se deixou claro tratar-se de exemplos hipotéticos. 

 

No que diz respeito aos limites ambientais, a exigência da 

influência ambiental é requisito obrigatório somente para DO. 

 

O quadro “Atenção!” é adequado ao tópico, pois é informação 

a ele relacionada. 

 

Redação alterada para: 

3.2.2 Orientações para DO 

Para os pedidos de registro de IG na espécie DO, deve ser 

comprovado, por meio de documentação competente, que o 

meio geográfico, incluídos os fatores naturais e humanos, 

influencia exclusiva ou essencialmente as qualidades ou 

características do produto ou serviço.  

Não é necessário comprovar que o nome geográfico se tornou 

conhecido nos mesmos moldes de um pedido de IP. Porém, o 

nome geográfico que se quer proteger deve constar na 

documentação obrigatória, relacionado ao produto ou serviço 

que a IG busca assinalar. 

[...] 

Nesse caso, observam-se características de uma DO e pode 

ser solicitada a proteção, por exemplo, para: 
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para DO. 

 

Quadro ‘Atenção’: Sugere-se sua exclusão, pois as 

justificativas para alteração do nome são específicas e, só 

porque pode mudar, não precisa constar na hora que se 

orienta como deve ser. Alterar o nome não é regra. 

DO associada ou 

não ao nome do 

produto 

Área abrangida Justificativa 

[...] [...] [...] 

 

Região de  

Melópolis 

ou 

Taças da Região 

de Melópolis 

 

 

Municípios de 

Melópolis, 

Florsópolis e 

Jardins 

Região de 

Melópolis é o 

nome 

geográfico que 

engloba os 

municípios de 

Melópolis, 

Florsópolis e 

Jardins. A área 

de influência 

do meio 

extrapola os 

limites do 

município de 

Melópolis, 

tendo em vista 

que as rochas 

de onde se 

extraem a 

pedra sabão 

estão presentes 

nos três 

municípios, 

havendo 

produtores em 

todos eles. 

[...] [...] [...] 

Região das Taças 

de Melópolis 

Municípios de 

Melópolis e 

Jardins 

Região das 

Taças de 

Melópolis é o 

nome 

geográfico que 

engloba os 

municípios de 

Melópolis e 
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Jardins. A área 

de influência 

do meio 

extrapola os 

limites do 

município de 

Melópolis e 

estende-se até 

áreas do  

municípios de 

Jardins, 

havendo 

produtores em 

todos eles. 

A proteção conferida pelo registro de IG recai sobre o nome 

geográfico ou seu gentílico. Complementos como "Região de" 

só são protegidos com exclusividade se for demonstrado, por 

meio da devida comprovação documental, que eles integram o 

nome geográfico próprio, sendo reconhecido o conjunto e não 

a expressão isoladamente. É o caso do exemplo “Região de 

Melópolis”, citado na tabela acima. 

O mesmo entendimento se aplica aos nomes de produto ou 

serviço que integram um nome geográfico protegido. É o caso 

do exemplo “Região das Taças de Melópolis”, citado na 

tabela acima. 

Ambos os casos diferem-se das situações em que o nome do 

produto ou serviço simplesmente acompanha o nome 

geográfico. São os casos dos exemplos “Taças de Melópolis” 

e “Taças Melopolitanas”, citados na tabela acima. 

O escopo de proteção será delimitado mediante parecer 

técnico. 

[...] 

056 Patrícia M. S. 

Barbosa (INPI) 

3.2.2 Orientações para 

DO 

No quadro do item, primeira coluna 

alterar de: “Nome da DO” 

para: “DO associada ou não ao nome do produto” 

Redação alterada para: 

[...] 

DO associada ou 

não ao nome do 

produto 

Área abrangida Justificativa 

[...] 

057 Kelly Lissandra 3.2.2 Orientações para Poderia colocar como exemplo ainda “Taças da Região de O objetivo desse tópico é demonstrar as possíveis variações 
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Bruch DO Melópolis”. 

Sugere-se colocar algum exemplo que não fosse atrelado 

ao nome de um município, como é o caso do “vale do 

Jequitinhonha” para demonstrar essa possibilidade. 

que podem ocorrer com o mesmo nome geográfico e seu 

gentílico.  

 

Redação alterada para: 

[...] 

Nesse caso, observam-se características de uma DO e pode 

ser solicitada a proteção, por exemplo, para: 

DO associada ou 

não ao nome do 

produto 

Área abrangida Justificativa 

[...] [...] [...] 

 

Região de  

Melópolis 

ou 

Taças da Região 

de Melópolis 

 

 

Municípios de 

Melópolis, 

Florsópolis e 

Jardins 

Região de 

Melópolis é o 

nome 

geográfico que 

engloba os 

municípios de 

Melópolis, 

Florsópolis e 

Jardins. A área 

de influência 

do meio 

extrapola os 

limites do 

município de 

Melópolis, 

tendo em vista 

que as rochas 

de onde se 

extraem a 

pedra sabão 

estão presentes 

nos três 

municípios, 

havendo 

produtores em 

todos eles. 

[...] [...] [...] 

Região das Taças Municípios de Região das 
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de Melópolis Melópolis e 

Jardins 

Taças de 

Melópolis é o 

nome 

geográfico que 

engloba os 

municípios de 

Melópolis e 

Jardins. A área 

de influência 

do meio 

extrapola os 

limites do 

município de 

Melópolis e 

estende-se até 

áreas do  

municípios de 

Jardins, 

havendo 

produtores em 

todos eles. 

[...] 

058 CEPI – OAB/RS 3.2.2 Orientações para 

DO 

Poderia colocar como exemplo ainda “Taças da Região de 

Melópolis”. 

Sugere-se colocar algum exemplo que não fosse atrelado 

ao nome de um município, como é o caso do “vale do 

Jequitinhonha” para demonstrar essa possibilidade. 

O objetivo desse tópico é demonstrar as possíveis variações 

que podem ocorrer com o mesmo nome geográfico e seu 

gentílico.  

 

Redação alterada para: 

[...] 

Nesse caso, observam-se características de uma DO e pode 

ser solicitada a proteção, por exemplo, para: 

DO associada ou 

não ao nome do 

produto 

Área abrangida Justificativa 

[...] [...] [...] 

 

Região de  

Melópolis 

ou 

Taças da Região 

 

Municípios de 

Melópolis, 

Florsópolis e 

Jardins 

Região de 

Melópolis é o 

nome 

geográfico que 

engloba os 
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de Melópolis 

 

municípios de 

Melópolis, 

Florsópolis e 

Jardins. A área 

de influência 

do meio 

extrapola os 

limites do 

município de 

Melópolis, 

tendo em vista 

que as rochas 

de onde se 

extraem a 

pedra sabão 

estão presentes 

nos três 

municípios, 

havendo 

produtores em 

todos eles. 

[...] [...] [...] 

Região das Taças 

de Melópolis 

Municípios de 

Melópolis e 

Jardins 

Região das 

Taças de 

Melópolis é o 

nome 

geográfico que 

engloba os 

municípios de 

Melópolis e 

Jardins. A área 

de influência 

do meio 

extrapola os 

limites do 

município de 

Melópolis e 

estende-se até 

áreas do  
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municípios de 

Jardins, 

havendo 

produtores em 

todos eles. 

[...] 

059 MAPA 4 Representação da IG - Exemplos de IG registradas no INPI com nome de 

produto associado ao nome geográfico. No exemplo da IG 

“Banana da Região de Corupá”, a proteção deveria 

abarcar não apenas “Região de Corupá”, mas também o 

composto “Banana da Região de Corupá”, sendo que 

“banana” sozinho não é protegido. Portanto, a IG 

registrada deve garantir a proteção contra usurpação não 

apenas de “Região de Corupá”, mas também do uso 

indevido de “Banana da Região de Corupá”. 

 

- Exemplos de representações de IG registradas no INPI. 

A representação gráfica da IG “Banana da Região de 

Corupá” está diferente da que consta no site do INPI, na 

lista de IGs registradas. Nesta lista, a representação 

gráfica contém a expressão “Denominação de Origem”, o 

que não aparece na representação gráfica desse manual. 

 

- Acerca da definição de representação geográfica afirma 

que “refere-se ao nome geográfico ou seu gentílico, 

associado a mapas, representações cartográficas, 

representações gráficas planas ou desenhos da área 

geográfica da IG”. No entanto, representações 

cartográficas e mapas são coisas idênticas. Sugere-se 

corrigir isso. 

A proteção conferida pelo registro de IG recai sobre o nome 

geográfico ou seu gentílico. Complementos como "Região de" 

só são protegidos com exclusividade se for demonstrado, por 

meio da devida comprovação documental, que eles compõem 

o nome geográfico próprio, sendo assim reconhecido o 

conjunto e não a expressão isoladamente. 

O mesmo entendimento se aplica aos nomes de produto ou 

serviço que compõem um nome geográfico protegido. 

Ambos os casos diferem-se das situações em que o 

produto/serviço acompanha o nome geográfico. 

Ressalta-se que a proteção é sempre concedida de acordo com 

a devida comprovação documental apresentada. 

O escopo da proteção conferida encontra-se de maneira 

explícita no certificado de registro de IG, disponibilizado pelo 

INPI ao requerente após o reconhecimento da IG. 

Cumpre dizer que quando da análise de outro pedido de 

registro de IG ou de marca – seja ela de produto, de serviço, 

coletiva ou de certificação –, será levada em consideração 

para fins de exame de colidência a proximidade de tais termos, 

bem como a afinidade mercadológica, no que diz respeito à 

suscetibilidade de confusão ou associação errônea com o 

nome já registrado. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

A representação geográfica refere-se ao nome geográfico ou 

seu gentílico, associado a mapas, representações gráficas 

planas ou desenhos da área geográfica da IG. Não é admitida 

a proteção apenas do elemento figurativo, uma vez que a 

proteção conferida por lei recai sobre o nome geográfico e se 

estende à representação da IG. A representação geográfica 

deve ser de fácil visualização. 

[...] 
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Representação 

gráfica/figurativa da DO 

“Região de Corupá”, com a 

presença do nome do 

produto que a IG visa a 

assinalar junto ao nome 

geográfico protegido.  

O produto da IG (banana) 

também aparece na forma 

de uma figura estilizada.  

[...] 

060 CCFN 4 Representação da IG Item 4 do Manual fornece detalhes sobre a representação 

de uma indicação geográfica (logo), estipulando que a 

proteção conferida por uma IG se refere a um nome 

geográfico ou seu gentílico, e abrange a representação 

gráfica ou figurativa da indicação geográfica bem como a 

representação geográfica do país, cidade, região ou 

localidade de seu território. 

Este item também prevê que apenas uma representação da 

indicação geográfica pode ser apresentada ao INPI, à qual 

poderá então ser concedida proteção se o registro for 

aprovado pelo INPI. Isto consta da seguinte disposição: 

“Além disso, só pode ser apresentada ao INPI uma única 

representação da IG, que terá sua proteção reconhecida 

em caso de concessão do registro.” 

Dessa forma, o CCFN enfatiza a necessidade de que seja 

acrescentada uma cláusula explícita indicando que, em 

caso de indicações geográficas compreendendo termos de 

uma língua que não seja o português, a proteção, se 

concedida, não incluirá traduções ou transliterações do 

sinal distintivo. 

Em âmbito administrativo, a proteção conferida pelo INPI 

recai sobre o nome geográfico ou seu gentílico. No caso de 

apresentação do mesmo nome geográfico em mais de uma 

língua, o procedimento adotado é a formulação de exigência 

para que o requerente esclareça sobre qual termo se requer a 

proteção, com exceção para os países que possuem mais de 

uma língua oficialmente reconhecida. Nestes casos, a IG será 

aceita em mais de uma língua, devendo, entretanto, ser 

comprovado que tais termos também foram protegidos 

naquelas línguas em seu país de origem. 

Ressalta-se que quando da análise de outro pedido de registro 

de IG ou de marca – seja ela de produto, de serviço, coletiva 

ou de certificação –, será levada em consideração para fins de 

exame de colidência a tradução ou transliteração de tais 

termos, bem como a afinidade mercadológica, no que diz 

respeito à suscetibilidade de confusão ou associação errônea 

com o nome já registrado. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

Atenção! 

Em âmbito administrativo, a proteção conferida pelo INPI 

recai sobre o nome geográfico ou seu gentílico. O nome 

protegido será aquele requerido no processo, conforme 

solicitado pelo requerente. Inclusive em caso de 

transliteração, ou seja, a transformação de uma IG 

originalmente registrada em alfabeto não latino em alfabeto 

latino, tal transliteração poderá ser protegida. 
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A proteção de traduções de um mesmo nome em um mesmo 

pedido não é admitida, com exceção para os países que 

possuem mais de uma língua oficialmente reconhecida. 

Nestes casos, a IG será aceita em mais de uma língua, 

devendo, entretanto, ser comprovado que tais termos também 

foram protegidos naquelas línguas em seu país de origem.  

Porém, quando da análise de outro pedido de registro de IG 

ou de marca, a tradução de tais termos, bem como a afinidade 

mercadológica, poderão ser levadas em consideração caso 

exista a possibilidade de confusão ou associação errônea com 

o nome já registrado. 

061 Kelly Lissandra 

Bruch 

4 Representação da IG Dúvida: seria aceita uma representação só figurativa e que 

não ser referisse à representação geográfica da região 

delimitada? 

Dúvida: é facultativo ou obrigatório incluir na 

representação figurativa ou geográfica o tipo de indicação 

geográfica a que o nome geográfico se prefere?  

Explicando: no caso de “Banana da região de Corupá” é 

facultativo incluir “denominação de origem”? 

Pelo histórico das concessões, presumia-se que era 

obrigatório. 

Itens facultativos: como impedir que a representação 

figurativa se desconecte do nome protegido?  

Receio: que os substitutos processuais encontrem 

subterfúgios por meio dessas facultatividades para impedir 

que terceiros que estão na região, mas que não sejam 

associados, façam uso da IG. 

De acordo com a legislação em vigor a proteção conferida 

pelo registro de IG recai sobre o nome geográfico ou seu 

gentílico e se estende à representação da IG. Dessa forma não 

há como registrar exclusivamente uma representação 

figurativa. 

 

É possível incluir na representação a descrição da espécie de 

IG a ser requerida (IP ou DO). Portanto, fica a critério do 

requerente, sendo facultativa. Porém, há que se considerar que 

somente a representação da IG presente no registro terá sua 

proteção reconhecida. 

 

Cabe ao requerente determinar quais elementos figurativos 

melhor demonstram sua identidade e devem constar em sua 

representação. No entanto, não é permitido que tais elementos 

tenham caráter enganoso ou que induzam a erro. 

 

Em relação ao direito de uso da representação protegida esse 

pertence a todo produtor ou prestador de serviço estabelecido 

na área, que cumpra o caderno de especificações e se submeta 

ao controle estabelecido na IG. 

062 CEPI – OAB/RS 4 Representação da IG Dúvida: seria aceita uma representação só figurativa e que 

não ser referisse à representação geográfica da região 

delimitada? 

Dúvida: é facultativo ou obrigatório incluir na 

representação figurativa ou geográfica o tipo de indicação 

geográfica a que o nome geográfico se prefere?  

Explicando: no caso de “Banana da região de Corupá” é 

De acordo com a legislação em vigor a proteção conferida 

pelo registro de IG recai sobre o nome geográfico ou seu 

gentílico e se estende à representação da IG. Dessa forma não 

há como registrar exclusivamente uma representação 

figurativa. 

 

É possível incluir na representação a descrição da espécie de 
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facultativo incluir “denominação de origem”? 

Pelo histórico das concessões, presumia-se que era 

obrigatório. 

Itens facultativos: como impedir que a representação 

figurativa se desconecte do nome protegido?  

Receio: que os substitutos processuais encontrem 

subterfúgios por meio dessas facultatividades para impedir 

que terceiros que estão na região, mas que não sejam 

associados, façam uso da IG. 

IG a ser requerida (IP ou DO). Portanto, fica a critério do 

requerente, sendo facultativa. Porém, há que se considerar que 

somente a representação da IG presente no registro terá sua 

proteção reconhecida. 

 

Cabe ao requerente determinar quais elementos figurativos 

melhor demonstram sua identidade e devem constar em sua 

representação. No entanto, não é permitido que tais elementos 

tenham caráter enganoso ou que induzam a erro. 

 

Em relação ao direito de uso da representação protegida esse 

pertence a todo produtor ou prestador de serviço estabelecido 

na área, que cumpra o caderno de especificações e se submeta 

ao controle estabelecido na IG. 

063 Maria Beatriz 

Dellore (em 

nome do 

USPTO) 

5 Termos não 

suscetíveis de registro 

O item 5 refere-se ao artigo 4º da Instrução Normativa 

95/18, e estabelece que “os seguintes termos não são 

registráveis como IG por serem suscetíveis de causar 

confusão, que reproduzam, imitem ou se constituam por 

(i) um nome geográfico ou seu gentílico que tenha se 

tornado de uso comum, designando um produto ou 

serviço; ii) um nome de variedade vegetal, cultivada ou 

não, que esteja registrada como cultivar, ou que seja de 

uso corrente ou existente no território brasileiro na data do 

pedido; iii) um nome de uma raça animal que seja de uso 

corrente ou existente no território brasileiro na data do 

pedido; iv) um homônimo à Indicação Geográfica já 

registrada no Brasil para assinalar produto ou serviço 

idêntico ou afim, salvo quando houver diferenciação 

substancial no signo distintivo”. O Brasil também 

examinará os pedidos de IG para verificar se os mesmos 

são suscetíveis de causar confusão com direitos anteriores 

de marca no Brasil? Recomendamos que o Brasil 

esclareça que recusará o registro de pedidos de IG quando 

estes criarem risco de confusão com direitos anteriores de 

marcas já concedidos no Brasil, em conformidade com as 

normas internacionais. 

De acordo com o princípio da legalidade, a administração 

pública só pode fazer aquilo que é autorizado em lei. A LPI 

proíbe expressamente o registro de nome geográfico 

previamente protegido por IG como marca de produto ou 

serviço (art. 124, inciso IX, da LPI), mas não o contrário. 

Dessa forma, não há, no momento, previsão legal para esse 

tipo de recusa. Ademais, IG e marcas são institutos com 

naturezas distintas. Enquanto o primeiro tem natureza 

declaratória (art. 1º, parágrafo único, da IN n.º 95/18), o 

segundo tem natureza constitutiva. Isso significa que um 

registro de marca – seja ela de produto, de serviço, coletiva ou 

de certificação – não é impeditivo para o registro de uma IG. 

Em se tratando de marcas em processo de análise, o 

procedimento adotado é o sobrestamento, até que seja 

finalizado o exame do pedido de reconhecimento de uma IG 

no INPI. 

064 Kelly Lissandra 

Bruch 

5 Termos não 

suscetíveis de registro 

Importante ressaltar que isso se aplica a conflito entre IGs, 

não entre IG e outros signos. 
Redação alterada para: 

5 Termos não suscetíveis de registro como indicação 

geográfica 



50 

 
065 CEPI – OAB/RS 5 Termos não 

suscetíveis de registro 

Importante ressaltar que isso se aplica a conflito entre IGs, 

não entre IG e outros signos. 
Redação alterada para: 

5 Termos não suscetíveis de registro como indicação 

geográfica 

066 CCFN 5.1 Termos de uso 

comum 

Item 5.1 do Manual determina que os termos que 

correspondem aos nomes do produto ou serviço não 

podem ser registrados. O CCFN apoia totalmente esta 

posição. Entretanto, podem ocorrer circunstâncias nas 

quais, embora a indicação geográfica protegida possa não 

corresponder diretamente ao nome do produto ou serviço 

e, desta forma se enquadre para proteção, o alcance da 

proteção da IG seja tal que ela possa ser utilizada para 

prevenir o uso do nome do produto ou serviço. Nessas 

situações, a proteção da indicação geográfica: 1) deverá 

ser recusada a fim de proteger a livre utilização do termo 

genérico; ou 2) deverá ter proteções específicas relativas 

ao âmbito de proteção da IG de forma que fique claro no 

registro que a indicação geográfica protegida não pode ser 

usada para impedir o uso do termo genérico em questão. 

Caso contrário, o livre uso de termos genéricos estaria em 

risco, enfraquecendo a concorrência. 

No que diz respeito a termos que tenham se tornado de uso 

comum, preceitua o art. 4º, inciso I, da IN n.º 95/18, que tais 

termos não são registráveis como IG, assim como aqueles 

suscetíveis de causar confusão, que os reproduzam, imitem ou 

sejam constituídos por. Previsão semelhante é encontrada no 

art. 180 da Lei n.º 9.279/96. 

067 Maria Beatriz 

Dellore (em 

nome do 

USPTO) 

5.1 Termos de uso 

comum 

O item 3.2 afirma “Existem ainda outras formas de se 

compor o nome geográfico para um pedido de IG, visto 

que o nome da área geográfica que se quer proteger pode 

tanto corresponder ao próprio nome geográfico ou seu 

gentílico como estar acompanhado por um complemento 

genérico, como, por exemplo, a expressão “Região de” e 

suas variações “Região do/da”... Uma vez que variações 

são permitidas, o nome geográfico a ser protegido pode 

abranger uma delimitação maior ou menor do que a área à 

qual o nome oficialmente se refere. Para indicar que a 

delimitação da área geográfica da IG não coincide com os 

limites a que se refere o nome geográfico ou seu gentílico, 

é facultado ao requerente a utilização de um complemento 

genérico, desde que o conjunto resultante não consista em 

um nome geográfico já existente”. Além disso, o item 5.1 

afirma que “é possível solicitar uma IG para produto ou 

serviço que tenha se tornado de uso comum, desde que 

associado a um nome geográfico ou gentílico que 

identifique sua origem”.  O item 5.1 fornece, mais adiante, 

No que diz respeito a termos que tenham se tornado de uso 

comum, preceitua o art. 4º, inciso I, da IN n.º 95/18, que tais 

termos não são registráveis como IG. Previsão semelhante é 

encontrada no art. 180 da Lei n.º 9.279/96. 

A respectiva análise é feita durante o exame de mérito, 

oportunidade em que se verificará o enquadramento ou não na 

norma proibitiva. 

Em âmbito administrativo, a proteção conferida pelo INPI 

recai sobre o nome geográfico ou seu gentílico, e não sobre 

termos acessórios como a descrição da espécie ou nome do 

produto ou serviço que o acompanham. O escopo dessa 

proteção já é previsto no conteúdo dos despachos de 

concessão e encontra-se de maneira explícita no certificado de 

registro de IG disponibilizado pelo INPI ao requerente após o 

reconhecimento da IG. 

Quanto aos nomes de produto ou serviço que integram um 

nome geográfico, diferente dos casos em que o produto ou 

serviço acompanham o nome geográfico, a proteção recai 

sobre o nome geográfico como um todo. Nesse caso, o nome 
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um exemplo e esclarece que a proteção se estende apenas 

ao nome geográfico e não aos termos que se tornaram de 

uso comum. O Brasil pode confirmar que recusará a 

proteção de termos que são considerados o nome comum 

para um produto tal como entendido pelo consumidor 

brasileiro?  Além disso, os Estados Unidos gostariam de 

confirmar que, com relação aos termos compostos ou com 

múltiplos componentes, qualquer componente que seja 

genérico não seria protegido, mesmo que outros 

componentes dentro do termo o sejam.  Recomendamos 

que o INPI esclareça quanto ao escopo específico de 

proteção concedido no caso de IGs compostas que 

contenham termos genéricos ou comuns. Recomendamos 

especificamente a concessão desse esclarecimento, 

indicando na publicação e no certificado de registro a 

parte ou partes das IGs com múltiplos componentes sobre 

as quais a proteção não é solicitada ou reconhecida, por 

exemplo, na forma de uma apostila específica a respeito 

dos termos genéricos ou comuns em particular. Tal 

clareza ajudará os interessados, fornecendo-lhes 

informações importantes sobre que parte da IG é 

protegida, e indicando que os termos que não são 

protegidos são para uso comum. 

Como mencionado acima, o item 5 afirma que um “nome 

geográfico não será considerado IG quando houver se 

tornado de uso comum”. Além disso, o item 5.1. afirma 

que “termos que não são suscetíveis de causar confusão, 

que reproduzam, imitem ou se constituam por nomes 

geográficos ou seus gentílicos que tenham se tornado de 

uso comum, designando o próprio produto ou serviço, não 

são passíveis de registro como IG”.  Como o Brasil 

determina se um termo ou termos se tornaram de uso 

comum?  Recomendamos que o Brasil esclareça que 

levará em conta a forma como os consumidores entendem 

o termo no Brasil. Além disso, recomendamos que o 

Brasil leve em consideração a seguinte lista não-exaustiva 

de fatores relevantes para esse entendimento do 

consumidor ao determinar se um termo “tornou-se de uso 

comum” (ou seja, se é genérico): (a) se o termo é usado 

de produto ou serviço não é protegido isoladamente como tal, 

mas no conjunto. Ressalta-se que a proteção é sempre 

concedida de acordo com a devida comprovação documental 

apresentada. 
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para se referir ao tipo de produto em questão, conforme 

indicado por fontes competentes, como dicionários, 

jornais e websites relevantes; (b) como o produto 

referenciado pelo termo é comercializado e utilizado no 

comércio no Brasil; (c) se o termo é utilizado, conforme o 

caso, em normas internacionais relevantes reconhecidas 

pelo Brasil para se referir a um tipo ou classe de produto 

no Brasil, como por exemplo, de acordo com uma norma 

promulgada pelo Codex Alimentarius; e (d) se o produto 

em questão é importado para o Brasil, em quantidades 

significativas, de um local que não seja o território 

identificado no pedido ou petição, e se esses produtos 

importados são nomeados pelo termo 

068 MAPA 5.2 Variedade vegetal - A frase “As variedades vegetais e cultivares estão 

dispostas...” nos parece equivocada. A lei dispõe as 

condições para a proteção, mas as variedades não estão 

dispostas nela, estão em sistema que pode ser consultado 

no seguinte endereço: 

http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/index.p

hp  

 

Poderia dar o exemplo que Lábrea, para castanha-do-pará, 

poderia ser registrado. 

 

- “Em relação a estarem registradas como cultivar no 

território brasileiro, as variedades vegetais devem constar 

no Registro Nacional de Cultivares (RNC) sob a 

competência do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA).” Nos parece estar havendo uma 

confusão entre ‘proteção’ e ‘registro’ no texto e nos 

exemplos apresentados. A proteção de cultivares é 

responsabilidade do Serviço Nacional de Proteção de 

Cultivares (SNPC), estabelecido no MAPA, e diz respeito 

à concessão do título de propriedade intelectual sobre 

cultivares obtidas por métodos de melhoramento vegetal. 

Já o registro de cultivares, que também é uma 

competência do MAPA, diz respeito à habilitação de 

cultivares e espécies para produção e comercialização de 

sementes e mudas no Brasil. Portanto, são duas coisas 

O objetivo do tópico é demonstrar apenas o que é irregistrável 

como IG, e não exemplos do que pode ser registrado. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

A definição de cultivares está disposta na Lei nº 9.456, de 25 

de abril de 1997 (Lei nº 9.456/97), conhecida também como 

Lei de Proteção de Cultivares (LPC), uma forma sui generis 

de direito de propriedade intelectual.  

[...] 

Para estarem aptas para produção e comercialização de 

sementes e mudas no território brasileiro, as cultivares e 

espécies devem estar registradas no Registro Nacional de 

Cultivares (RNC) sob a competência do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).   

[...] 

http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/index.php
http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/index.php


53 

 
diferentes. 

069 Kelly Lissandra 

Bruch 

5.2 Variedade vegetal Não há nenhuma limitação na norma que diga que “Essa 

proibição se aplica apenas aos casos de pedidos de 

registro como IG de termos relacionados ao mesmo 

produto ou serviço, tendo em vista que não é permitido o 

registro de IG capaz de causar confusão com o nome de 

uma variedade vegetal.” 

Esta é uma interpretação restritiva do disposto no Acordo 

TRIPS e deve-se atentar para que uma IG não se aproprie 

de um nome de variedade ou cultivar indevidamente, 

inclusive para produtos que não sejam os mesmos ou 

relacionados, mas para aqueles que sejam afins ou 

similares. 

O art. 4° da IN n.º 95/2018 trata dos termos suscetíveis de 

causar confusão. 

A possibilidade de confusão é significantemente maior e mais 

clara quando aplicada ao mesmo produto ou serviço. A 

aplicação do critério de confusão aos produtos que possam ser 

considerados afins ou similares demanda maior subjetividade, 

aproximando-se do conceito de associação.  

Intenta-se, ainda, providenciar alinhamento ao praticado em 

outros países que lidam com a matéria, a exemplo da União 

Europeia. 

070 CEPI – OAB/RS 5.2 Variedade vegetal Não há nenhuma limitação na norma que diga que “Essa 

proibição se aplica apenas aos casos de pedidos de 

registro como IG de termos relacionados ao mesmo 

produto ou serviço, tendo em vista que não é permitido o 

registro de IG capaz de causar confusão com o nome de 

uma variedade vegetal.” 

Esta é uma interpretação restritiva do disposto no Acordo 

TRIPS e deve-se atentar para que uma IG não se aproprie 

de um nome de variedade ou cultivar indevidamente, 

inclusive para produtos que não sejam os mesmos ou 

relacionados, mas para aqueles que sejam afins ou 

similares. 

O art. 4° da IN n.º 95/2018 trata dos termos suscetíveis de 

causar confusão. 

A possibilidade de confusão é significantemente maior e mais 

clara quando aplicada ao mesmo produto ou serviço. A 

aplicação do critério de confusão aos produtos que possam ser 

considerados afins ou similares demanda maior subjetividade, 

aproximando-se do conceito de associação.  

Intenta-se, ainda, providenciar alinhamento ao praticado em 

outros países que lidam com a matéria, a exemplo da União 

Europeia. 

071 Kelly Lissandra 

Bruch 

5.3 Nome de raça 

animal 

Mesma observação do item anterior. 

(Não há nenhuma limitação na norma que diga que “Essa 

proibição se aplica apenas aos casos de pedidos de 

registro como IG de termos relacionados ao mesmo 

produto ou serviço, tendo em vista que não é permitido o 

registro de IG capaz de causar confusão com o nome de 

uma variedade vegetal.” 

Esta é uma interpretação restritiva do disposto no Acordo 

TRIPS e deve-se atentar para que uma IG não se aproprie 

de um nome de variedade ou cultivar indevidamente, 

inclusive para produtos que não sejam os mesmos ou 

relacionados, mas para aqueles que sejam afins ou 

similares). 

O art. 4° da IN n.º 95/2018 trata dos termos suscetíveis de 

causar confusão. 

A possibilidade de confusão é significantemente maior e mais 

clara quando aplicada ao mesmo produto ou serviço. A 

aplicação do critério de confusão aos produtos que possam ser 

considerados afins ou similares demanda maior subjetividade, 

aproximando-se do conceito de associação.  

Intenta-se, ainda, providenciar alinhamento ao praticado em 

outros países que lidam com a matéria, a exemplo da União 

Europeia. 

072 CEPI – OAB/RS 5.3 Nome de raça Mesma observação do item anterior. O art. 4° da IN n.º 95/2018 trata dos termos suscetíveis de 
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animal (Não há nenhuma limitação na norma que diga que “Essa 

proibição se aplica apenas aos casos de pedidos de 

registro como IG de termos relacionados ao mesmo 

produto ou serviço, tendo em vista que não é permitido o 

registro de IG capaz de causar confusão com o nome de 

uma variedade vegetal.” 

Esta é uma interpretação restritiva do disposto no Acordo 

TRIPS e deve-se atentar para que uma IG não se aproprie 

de um nome de variedade ou cultivar indevidamente, 

inclusive para produtos que não sejam os mesmos ou 

relacionados, mas para aqueles que sejam afins ou 

similares). 

causar confusão. 

A possibilidade de confusão é significantemente maior e mais 

clara quando aplicada ao mesmo produto ou serviço. A 

aplicação do critério de confusão aos produtos que possam ser 

considerados afins ou similares demanda maior subjetividade, 

aproximando-se do conceito de associação.  

Intenta-se, ainda, providenciar alinhamento ao praticado em 

outros países que lidam com a matéria, a exemplo da União 

Europeia. 

073 ABAPI / ABPI / 

ASPI 

5.4 Homônimo Justificativa: A esse respeito vale notar o que dispõe o 

Acordo TRIPs em seu artigo 23, que cuida da “Proteção 

Adicional às Indicações Geográficas para Vinhos e 

Destilados, na medida em que tal dispositivo contempla 

uma proteção em nível mais elevado para tais produtos.   

 

Sugestão:  5.4 – Não são registráveis como IG termos 

suscetíveis de causar confusão que reproduzam, imitem ou 

se constituam por homônimo à IG já registrada no Brasil 

para assinalar produto ou serviço idêntico ou afim, salvo 

quando houver diferenciação substancial no signo 

distintivo. No caso de homonímia para produtos 

vinícolas e destilados, será levado em consideração o 

que dispõe o artigo 23 item 3. do TRIPs, que 

estabelece: 3. 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 a de 

não induzir a erro os consumidores.  

 

As associações sugerem, ainda, não limitar o dispositivo 

do Manual à IG já registrada no Brasil para preservar 

eventuais tratados de cooperação na matéria ou outro texto 

O at. 4º, inciso IV, da IN n.º 95/18 ressalva a convivência entre 

IG homônimas quando houver diferenciação substancial no 

signo distintivo. Isso se aplica a toda e qualquer IG, incluindo 

IG para vinhos. 

IG reconhecidas no Brasil pela via administrativa são 

impeditivas para o registro de IG homônimas, desde que 

assinalem produto ou serviço idêntico ou afim, salvo quando 

houver diferenciação substancial no signo distintivo. 

IG reconhecidas no Brasil via acordo devem observar o 

disposto no acordo.  
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legal que preveja proteção a determinada IG, 

independentemente de registro. 

074 MAPA 5.4 Homônimo - Sugere-se iniciar esse item trazendo o terceiro e o quarto 

parágrafos para o começo: “Entende-se por “homônimo”, 

pessoa, coisa ou lugar que tenha o mesmo nome de 

outro(a). No caso específico de IG, homônimos são 

lugares distintos que possuem o mesmo nome.” 

Nos exemplos hipotéticos de “Astro”, o pedido seria 

registrável se fosse de uma das seguintes formas? 

Astro – RR 

Região de Astro – RR 

No segundo exemplo hipotético, seria registrável se fosse 

da seguinte forma? 

Melópolis – TO  

Sugerimos que sejam evidenciadas as formas para as quais 

seria possível obter o registro, utilizando os mesmos 

exemplos dos casos hipotéticos (se forem mantidos). Isso 

é importante porque podem ocorrer casos reais de IGs 

homônimas, em estados diferentes, para assinalar produtos 

similares. Isso não deveria ser simplesmente um óbice a 

um pedido de reconhecimento legítimo. Por isso, seria 

bom frisar em quais formas seriam possíveis esse registro. 

A estrutura do tópico está adequada, tendo em vista que ele 

inicia da mesma forma que os tópicos anteriores, de modo a 

harmonizar com o caput do art. 4° da IN n.º 95/2018, ao qual 

ele remete. 

Com a intenção de evitar possíveis homonímias é permitido o 

registro de siglas oficiais de estados associadas ao nome 

geográfico da IG ou ao seu gentílico. Por não cumprirem com 

esse objetivo, siglas que não do estado não são registráveis 

quando associadas ao nome geográfico. Pelo mesmo motivo, 

não são permitidas representações formadas pela sigla do 

nome geográfico a ser protegido junto ao mesmo nome 

geográfico.  

Informações detalhadas podem ser encontradas no tópico 3.1. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

Exemplos hipotéticos de homônimos e a possibilidade de 

registro como IG 

Astro - RR 

 

Conjunto de 

cidades do estado 

de Roraima.  

 

Pedido de DO 

para assinalar 

“iogurte”, com 

uso de 

representação da 

IG. 

 

 

Astro 

 

Município do 

estado do 

Maranhão.  

 

IP já registrada 

no INPI para 

assinalar “leite”, 

com uso de 

representação da 

IG. 

 

 

Concessão 

Embora a IG 

“Astro” esteja 

registrada no 

INPI e os 

produtos 

assinalados sejam 

afins, a sigla do 

estado permite 

identificar a 

localidade. 

Ademais, os 

signos são 

substancialmente 

distintos. 

 

075 ABAPI / ABPI / 

ASPI 

6.1 Requerente do 

registro 
Cooperativa não tem legitimidade para ser requerente 

(substituto processual) – Fundamento: A Lei 

A Lei n.º 13.806, de 10 de janeiro de 2019, atribuiu às 

cooperativas a possibilidade de atuarem como substitutos 
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13.806/2019, que alterou a Lei 5.764/1971, atribuiu às 

cooperativas a possibilidade de agirem como substituta 

processual de seus associados de forma extraordinária, 

somente quando a causa de pedir tenha relação com as 

operações de mercado, conforme dispõe o artigo 88-A. O 

artigo 88-A está disposto dentro da Seção III (Das 

operações da Cooperativa) do Capítulo XII (Do sistema 

operacional das Cooperativas) da norma alterada. Nesse 

sentido, o artigo 82, que inicia a sessão citada, deixa 

nítido que operações de mercado são “compras e 

vendas”, objeto de uma cooperativa. Operações de 

mercado estão no ramo dos direitos obrigacionais. As 

Indicações geográficas estão no ramo dos direitos reais. O 

reconhecimento de uma indicação geográfica é o 

reconhecimento de um bem patrimonial e imaterial, e não 

de uma operação de mercado. Recorda-se que a Lei de 

Propriedade Industrial, em seu artigo 5, considera os 

direitos de propriedade industrial como bens móveis.   

processuais, caso sejam atendidos, concomitantemente, os 

seguintes requisitos:  

i) a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos 

associados e que tenham relação com as operações de 

mercado da cooperativa;  

ii) haja previsão específica em seu estatuto; e  

iii) haja, de forma expressa, autorização manifestada 

individualmente pelo associado ou por meio de assembleia 

geral que delibere sobre a propositura da medida judicial.  

Assim, as cooperativas estão legitimadas a requererem o 

registro de IG no INPI, enquanto substitutas processuais.  

Esse entendimento está em consonância com o Parecer n.º 

00048/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. 

076 Marcos Fabrício 

Welge Gonçalves 

6.1 Requerente do 

registro 
Cooperativa não tem legitimidade para ser requerente 

(substituto processual) –Fundamento: A Lei 

13.806/2019, que alterou a Lei 5.764/1971, atribuiu as 

cooperativas a possiblidade de agirem como substituta 

processual de seus associados de forma extraordinária, 

somente quando a causa de pedir tenha relação com as 

operações de mercado, conforme dispõe o artigo 88-A.  O 

artigo 88-A está disposto dentro da Seção III (Das 

operações da Cooperativa) do Capítulo XII (Do sistema 

operacional das Cooperativas) da norma alterada. Nesse 

sentido, o artigo 82, que inicia a sessão citada, deixa 

nítido que operações de mercado são “compras e 

vendas”, objeto de uma cooperativa. Operações de 

mercado estão no ramo dos direitos obrigacionais. As 

Indicações geográficas estão no ramo dos direitos reais. O 

reconhecimento de uma Indicação geográfica é o 

reconhecimento de um bem patrimonial e imaterial, e não 

de uma operação de mercado. Recorda-se que a Lei da 

Propriedade Industrial, em seu artigo 5, considera os 

direitos de propriedade industrial como bens móveis. 

A Lei n.º 13.806, de 10 de janeiro de 2019, atribuiu às 

cooperativas a possibilidade de atuarem como substitutos 

processuais, caso sejam atendidos, concomitantemente, os 

seguintes requisitos:  

i) a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos 

associados e que tenham relação com as operações de 

mercado da cooperativa;  

ii) haja previsão específica em seu estatuto; e  

iii) haja, de forma expressa, autorização manifestada 

individualmente pelo associado ou por meio de assembleia 

geral que delibere sobre a propositura da medida judicial.  

Assim, as cooperativas estão legitimadas a requererem o 

registro de IG no INPI, enquanto substitutas processuais.  

Esse entendimento está em consonância com o Parecer n.º 

00048/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. 

077 Kelly Lissandra 6.1.1 Substituto Ok – totalmente de acordo, especialmente com a questão A previsão de inclusão de cooperativa está implicitamente 
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Bruch processual das cooperativas. Sugeriria incluir inclusive no rol inicial. 

Sugeriria apresentar uma Cooperativa como substituto 

processual, a título de exemplo, como é o caso da Colônia 

Witmarsum. 

contida na expressão “e qualquer outra entidade 

representativa da coletividade que possa atuar como tal, em 

razão de lei específica”. 

Além disso, a menção expressa às cooperativas encontra-se 

em destaque no quadro “Atenção!” do tópico 6.1.1 Substituto 

processual. 

No que diz respeito ao exemplo da Colônia Witmarsum, 

considerando que o registro foi concedido em 2018, portanto, 

antes da Lei n.º 13.806, de 10 de janeiro de 2019 e do Parecer 

n.º 00048/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, o requerente foi 

aceito na condição de ser o único produtor no local, situação 

em que a natureza jurídica de cooperativa não configurava 

empecilho. 

078 CEPI – OAB/RS 6.1.1 Substituto 

processual 

Ok – totalmente de acordo, especialmente com a questão 

das cooperativas. Sugeriria incluir inclusive no rol inicial. 

Sugeriria apresentar uma Cooperativa como substituto 

processual, a título de exemplo, como é o caso da Colônia 

Witmarsum. 

A previsão de inclusão de cooperativa está implicitamente 

contida na expressão “e qualquer outra entidade 

representativa da coletividade que possa atuar como tal, em 

razão de lei específica”. 

Além disso, a menção expressa às cooperativas encontra-se 

em destaque no quadro “Atenção!” do tópico 6.1.1 Substituto 

processual. 

No que diz respeito ao exemplo da Colônia Witmarsum, 

considerando que o registro foi concedido em 2018, portanto, 

antes da Lei n.º 13.806, de 10 de janeiro de 2019 e do Parecer 

n.º 00048/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, o requerente foi 

aceito na condição de ser o único produtor no local, situação 

em que a natureza jurídica de cooperativa não configurava 

empecilho. 

079 MAPA 6.1.1 Substituto 

processual 

- Terceiro parágrafo: Sugestão de complementação da 

sentença para: “...estipulado no caderno de especificações 

técnicas e se submetam ao controle estabelecido pela IG.” 

Pretende-se, com essa complementação, esclarecer que 

não é qualquer controle (por exemplo, oficial, quanto 

aspectos sanitários etc.), e sim, o controle estabelecido 

pela própria organização gestora da indicação geográfica. 

 

- Um dos exemplos (casos) indicados se refere ao 

“Conselho da União das Associações e Cooperativas dos 

Produtores de Uvas de Mesa e Mangas do Vale do 

Submédio São Francisco – UNIVALE” (pag. 44). No 

O exemplo do Conselho da União das Associações e 

Cooperativas dos Produtores de Uvas de Mesa e Mangas do 

Vale do Submédio São Francisco (UNIVALE) é de uma 

associação privada, conforme consta no quadro. Essa natureza 

jurídica de substituto processual já era prevista na normativa 

anterior do INPI. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

Têm direito ao uso da IG os produtores ou prestadores de 

serviço estabelecidos no local que cumpram as obrigações de 

produção ou prestação de serviço estabelecidas no caderno 
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entanto, ocorre que este é um caso de substituto 

processual contemplado em normativo anterior ao que 

está em vigor. Portanto, não caberia como exemplo, pois 

difere dos tipos aceitos indicados acima. Se o 

entendimento do INPI não for esse, então tal tipo de 

associação privada precisar estar elencada no texto que 

trata dos tipos de substituto processual a serem aceitos 

como tal. 

de especificações técnicas e que se submetam ao controle 

estabelecido na IG. Porém, o registro da IG junto ao INPI 

deve ser requerido pelo substituto processual. 

[...] 

080 Francisco José 

Mitidieri 

6.1.1.1 Requisitos para 

atuar como substituto 

processual 

Fazer referência ao subitem 7.1.5 - Comprovação da 

legitimidade do requerente 
Redação alterada para: 

[...] 

Mais informações encontram-se no item 7.1.5 Comprovação 

da legitimidade do requerente. 

Atenção! 

[...] 

081 MAPA 6.1.1.1 Requisitos para 

atuar como substituto 

processual 

- Seria bom detalhar o que é ser representativo da 

coletividade. A previsão expressa no instrumento jurídico 

que instituiu a entidade não é suficiente para ser 

representativo da coletividade.  

 

- Com relação aos exemplos, poderia ser adicionado mais 

um mostrando o caso de uma determinada entidade não 

poder atuar como substituto processual por ter um quadro 

formado minoritariamente por atores envolvidos na cadeia 

ou por sua finalidade ser totalmente alheia à cadeia 

produtiva ou por se localizar em área totalmente diferente. 

Mostrar um exemplo do que não poderia, contribuiria 

ainda mais no sentido de esclarecer a questão. 

 

- Considera-se que o “Exemplo 1” não é adequado. 

Sugere-se apresentar casos reais, de preferência, com 

trechos dessa legitimidade expressa no Estatuto do 

substituto processual. 

Conforme dispõe o tópico 6.1.1.1, para ser representativo da 

coletividade “deve ser observado, ainda, o critério de 

afinidade entre as atividades desenvolvidas pelo substituto 

processual e o produto ou serviço assinalado pela IG” e se a 

entidade atua “em favor dos produtores ou prestadores de 

serviço estabelecidos na área geográfica delimitada de forma 

isonômica”. Portanto, ter a previsão expressa no instrumento 

jurídico não é a única condição para ser substituto processual. 

 

Os exemplos fictícios se destinam a ilustrar uma situação 

específica, de acordo com o que se deseja explicitar. O uso de 

um mesmo exemplo, variando em grau de complexidade, é 

recurso didático que visa a ajudar na fixação do conteúdo a ser 

assimilado. Isso não seria possível com a utilização de 

exemplos reais em todos os casos, dado que tais 

particularidades nem sempre se mostram presentes. Tal 

procedimento não contraria a recomendação de que o nome 

geográfico não seja um nome criado ou inventado, uma vez 

que se deixou claro tratar-se de exemplos hipotéticos. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

Exemplo 2 

No município de Melópolis, fabricam-se artesanalmente taças 

em pedra sabão (esteatito), utilizando-se técnicas tradicionais 
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de modelagem e ornamentação, adequadas à realidade local.   

Em seu território estão localizadas as maiores pedreiras de 

esteatito do estado, cujas rochas apresentam um maior teor 

de quartzo em relação às rochas de outras regiões do país.  

As características mineralógicas das rochas usadas como 

matéria-prima fazem com que as taças fabricadas em 

Melópolis tenham uma resistência maior, diferencial 

valorizado no mercado consumidor.  

Ciente dessa condição a Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente (SMA) depositou pedido de registro de DO 

“Melópolis” no INPI.  

Na documentação a ser apresentada no INPI, a SMA 

comprovou tratar-se de ente público ao fundamentar sua 

atuação na Lei Orgânica Estadual.  

Considerando ser ente público que não pode representar 

grupos de interesses específicos em sede processual, o 

requerente não possui legitimidade para atuar como 

substituto processual nos termos do art. 5º da Instrução 

Normativa nº 95/18. 

082 MAPA 6.1.2 Único produtor ou 

prestador de serviço 

- Exemplo: Sugere-se que a questão de único produtor 

abarque um exemplo de saber-fazer que esteja se 

perdendo, restando na região apenas um produtor que 

detém esse conhecimento, apesar de haver no mercado 

produtos similares ditos como de tal região, sendo 

necessária sua proteção contra usurpações. 

Embora o exemplo sugerido seja válido, já há um exemplo no 

tópico que visa a servir de base a possíveis variações do 

assunto, inclusive para a situação específica sugerida, sem, 

contudo, ter a pretensão de abranger todas as situações 

possíveis. 

083 SEBRAE 6.1.2 Único produtor ou 

prestador de serviço 

Detalhar forma de solicitação de registro da IG ou 

alteração do registro para o caso de mudança de um único 

produtor/prestador de serviços para mais 

produtores/prestadores, o que vai requerer a formação de 

uma entidade que os represente. 

Nestes casos, deve ser protocolada, nos autos do processo, 

petição de apresentação de documentos, apresentando 

justificativas para o ingresso de mais produtores ou 

prestadores de serviço como titulares da IG. 

 

084 Kelly Lissandra 

Bruch 

6.1.3 Requerente 

estrangeiro 

“O registro de IG estrangeira já reconhecida no seu país 

de origem ou por entidades ou organismos internacionais 

competentes” Em regra as IG são reconhecidas por 

organismos nacionais ou, no caso específico da União 

Europeia, Comunitários. Não há uma entidade privada ou 

organismo internacional que reconheça originariamente 

uma IG. Agora, quem requer sim pode ser uma entidade 

representativa ou um órgão ou organismo competente. 

Sugere-se a seguinte redação: 

O tópico utiliza a mesma nomenclatura presente no art. 5º, 

§4º, da IN nº 95/18. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

Nesses casos, o requerente do pedido não necessita preencher 

os requisitos exigidos aos requerentes nacionais, uma vez que 

já foi considerado legítimo. De todo modo, deve ser 

apresentada documentação específica ao INPI, que pode 
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“O registro de IG estrangeira já reconhecida no seu país 

de origem por órgão nacional ou regional competente, por 

meio de suas entidades representativas ou órgão 

competentes e de acordo com a legislação vigente.” 

Outra sugestão 

“Nesses casos, o requerente do pedido não necessita 

preencher os requisitos exigidos aos requerentes 

nacionais, uma vez que foi considerado legítimo no 

exterior.” 

Sugere-se substituir “no exterior” por “no seu país de 

origem”. Especialmente porque “legítimo no exterior” é 

muito vago. 

variar em função da existência de reciprocidade de 

tratamento com o Brasil. 

[...] 

085 CEPI – OAB/RS 6.1.3 Requerente 

estrangeiro 

“O registro de IG estrangeira já reconhecida no seu país 

de origem ou por entidades ou organismos internacionais 

competentes” Em regra as IG são reconhecidas por 

organismos nacionais ou, no caso específico da União 

Europeia, Comunitários. Não há uma entidade privada ou 

organismo internacional que reconheça originariamente 

uma IG. Agora, quem requer sim pode ser uma entidade 

representativa ou um órgão ou organismo competente. 

Sugere-se a seguinte redação: 

“O registro de IG estrangeira já reconhecida no seu país 

de origem por órgão nacional ou regional competente, por 

meio de suas entidades representativas ou órgão 

competentes e de acordo com a legislação vigente.” 

Outra sugestão 

“Nesses casos, o requerente do pedido não necessita 

preencher os requisitos exigidos aos requerentes 

nacionais, uma vez que foi considerado legítimo no 

exterior.” 

Sugere-se substituir “no exterior” por “no seu país de 

origem”. Especialmente porque “legítimo no exterior” é 

muito vago. 

O tópico utiliza a mesma nomenclatura presente no art. 5º, 

§4º, da IN nº 95/18. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

Nesses casos, o requerente do pedido não necessita preencher 

os requisitos exigidos aos requerentes nacionais, uma vez que 

já foi considerado legítimo. De todo modo, deve ser 

apresentada documentação específica ao INPI, que pode 

variar em função da existência de reciprocidade de 

tratamento com o Brasil. 

[...] 

086 MAPA 6.2 Usuário do registro - “Em relação a ser produtor ou prestador de serviço 

estabelecido na área geográfica demarcada, aquele que 

produz um bem ou presta um serviço idêntico ao da IG, 

mas está fora da área delimitada, não poderá fazer uso do 

sinal.” Sugere-se complementar a frase com “...não poderá 

fazer uso do sinal da indicação geográfica.” a fim de 

O tópico em questão encontra-se suficientemente claro, tendo 

em vista que há menção à IG no período “em relação a ser 

produtor ou prestador de serviço estabelecido na área 

geográfica demarcada, aquele que produz um bem ou presta 

um serviço idêntico ao da IG, mas está fora da área 

delimitada, não poderá fazer uso do sinal”, sendo 
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melhor esclarecer e evitar confusão. 

 

- “Quanto a cumprir as disposições contidas no caderno de 

especificações técnicas, não basta que o produtor ou 

prestador de serviço esteja estabelecido na área delimitada 

e produza um bem ou preste determinado serviço 

semelhante ou afim ao da IG. É necessário que isso seja 

feito conforme o caderno de especificações técnicas.” 

Sugere-se que seja adicionado o seguinte complemento no 

final da frase: “... seguindo o disposto nesse documento 

quanto ao modo de produzir o produto ou prestar o 

serviço, atentando para as características finais que o 

produto ou serviço da IG deve conter.” O objetivo é deixar 

claro o que deve ser seguido no caderno e o porquê. Deve 

ser lembrado que esse manual é para o público em geral, 

incluindo muitos produtores que desconhecem o que é 

esse documento (CET) ou entendem muito pouco a 

respeito do mesmo. 

 

 - Quadro “Atenção”: Sugestão de complementação da 

sentença para: “...estipulado no caderno de especificações 

técnicas e se submetam ao controle estabelecido pela IG.” 

Pretende-se, com essa complementação, esclarecer que 

não é qualquer controle (por exemplo, oficial, quanto 

aspectos sanitários etc.), e sim, o controle estabelecido 

pela própria organização gestora da indicação geográfica. 

 

A questão de sempre complementar o “controle” com 

“estabelecido pela IG” deve se estender também para os 

parágrafos constantes no “Exemplo” Parágrafo 6, 7, 8 e 9, 

quando fala do Produtor A, B, C e D. 

 

- Considera-se que o “Exemplo” (pag. 49) não é 

adequado. Sugere-se apresentar casos reais, de 

preferência, com trechos dessa legitimidade expressa no 

Estatuto do substituto processual. Lembrando que caso é 

diferente de exemplo. Caso refere-se à situação real que 

ilustra semelhança ao conteúdo tratado. Exemplo tende a 

ser compreendido como algo de referenciação e, portanto, 

desnecessária sua repetição. 

 

Os exemplos fictícios se destinam a ilustrar uma situação 

específica, de acordo com o que se deseja explicitar. O uso de 

um mesmo exemplo, variando em grau de complexidade, é 

recurso didático que visa a ajudar na fixação do conteúdo a ser 

assimilado. Isso não seria possível com a utilização de 

exemplos reais em todos os casos, dado que tais 

particularidades nem sempre se mostram presentes. Tal 

procedimento não contraria a recomendação de que o nome 

geográfico não seja um nome criado ou inventado, uma vez 

que se deixou claro tratar-se de exemplos hipotéticos. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

Quanto a cumprir as disposições contidas no caderno de 

especificações técnicas, não basta que o produtor ou 

prestador de serviço esteja estabelecido na área delimitada e 

produza um bem ou preste determinado serviço semelhante ou 

afim ao da IG. É necessário seguir o disposto no caderno de 

especificações técnicas no que diz respeito ao modo de 

produzir o produto ou prestar o serviço, atentando para as 

particularidades que o produto ou serviço da IG deve conter.  

[...] 

Atenção!  

O produtor ou prestador de serviço não precisa ter vínculo 

com o substituto processual para fazer uso da IG. Isto é, para 

ser autorizado a fazer uso da IG não é necessário ser 

associado, sindicalizado ou membro da entidade que possa 

atuar como substituto processual junto ao INPI.  

O direito de uso pertence a todos os produtores ou prestadores 

de serviço estabelecidos na área geográfica delimitada, desde 

que cumpram o caderno de especificações técnicas e se 

submetam ao controle estabelecido na IG. 

Exemplo 

[...] 

O produtor A está na área geográfica demarcada, cumpre 

todos os requisitos do caderno de especificações técnicas, 

submete-se ao controle estabelecido na IG e é associado à 
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dá a entender como algo a ser seguido. APLA. Por cumprir todos os requisitos necessários, o 

produtor pode fazer uso da IG.   

O produtor B está na área geográfica demarcada, não cumpre 

os requisitos do caderno de especificações técnicas, não se 

submete ao controle estabelecido na IG e é associado à APLA. 

Por não cumprir todos os requisitos necessários, o produtor 

não pode fazer uso da IG, mesmo sendo associado à APLA.  

O produtor C está na área geográfica demarcada, deixou de 

cumprir um dos requisitos do caderno de especificações 

técnicas, conforme atestado pelo controle estabelecido na IG, 

e é associado à APLA. Até que volte a cumprir os requisitos 

de produção constantes no caderno de especificações 

técnicas, o produtor não pode fazer uso da IG.  

O produtor D está na área geográfica demarcada, cumpre 

todos os requisitos do caderno de especificações técnicas, 

submete-se ao controle estabelecido na IG e não é associado 

à APLA. Por cumprir todos os requisitos necessários, o 

produtor pode fazer uso da IG, mesmo não sendo associado à 

APLA. 

[...] 

087 Maria Beatriz 

Dellore (em 

nome do 

USPTO) 

7 Documentação do 

pedido de registro de 

Indicação Geográfica 

O item 7 declara: “Quando o requerente for estrangeiro, 

será verificado se o depositante provém de um país com 

ou sem reciprocidade de tratamento com o Brasil”.  O que 

significa “reciprocidade de tratamento” neste contexto? 

Recomendamos esclarecimentos. 

Nesse caso, a reciprocidade de tratamento está relacionada à 

apresentação de documentação. Ou seja, os documentos a 

serem apresentados por requerente estrangeiro podem se 

diferenciar dos documentos a serem apresentados por 

requerentes nacionais.  

De todo modo, deve ser apresentada documentação específica 

ao INPI, que poderá variar em função da existência de 

reciprocidade de tratamento entre o Brasil e o país de origem 

do requerente. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

O pedido de registro de IG deve ser feito para uma única 

espécie: IP ou DO. A documentação a ser apresentada varia 

de acordo com a personalidade jurídica do requerente, isto é, 

ser entidade coletiva ou único produtor ou prestador de 

serviço na área delimitada. Quanto às características do 

requerente, a documentação apresentada pode variar em 

função de sua nacionalidade, considerando a nomenclatura 
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utilizada em diferentes países e a equivalência entre os 

documentos. Os documentos a serem apresentados pelo 

requerente estrangeiro poderão se diferenciar dos 

documentos a serem apresentados por requerente nacional, 

caso haja reciprocidade de tratamento entre o Brasil e o seu 

país de origem. 

 [...] 

088 ABAPI / ABPI / 

ASPI 

7 Documentação do 

pedido de registro de 

Indicação Geográfica 

Justificativa: Este item prevê, dentre outros, que 

“Quando o requerente for estrangeiro, será verificado se o 

depositante provém de país com ou sem reciprocidade de 

tratamento com o Brasil. ” 

Sugestão: Deverá ser disponibilizada no próprio Manual 

de Indicações Geográficas ou no portal do INPI a lista dos 

países com os quais o Brasil mantém reciprocidade de 

tratamento. No entender das associações, essa sugestão 

deveria ser inserida no item 1.10 Acesso à informação 

(página 9 do Manual), que passaria a ter a seguinte 

redação, com destaque em vermelho.    

 

1.10 Acesso à informação 

 

(...) 

 

Em consonância com a Lei de Acesso à Informação, 

o INPI disponibiliza em seu Portal: 

. Guia básico de IG 

. Informação sobre os países com os quais o 

Brasil mantém reciprocidade de tratamento;   
. Consulta às listas de registros de IG (IP e DO);  

. Consulta ao andamento dos pedidos de IG; (...) 

Não cabe ao INPI a atribuição de disponibilizar uma lista dos 

países com os quais o Brasil mantém reciprocidade de 

tratamento. 

Cabe ao requerente apresentar tal comprovação. 

089 MAPA 7 Documentação do 

pedido de registro de 

Indicação Geográfica 

Faltou mencionar que os documentos devem estar em 

língua portuguesa. 
Redação alterada para: 

[...] 

Toda a documentação apresentada ao INPI deve estar em 

língua portuguesa, ou acompanhada de tradução, ser legível e 

não conter rasuras. Qualquer documento anexado em língua 

estrangeira deve ser acompanhado da sua respectiva 

tradução simples. 

090 SEBRAE 7.1 Requerente nacional O acesso aos modelos II e III é de difícil acesso. Incluída a Seção Modelos no Manual de Indicações 

Geográficas, na qual serão disponibilizados os modelos 
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referentes a petições e pedidos de IG. 

 

Redação alterada para: 

 [...] 

A Declaração de Estabelecimento na Área Delimitada 

(modelo II), um dos documentos obrigatórios que comprovam 

a legitimidade do requerente, e a Declaração de Único 

Produtor/Prestador de Serviço (modelo III) encontram-se 

disponíveis na Seção Modelos deste Manual, preenchidas de 

acordo com a personalidade jurídica do requerente e 

anexadas em formato PDF na plataforma do Sistema e-IG. 

O modelo II, Declaração de Estabelecimento na Área 

Delimitada, deve ser utilizado nos casos em que a 

personalidade jurídica do requerente seja de entidade 

coletiva. 

[...] 

091 MAPA 7.1.2 Caderno de 

especificações técnicas 

- “As legislações sanitária, ambiental e trabalhista, entre 

outras, devem obrigatoriamente ser respeitadas para 

qualquer produto ou serviço assinalado pela IG. Sendo 

assim, não é necessário que esses instrumentos legais e 

normativos sejam descritos no caderno de especificações 

técnicas.”   

Sugestão de alteração: “As legislações sanitária, ambiental 

e trabalhista, entre outras, devem obrigatoriamente ser 

respeitadas para qualquer produto ou serviço, 

independentemente de ser ou não de uma IG.” 

- “O mesmo se aplica à descrição histórica referente à 

comprovação de que o nome geográfico se tornou 

conhecido, no caso de uma IP.” Sugestão de 

complementação: ... e à documentação comprovatória do 

vínculo do produto ou serviço com as características do 

meio geográfico, incluídos os fatores naturais e humanos, 

no caso de uma DO.  

- “Além disso, o caderno de especificações técnicas deve 

ser escrito de forma clara, objetiva e adequada à realidade 

do produto ou serviço, dos processos de produção ou 

prestação e dos produtores ou prestadores de serviço 

estabelecidos no território.” Sugestão de complementação 

após esta sentença: “Portanto, trata-se de documentar 

A presente minuta trata apenas de IG. Portanto, não cabe 

alterar a redação para englobar situações além do objetivo do 

tópico em questão. 

Considera-se ainda não ser necessário inserir a informação 

sugerida sobre controle nesse tópico, tendo em vista que ela 

está apresentada de forma detalhada na alínea “f” do mesmo 

item. 

No que diz respeito ao conteúdo do caderno de especificações 

técnicas, a inclusão do trecho da alínea “a” no tópico 3 não é 

necessária, já que o mesmo encontra-se disposto no tópico 3.1. 

Quanto à alínea “c”, a informação sugerida de a delimitação 

ter caráter técnico já se encontra detalhada no tópico 7.1.8. 

Em relação ao exemplo das taças em pedra sabão da alínea 

“e”, destaca-se a característica específica do material 

utilizado, tendo em vista que ela gera valor agregado ao 

produto, ao garantir uma maior resistência a ele. Ressalta-se 

que uma DO não envolve apenas o saber-fazer, mas também 

precisa ter características que se devam exclusiva ou 

essencialmente ao meio geográfico. No caso específico, são as 

técnicas tradicionais empregadas na fabricação das taças que 

conferem tipicidade no sentido ornamental e não nas 

propriedades físicas do produto. 

No que diz respeito à alínea “f”, entende-se que o modo como 
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aquele modo de produção ou prestação de serviço que já 

existe, com as características do produto ou serviço que 

fizeram com que aquela região se constituísse uma IG, e 

não de inventar procedimentos e critérios no sentido de 

querer dar uma característica ainda mais diferencial ao 

processo, o que, muitas vezes, pode inclusive inviabilizar 

à aplicação efetiva do disposto no CET”. Para atender 

aos...” 

- “De acordo com o art. 28 da Instrução Normativa nº 

95/18, são dispensadas as disposições legais de caráter 

geral ou características técnicas inerentes à produção ou 

prestação de serviço comuns no segmento, devendo ser 

evitadas. Dessa forma, o caderno de especificações 

técnicas pode conter apenas as particularidades do produto 

ou serviço assinalado, que devem ser descritas de forma 

clara e objetiva.” Sugere-se complementar esse trecho 

com a importância de que o Caderno de Especificações 

Técnicas apresente também os pontos de controle para que 

o produto possa ser caracterizado (etapas que se não 

feitas/executadas o produto deixa de ter suas 

características específicas). 

 - “a) Nome geográfico 

Não é permitido o registro de nomes geográficos 

inventados ou escolhidos aleatoriamente e que não tenham 

relação com a área delimitada da IP ou da DO.” Sugere-se 

que esta frase seja também citada no Capítulo 3.  

 - “c) Delimitação da área geográfica”  

Talvez fosse interessante reforçar a necessidade da 

delimitação ser técnica e considerar a realidade de 

produção do produto ou prestação de serviço.  

- “d) Descrição do processo de extração, produção ou 

fabricação do produto ou de prestação do serviço, para 

pedidos de registro de IP” 

O Exemplo não está de acordo. A produção de leite 

depende completamente do manejo do gado e da 

alimentação recebida (tipo de pastagem, por exemplo). 

Preparo e armazenamento do leite não indicariam grande 

diferencial no produto. Nesse item faltou mencionar o 

beneficiamento de produto na descrição.  

se irá proceder ao autocontrole fica a critério do requerente, 

não sendo necessário ainda inserir na minuta condições muito 

específicas a respeito do Conselho Regulador, como alteração 

de representante. Caberá no caso específico analisar ou não a 

necessidade de alteração do caderno de especificações 

técnicas da IG, caso a composição do Conselho Regulador 

venha a se alterar. A minuta dispõe sobre a possibilidade de 

que as estruturas de controle tenham autonomia, não 

delimitando o seu alcance. Não há impedimento legal em um 

Conselho Regulador ser constituído a partir da Requerente, 

desde que haja autonomia em face de sua Diretoria, nem tão 

pouco ter integrantes externos ao corpo de associados. 

Especfiicamente em relaçao ao quadro “Atenção”, não cabe 

alteração, considerando a esfera administrativa apenas do 

INPI. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

O mesmo se aplica à descrição histórica referente à 

comprovação de que o nome geográfico se tornou conhecido, 

no caso de uma IP, e à documentação comprobatória do 

vínculo do produto ou serviço com as características do meio 

geográfico, incluídos os fatores naturais e humanos, no caso 

de uma DO. Não é necessário que tal documentação conste no 

caderno de especificações técnicas, devendo ser apresentada 

à parte no pedido de registro. 

[...] 

Além disso, o caderno de especificações técnicas deve ser 

escrito de forma clara, objetiva e adequada à realidade do 

produto ou serviço, dos processos de produção ou prestação e 

dos produtores ou prestadores de serviço estabelecidos no 

território. Deve refletir o modo de produção ou prestação de 

serviço já existente naquele território, sem a inclusão de 

procedimentos ou critérios cuja finalidade seja apenas 

adicionar um diferencial ao processo não condizente com a 

realidade. [...] 

d) Descrição do processo de extração, produção ou 

fabricação do produto ou de prestação do serviço, para 

pedidos de registro de IP  
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Exemplo: 

Último parágrafo: “Por sua vez, as técnicas tradicionais 

empregadas na fabricação das taças e as características do 

material utilizado nesse processo devem ser detalhadas, 

uma vez que conferem tipicidade ao produto.” Ficaria 

uma dúvida, porque o tempo todo se fala que a matéria-

prima dá maior resistência ao produto. Não 

necessariamente isso se deve à maneira de fazer, com 

técnicas tradicionais. Parece que tem que ser o meio e o 

saber-fazer. 

 

- “f) Descrição do mecanismo de controle sobre os 

produtores ou prestadores de serviços que tenham o 

direito ao uso da IG, bem como sobre o produto ou 

serviço” 

Parágrafo 13: “Preferencialmente, o valor pago para a 

execução do controle deve ser definido em assembleia 

pelos próprios produtores ou prestadores de serviço em 

conjunto com instituições técnicas e outros parceiros 

envolvidos na elaboração do caderno de especificações 

técnicas.” 

Deve-se esclarecer que, apesar da definição do valor de 

custo do controle, o mesmo não precise constar do CET, 

pois pode variar com o tempo. 

 

Parágrafo 7: “É importante que o controle seja realizado 

com o apoio da entidade requerente do registro, mas não 

necessariamente dependente dessa entidade, e que conte 

com membros de instituições distintas que possam 

colaborar nesse processo. Alternativamente, o controle 

pode ser feito por uma terceira parte isenta.” 

Comentários: A palavra “Alternativamente” utilizada 

nesse parágrafo apresenta incoerência com o que é 

colocado no item “Conselho Regulador” mais adiante 

quando menciona que “A principal função do Conselho 

Regulador é exercer o controle sobre os produtores ou 

prestadores de serviço e sobre o produto ou serviço, 

averiguando se os produtores ou prestadores de serviço 

[...] 

Exemplo  

[...] 

Por outro lado, existem práticas tradicionais típicas daquela 

região, relacionadas com o manejo do gado que envolvem, 

inclusive, a alimentação recebida e o beneficiamento do leite 

até alcançar o produto final. São essas etapas específicas que 

devem ser detalhadas no caderno de especificações técnicas. 

[...] 

e) Descrição das qualidades ou características do produto ou 

serviço que se devam exclusiva ou essencialmente ao meio 

geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos, e seu 

processo de obtenção ou prestação, para pedidos de registro 

de DO  

[...] 

Exemplo  

[...] 

As características mineralógicas das rochas usadas como 

matéria-prima fazem com que as taças fabricadas em 

Melópolis tenham uma resistência maior, diferencial 

valorizado no mercado consumidor. 

[...] 

Por sua vez, as técnicas tradicionais de modelagem e 

ornamentação empregadas na fabricação das taças e as 

características do material utilizado nesse processo devem ser 

detalhadas, uma vez que conferem tipicidade ao produto. 

[...] 

f) Descrição do mecanismo de controle sobre os produtores 

ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso da IG, 

bem como sobre o produto ou serviço 

[...] 

É importante que o controle seja realizado com a 

participação do substituto processual, mas não 

necessariamente dependente dessa entidade, e que conte com 

membros de instituições distintas que possam colaborar nesse 

processo, inclusive entidades de terceira parte. 

São considerados tipos de mecanismos de controle:  

i) Autocontrole – realizado pelos próprios produtores ou 

prestadores de serviço;  
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estão de fato estabelecidos na área geográfica delimitada e 

se a produção ou prestação do serviço está de acordo com 

o definido no caderno de especificações técnicas, 

conferindo ao produto ou serviço as particularidades 

relacionadas à IG.” 

 

Motivo da incoerência. No parágrafo em questão (acima) 

fala que alternativamente o controle exercido pela 

entidade requerente do registro (controle interno) pode ser 

feito por uma terceira parte isenta (controle externo – de 

terceira parte). Assim sendo, o produtor/prestador de 

serviço poderia optar entre o controle interno e o externo. 

Já no parágrafo que fala da principal função do Conselho 

Regulador, que é exercer o controle (interno), ou seja, o 

controle interno é tido como algo obrigatório. Portanto, no 

parágrafo em questão (anterior), ao invés da palavra 

“Alternativamente” deveria ser utilizada a palavra 

“Complementar” ou outra semelhante que dê ideia de algo 

adicional ao controle interno, que pode ser, ou não, 

também realizado. 

 

 - Cabe mencionar formatos e modos de proceder o 

autocontrole (planilhas, formulários, etc). 

 

Parágrafo 15: “Do mesmo modo, o valor instituído deve 

ser o suficiente para a realização do controle e não deve 

ser utilizado para impedir o uso da IG pelos produtores ou 

prestadores de serviço. Esse valor pode ser diferenciado 

para aqueles que têm vínculo com o substituto 

processual.” Comentário: Mas não pode ser exorbitante. 

 

 - Conselho Regulador  

“O exercício do controle da IG pode se dar pelo Conselho 

Regulador que deve ser, preferencialmente, um órgão 

autônomo e independente do substituto processual que 

requereu o registro da IG.” 

Sugere-se que seja melhor esclarecida a questão da 

independência em relação ao substituto processual, diante 

do fato de alguns Conselhos estarem diretamente 

ii) Controle interno – realizado por uma Estrutura de 

Controle; e  

iii) Controle externo – realizado por uma terceira parte, a 

exemplo de uma certificadora.  

[...] 

O mecanismo de controle adotado pode especificar:  

i) o(s) agente(s) encarregado(s) pelo controle, que podem 

ser os próprios produtores ou prestadores de serviço, 

uma Estrutura de Controle interno ou ainda uma 

terceira parte;  

[...] 

Preferencialmente, o valor pago para a execução do controle 

deve ser definido em assembleia pelos próprios produtores ou 

prestadores de serviço em conjunto com instituições técnicas e 

outros parceiros envolvidos na elaboração do caderno de 

especificações técnicas. Não há obrigatoriedade de constar 

valores no caderno de especificações técnicas tendo em vista 

que esses podem variar ao longo do tempo e são considerados 

como elementos internos de gestão da IG. 

Do mesmo modo, o valor instituído deve ser o suficiente para 

a realização do controle e não deve ser utilizado para impedir 

o uso da IG pelos produtores ou prestadores de serviço. Esse 

valor pode ser diferenciado para aqueles que têm vínculo com 

o substituto processual, desde que não seja exorbitante. 

[...] 

Estrutura de Controle 
O exercício do controle da IG pode se dar por uma Estrutura 

de Controle que deve ser, preferencialmente, um órgão 

autônomo e independente do substituto processual que 

requereu o registro da IG.  

Essa Estrutura de Controle pode ser um Conselho Regulador, 

uma Comissão, um Corpo Técnico, um Conselho de Controle 

da IG, entre outros. 

O caderno de especificações técnicas deve indicar sua 

composição, preferencialmente diversa. Isto quer dizer que, 

além dos produtores ou prestadores de serviço, é importante 

que diferentes atores e representantes de outras instituições 

componham essa Estrutura de Controle, a exemplo de 

entidades técnicas e científicas, órgãos públicos e outras 
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vinculados a este. Poderia ser uma frase escrita de outra 

forma. A ideia é evidenciar a importância de ter membros 

da entidade representativa da IG no Conselho Regulador 

(o que normalmente ocorre), preferencialmente ocupando 

função de direção/presidência/gerência desse Conselho 

Regulador. 

 

- “O caderno de especificações técnicas deve indicar sua 

composição, preferencialmente heterogênea.” 

Comentários: aqui resta uma dúvida. Se uma dada IG 

coloca na composição do seu Conselho Regulador, um 

representante do Mapa, além de outras instituições. Isso 

estará escrito no CET. Supondo que este integrante do 

Mapa se aposente e não tenha outro na região disponível 

para substitui-lo no Conselho Regulador em questão, a 

composição desse Conselho mudará, pois não contará 

mais com um representante do Mapa. Então vai divergir 

do que está disposto no CET (documento que foi entregue 

ao INPI). Nessa hipótese, faz-se necessária a apresentação 

de um novo CET ao INPI contendo a nova composição 

(alteração) do Conselho Regulador? Ou esta questão não 

precisa ser tão rígida assim? 

Se a resposta a esta última questão for afirmativa, seria o 

caso de colocar uma observação no Manual a respeito de 

que possíveis alterações na composição do conselho 

regulador são passíveis de acontecer por indisponibilidade 

de uma dada instituição continuar participando do mesmo, 

não sendo necessária, nessa hipótese, reapresentação do 

CET ao INPI, desde que mantida a pluralidade da 

composição do referido Conselho. 

 

O nome deveria ser Estrutura de Controle, com a previsão 

de um conselho que cuidaria desse controle, podendo se 

chamar Conselho Regulador, Corpo Técnico de Controle, 

Conselho de Controle da IG, etc. 

Sugere-se também alteração com relação ao parágrafo que 

trata da função do Conselho Regulador, pois, a função não 

é a que está no texto, mas sim resguardar e garantir o 

cumprimento do Caderno de Especificações Técnicas.  

entidades de apoio relacionadas à cadeia produtiva do 

produto ou serviço. Assim, uma Estrutura de Controle poderá 

reunir diversos conhecimentos pertinentes ao tema.  

Cabe à coletividade de produtores ou prestadores de serviço 

definir a composição dessa Estrutura de Controle de acordo 

com a sua realidade, não havendo determinação de 

quantidade mínima ou máxima de integrantes.  

A principal função dessa Estrutura de Controle é avaliar se os 

produtores ou prestadores de serviço estão de fato 

estabelecidos na área geográfica delimitada e se a produção 

ou a prestação do serviço está de acordo com o definido no 

caderno de especificações técnicas, conferindo ao produto ou 

serviço as particularidades relacionadas à IG, de modo a 

resguardar e garantir, assim, o cumprimento do disposto nesse 

documento. 

 

Atenção! 
O INPI não pode compor Estruturas de Controle. 

O Instituto é responsável pelo reconhecimento e registro das 

IG e não possui competência estabelecida em lei para 

fiscalizar ou realizar o controle dos direitos concedidos. 

 

g) Condições e proibições de uso da IG 

[...]  

Em geral, a proibição de uso da IG ocorre quando o produtor 

ou prestador do serviço não atende ao disposto no art. 6º da 

Instrução Normativa nº 95/18 ou a outras condições 

estipuladas previamente pela coletividade, desde que 

previamente estabelecidas em assembleia e dispostas no 

caderno de especificações técnicas e/ou em assembleia. 

 

h) Eventuais sanções aplicáveis  

[...] 

Atenção!  

O caderno de especificações técnicas é um documento 

obrigatório que tem por objeto central a descrição, de modo 

ordenado e objetivo, das particularidades do produto ou 

serviço, do seu processo de produção ou prestação de serviço 

e de sua relação com a área delimitada cujo nome geográfico 
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No quadro “Atenção!” (pag. 58), destacar que semelhante 

previsão legal é inexistente em praticamente todos os 

órgãos que atuam com as IGs, nas diferentes esferas. 

 

- “g) Condições e proibições de uso da IG” 

Último parágrafo: “Em geral, a proibição de uso da IG 

ocorre quando o produtor ou prestador do serviço não 

atende ao disposto no art. 6º da Instrução Normativa nº 

95/18 ou a outras condições estipuladas pela coletividade, 

desde que previamente estabelecidas em assembleia.” 

Sugere-se complementar com “...desde que previamente 

estabelecidas no caderno de especificações técnicas e/ou 

em assembleia.” 

 

- “h) Eventuais sanções aplicáveis” 

Quadro “Atenção”: 

Sugere-se complementar com “...do seu processo de 

produção ou prestação de serviço e de sua relação com a 

área delimitada cujo nome geográfico deseja-se proteger.”     

deseja-se proteger.  

092 SEBRAE 7.1.2 Caderno de 

especificações técnicas 

Citar que os Cadernos de Especificações Técnicas das IGs 

registradas são disponibilizados no site do INPI. 

a) Excluir a frase, que não acrescenta melhoria ao 

entendimento de nome geográfico e é vaga quanto ao 

termo previamente: Por isso, é importante identificar 

previamente o termo a ser protegido. 

Substituir particularidades técnico-qualitativas por 

características ou qualidades, em todas as suas citações. 

f) É importante que o controle seja realizado com a 

participação da entidade requerente do registro, mas não 

necessariamente dependente dessa entidade, e que conte 

com membros de instituições distintas que possam 

colaborar nesse processo, inclusive entidades de terceira 

parte. 

Controle externo –excluir a palavra privada.  

Os mecanismos de controle objetivam avaliar a 

conformidade aos requisitos necessários para utilização da 

IG...(deslocar esse parágrafo para imediatamente após as 

alternativas de O mecanismo de Controle pode 

A informação a respeito dos cadernos de especificações 

técnicas encontra-se no tópico 1.10 Acesso à informação. 

Em se tratando da escolha do nome geográfico, um local pode 

ser conhecido por vários nomes, em geral, variações de um 

mesmo núcleo nominativo. O que deve ser identificado é qual 

nome tem relação com o produto ou serviço especificado. 

Importante também que a documentação apresentada traga 

sempre esse nome geográfico e não outro.  Ressalta-se que a 

proteção será sempre concedida de acordo com a devida 

comprovação documental apresentada. 

Optou-se pelo uso da expressão “particularidades técnico-

qualitativas” no lugar de “características ou qualidades”, visto 

que a última é usada especificamente para a espécie DO. 

 

Redação alterada para: 

f) Descrição do mecanismo de controle sobre os produtores 

ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso da IG, 

bem como sobre o produto ou serviço 

[...] 
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especificar). 

O caderno de especificações técnicas deve indicar sua 

composição, preferencialmente diversa. 

A principal função do Conselho Regulador é avaliar se os 

produtores ou prestadores de serviços estão de fato 

estabelecidos na área geográfica delimitada e se a 

produção... 

É importante que o controle seja realizado com a 

participação do substituto processual, mas não 

necessariamente dependente dessa entidade, e que conte com 

membros de instituições distintas que possam colaborar nesse 

processo, inclusive entidades de terceira parte. 

São considerados tipos de mecanismos de controle:  

i) Autocontrole – realizado pelos próprios produtores ou 

prestadores de serviço;  

ii) Controle interno – realizado por uma Estrutura de 

Controle; e  

iii) Controle externo – realizado por uma terceira parte, a 

exemplo de uma certificadora.  

[...] 

O mecanismo de controle adotado pode especificar:  

i) o(s) agente(s) encarregado(s) pelo controle, que 

podem ser os próprios produtores ou prestadores 

de serviço, uma Estrutura de Controle interno ou 

ainda uma terceira parte;  

 [...] 

Cada item deve ser adequado à realidade da área delimitada 

e das características do produto ou serviço assinalado pela 

IG. 

Os mecanismos de controle objetivam verificar apenas o 

atendimento aos requisitos necessários para utilização da IG, 

não devendo configurar entraves ou obstáculos a sua 

utilização pelos produtores ou prestadores de serviços 

estabelecidos na área. 

O custo correspondente à execução dos mecanismos de 

controle pode variar de acordo com as particularidades 

técnico-qualitativas do produto ou serviço e com o número de 

produtores ou prestadores de serviço envolvidos na cadeia 

produtiva. 

[...] 

Estrutura de Controle 
O exercício do controle da IG pode se dar por uma Estrutura 

de Controle que deve ser, preferencialmente, um órgão 

autônomo e independente do substituto processual que 

requereu o registro da IG.  

Essa Estrutura de Controle pode ser um Conselho Regulador, 
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uma Comissão, um Corpo Técnico, um Conselho de Controle 

da IG, entre outros. 

O caderno de especificações técnicas deve indicar sua 

composição, preferencialmente diversa. Isto quer dizer que, 

além dos produtores ou prestadores de serviço, é importante 

que diferentes atores e representantes de outras instituições 

componham essa Estrutura de Controle, a exemplo de 

entidades técnicas e científicas, órgãos públicos e outras 

entidades de apoio relacionadas à cadeia produtiva do 

produto ou serviço. Assim, uma Estrutura de Controle poderá 

reunir diversos conhecimentos pertinentes ao tema.  

Cabe à coletividade de produtores ou prestadores de serviço 

definir a composição dessa Estrutura de Controle de acordo 

com a sua realidade, não havendo determinação de 

quantidade mínima ou máxima de integrantes.  

A principal função dessa Estrutura de Controle é avaliar se os 

produtores ou prestadores de serviço estão de fato 

estabelecidos na área geográfica delimitada e se a produção 

ou a prestação do serviço está de acordo com o definido no 

caderno de especificações técnicas, conferindo ao produto ou 

serviço as particularidades relacionadas à IG, de modo a 

resguardar e garantir, assim, o cumprimento do disposto nesse 

documento. 

[...] 

093 Kelly Lissandra 

Bruch 

7.1.2 Caderno de 

especificações técnicas 

“Em se tratando de uma IP, deve constar no caderno de 

especificações técnicas o processo de extração, produção 

ou fabricação do produto ou de prestação do serviço. Essa 

descrição deve ser concisa em relação às etapas 

consideradas genéricas e detalhada para as etapas tidas 

como específicas, caso haja.” 

Sugere-se que fique mais explícito que deve ser descrito 

“o processo de extração, produção ou fabricação do 

produto ou de prestação do serviço” que “tornaram o 

produto conhecido”.  A sugestão é apenas acrescentar esta 

frase, para dar ênfase neste diferencial. 

Além disso, sugere-se acrescentar um “atenção” para a IP 

no mesmo sentido que é feito para a DO: 

IP 

“Atenção! Todas as etapas de extração, produção ou 

No que diz respeito à inclusão do item “Atenção”, não há 

previsão legal para que todas as etapas sejam executadas na 

área geográfica delimitada da IP. 

 

Redação alterada para: 

d) Descrição do processo de extração, produção ou 

fabricação do produto ou de prestação do serviço, para 

pedidos de registro de IP  

Em se tratando de uma IP, deve constar no caderno de 

especificações técnicas o processo de extração, produção ou 

fabricação do produto ou de prestação do serviço assinalado 

pela IG. Essa descrição deve ser concisa em relação às etapas 

consideradas genéricas e detalhada para as etapas tidas 

como específicas, caso haja. 

[...] 
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fabricação do produto ou de prestação do serviço que são 

essenciais para que o produto ou serviço tenham se 

tornado conhecidos devem ser executadas na área 

geográfica delimitada e descritas de forma clara e 

objetiva.” 

“Além das condições elencadas anteriormente, outras 

condições de uso da IG junto ao produto ou serviço 

poderão ser fiscalizadas pelo controle.” 

Sugere-se trocar a palavra “fiscalizadas” por submetidas 

ou controladas, pois a fiscalização é prerrogativa de um 

fiscal público, concursado para tanto, e pode levar à 

confusão.  

“É importante que o controle seja realizado com o apoio 

da entidade requerente do registro, mas...” 

Sugere-se usar o termo “substituto processual” em todas 

as indicações, para não criar dubiedade ou confusão na 

interpretação. 

f) Descrição do mecanismo de controle sobre os produtores 

ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso da IG, 

bem como sobre o produto ou serviço 

 [...]  

Além das condições elencadas anteriormente, outras 

condições de uso da IG junto ao produto ou serviço poderão 

ser auferidas pelo controle. 

[...] 

É importante que o controle seja realizado com a 

participação do substituto processual, mas não 

necessariamente dependente dessa entidade, e que conte com 

membros de instituições distintas que possam colaborar nesse 

processo, inclusive entidades de terceira parte. 

[...] 

 

094 CEPI – OAB/RS 7.1.2 Caderno de 

especificações técnicas 

“Em se tratando de uma IP, deve constar no caderno de 

especificações técnicas o processo de extração, produção 

ou fabricação do produto ou de prestação do serviço. Essa 

descrição deve ser concisa em relação às etapas 

consideradas genéricas e detalhada para as etapas tidas 

como específicas, caso haja.” 

Sugere-se que fique mais explícito que deve ser descrito 

“o processo de extração, produção ou fabricação do 

produto ou de prestação do serviço” que “tornaram o 

produto conhecido”.  A sugestão é apenas acrescentar esta 

frase, para dar ênfase neste diferencial. 

Além disso, sugere-se acrescentar um “atenção” para a IP 

no mesmo sentido que é feito para a DO: 

IP 

“Atenção! Todas as etapas de extração, produção ou 

fabricação do produto ou de prestação do serviço que são 

essenciais para que o produto ou serviço tenham se 

tornado conhecidos devem ser executadas na área 

geográfica delimitada e descritas de forma clara e 

objetiva.” 

“Além das condições elencadas anteriormente, outras 

condições de uso da IG junto ao produto ou serviço 

No que diz respeito à inclusão do item “Atenção”, não há 

previsão legal para que todas as etapas sejam executadas na 

área geográfica delimitada da IP. 

 

Redação alterada para: 

d) Descrição do processo de extração, produção ou 

fabricação do produto ou de prestação do serviço, para 

pedidos de registro de IP  

Em se tratando de uma IP, deve constar no caderno de 

especificações técnicas o processo de extração, produção ou 

fabricação do produto ou de prestação do serviço assinalado 

pela IG. Essa descrição deve ser concisa em relação às etapas 

consideradas genéricas e detalhada para as etapas tidas 

como específicas, caso haja. 

[...] 

f) Descrição do mecanismo de controle sobre os produtores 

ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso da IG, 

bem como sobre o produto ou serviço 

 [...]  

Além das condições elencadas anteriormente, outras 

condições de uso da IG junto ao produto ou serviço poderão 

ser auferidas pelo controle. 
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poderão ser fiscalizadas pelo controle.” 

Sugere-se trocar a palavra “fiscalizadas” por submetidas 

ou controladas, pois a fiscalização é prerrogativa de um 

fiscal público, concursado para tanto, e pode levar à 

confusão.  

“É importante que o controle seja realizado com o apoio 

da entidade requerente do registro, mas...” 

Sugere-se usar o termo “substituto processual” em todas 

as indicações, para não criar dubiedade ou confusão na 

interpretação. 

[...] 

É importante que o controle seja realizado com a participação 

do substituto processual, mas não necessariamente 

dependente dessa entidade, e que conte com membros de 

instituições distintas que possam colaborar nesse processo, 

inclusive entidades de terceira parte. 

[...] 

 

095 Marcos Fabrício 

Welge Gonçalves 

7.1.2 Caderno de 

especificações técnicas 

Conselho Regulador–A Entidade representativa é 

requerente e substituta processual da IG. Nesse sentido, a 

responsabilidade sobre a gestão, implementação e controle 

é da Entidade representativa.  Assim sendo, não é possível 

constituir um Conselho Regulador que seja autônomo e 

independente da Entidade representativa. É da Entidade 

representativa o poder de constituir e formar o Conselho 

Regulador, eleger ou indicar os membros, estabelecer as 

competências, etc. 

O tópico 7.2.1 Caderno de especificações técnicas da Minuta 

do Manual de IG dispõe sobre a possibilidade de que as 

estruturas de controle tenham autonomia, não delimitando o 

seu alcance. Não há impedimento legal em um Conselho 

Regulador ser constituído a partir da Requerente, desde que 

haja autonomia em face de sua Diretoria, nem tão pouco ter 

integrantes externos ao corpo de associados. 

Situação análoga a essa é a constituição do Conselho Fiscal 

em associações ou sindicatos, órgão colegiado independente 

da Diretoria e que tem função fiscalizadora, conforme 

prescrevem os arts. 1066 a 1070, do Código Civil (Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002). 

096 ABAPI / ABPI / 

ASPI 

7.1.2 Caderno de 

especificações técnicas 

Conselho Regulador – A Entidade representativa é 

requerente e substituta processual da IG. Nesse sentido, a 

responsabilidade sobre a gestão, implementação e controle 

é da Entidade representativa. Assim sendo, não é possível 

constituir um Conselho Regulador que seja autônomo e 

independente da Entidade representativa. É da Entidade 

representativa o poder de constituir e formar o Conselho 

Regulador, eleger ou indicar os membros, estabelecer as 

competências, etc.  

 

Justificativa: Ainda que não haja uma hierarquia entre as 

IGs, como expressamente disposto em destaque na página 

14, as associações veem com certa preocupação a mera 

possibilidade de aplicação de sanções tanto para IPs 

quanto para DOs sem distinção, na medida em que para 

estas últimas a vinculação entre as características do 

produto e o meio geográfico deve ser comprovada por 

O tópico 7.2.1 Caderno de especificações técnicas da Minuta 

do Manual de IG dispõe sobre a possibilidade de que as 

estruturas de controle tenham autonomia, não delimitando o 

seu alcance. Não há impedimento legal em um Conselho 

Regulador ser constituído a partir da Requerente, desde que 

haja autonomia em face de sua Diretoria, nem tão pouco ter 

integrantes externos ao corpo de associados. 

Situação análoga a essa é a constituição do Conselho Fiscal 

em associações ou sindicatos, órgão colegiado independente 

da Diretoria e que tem função fiscalizadora, conforme 

prescrevem os arts. 1066 a 1070, do Código Civil (Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002). 

No que diz respeito aos requisitos para se obter o 

reconhecimento de uma IG, em se tratando de IP, é necessário 

que se comprove que o nome geográfico se tornou conhecido 

como centro de extração, produção ou fabricação de um 

produto ou de prestação de um serviço; já no caso de uma DO, 



74 

 
meio de estudos técnico-científicos. Portanto, o 

descumprimento dos requisitos decorrentes de tais estudos 

técnico-científicos poderá acarretar danos à reputação da 

DO.  

 

A própria redação do disposto na página 14 parece dar 

suporte a essa preocupação, como demonstrado abaixo: 

 

“Atenção! 

A função do sinal da IG e os requisitos para obtenção de 

cada espécie são distintos. Entretanto, não há hierarquia 

entre as espécies IP e DO. Uma não é pré-requisito para a 

outra e não existe uma espécie mais importante.” (grifos 

das associações)   

 

Sugestão: O caderno de especificações técnicas poderá 

conter ainda sanções aplicáveis em caso de 

enquadramento nas proibições de descumprimento das 

condições de uso da IG, sendo recomendável considerar 

a efetiva aplicação de sanções nos casos de 

descumprimento das condições de uso da IG na espécie 

DO. 

deve-se comprovar a influência do meio geográfico, incluindo 

fatores naturais e humanos, nas qualidades ou características 

de um produto ou serviço. Em ambos os casos, o caderno de 

especificações técnicas será o documento norteador para 

produtores e prestadores de serviço que fizerem jus ao uso da 

IG, aplicando-se da mesma maneira para qualquer uma das 

espécies (IP ou DO). A previsão de sanções vale tanto para IP 

quanto para DO, independentemente dos requisitos para sua 

obtenção. 

097 MAPA 7.1.5 Comprovação da 

legitimidade do 

requerente 

- “A comprovação da legitimidade para se requerer um 

registro de IG dependerá do perfil do requerente, ou seja, 

se esse é uma entidade que possa atuar como substituto 

processual ou se é um único produtor ou prestador de 

serviço estabelecido na área geográfica delimitada, 

podendo ser pessoa física ou jurídica.” 

Sugestão de complementação: “Além disso, a entidade 

deve ter relação direta com a cadeia do produto ou serviço 

objeto da IG.” 

Apesar de isso está especificado no item “a) Estatuto 

social”, achamos importante mencionar essa questão logo 

no primeiro parágrafo do presente item.  

 

“a) Estatuto social” 

Neste item, seria interessante acrescentar um exemplo de 

uma entidade que não se relaciona à cadeia produtiva do 

produto/serviço (inciso II) e, por conta disso, não poderia 

Não é necessário inserir no tópico 7.1.5 a informação sugerida 

tendo em vista que na alínea “a” do mesmo item trata-se 

especificamente desse assunto. Da mesma forma, não é 

necessário inserir o disposto na alínea “d” no item 7.1.2.  

 

Um exemplo de uma entidade que não se relaciona com a 

cadeia produtiva foi inserido no item 6.1.1.1 da Minuta. 

 

No que diz respeito aos exemplos, os exemplos fictícios se 

destinam a ilustrar uma situação específica, de acordo com o 

que se deseja explicitar. O uso de um mesmo exemplo, 

variando em grau de complexidade, é recurso didático que 

visa a ajudar na fixação do conteúdo a ser assimilado. Isso não 

seria possível com a utilização de exemplos reais em todos os 

casos, dado que tais particularidades nem sempre se mostram 

presentes. Tal procedimento não contraria a recomendação de 

que o nome geográfico não seja um nome criado ou inventado, 
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atuar como Substituto processual da IG. 

 

Considera-se que o “Exemplo” (pag. 61) não é adequado. 

Sugere-se apresentar casos reais, de preferência.  

 

“d) Ata registrada da Assembleia Geral com a aprovação 

do caderno de especificações técnicas acompanhada de 

lista de presença;” 

Sugere-se que isso seja comentado também no item 

referente ao caderno de especificações técnicas. 

uma vez que se deixou claro tratar-se de exemplos hipotéticos. 

098 Francisco José 

Mitidieri 

7.1.5 Comprovação da 

legitimidade do 

requerente 

No inciso b) Ata registrada da Assembleia Geral com 

aprovação do Estatuto Social.  

Para o caso do substituto processual ser uma cooperativa, 

(Lei n.º 13.806, de 10 de janeiro de 2019),  Onde se lê: “A 

ata da Assembleia Geral que aprovou o Estatuto Social 

deverá ser registrada,...” Leia-se: “a ata da Assembleia 

Geral Extraordinária-AGE que aprovou o Estatuto Social 

deverá...” 

Justificativa: Lei 5.764/71 que instituiu o regime jurídico 

das sociedades cooperativas prevê na Seção III, Art. 46 

que é de competência exclusiva da AGE a deliberação 

sobre reforma do estatuto, fusão, incorporação, 

desmembramento, mudança de objetivos e dissolução 

voluntária. 

Redação alterada para: 

b) Ata registrada da Assembleia Geral com aprovação do 

Estatuto Social 

[...] 

Em se tratando de cooperativa, deve ser apresentada a ata da 

Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que aprovou o 

Estatuto Social, conforme dispõe o art. 46 da Lei n.º 5.764/71. 

Em todo caso, a ata deve conter a previsão expressa de 

aprovação do Estatuto Social, assim como local, data e lista 

de presença dos participantes da Assembleia que aprovou o 

documento. 

[...] 

099 Patrícia M. S. 

Barbosa (INPI) 

7.1.5 Comprovação da 

legitimidade do 

requerente 

Na explicação da letra b do item 

b) Ata registrada da Assembleia Geral com aprovação do 

Estatuto Social.  

Para o caso do substituto processual ser uma cooperativa 

conforme a Lei n.º 13.806, de 10 de janeiro de 2019 

sugere-se: 

alterar de: “A ata da Assembleia Geral que aprovou o 

Estatuto Social deverá ser registrada em órgão 

competente, tais como: Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos ou outro órgão registral cuja competência 

esteja estabelecida em lei.”  

para: “A ata da Assembleia Geral Extraordinária-

(AGE) que aprovou o Estatuto Social deverá ser 

registrada em [...]” 

Redação alterada para: 

b) Ata registrada da Assembleia Geral com aprovação do 

Estatuto Social 

[...] 

Em se tratando de cooperativa, deve ser apresentada a ata da 

Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que aprovou o 

Estatuto Social, conforme dispõe o art. 46 da Lei n.º 5.764/71. 

[...] 
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Justificativa: Lei 5.764/71 que instituiu o regime jurídico 

das sociedades cooperativas prevê na Seção III, Art. 46 

que é de competência exclusiva da AGE a deliberação 

sobre reforma do estatuto, fusão, incorporação, 

desmembramento, mudança de objetivos e dissolução 

voluntária. 

100 Kelly Lissandra 

Bruch 

7.1.5 Comprovação da 

legitimidade do 

requerente 

“Atenção! Todas as atas de assembleias apresentadas ao 

INPI devem conter lista de presença com assinaturas dos 

participantes” 

Como se daria para entidades que podem realizar 

assembleias virtuais? Sugere-se acrescentar “ou 

comprovação de participação legalmente permitida” 

Isso também vale para as demais menções contidas neste 

item a assinaturas em assembleias gerais. 

“e) Cópia da identidade e do CPF dos representantes 

legais do substituto processual” 

Sugere-se que se acrescente que a cópia da CI e CPF 

podem ser substituídas pela cópia da Carteira Nacional de 

Habitação ou de Conselho de Classe, caso contenham 

todas as informações solicitadas. 

Identidade, nesse caso, não é sinônimo de registro geral (RG), 

abarcando carteira nacional de habilitação (CNH), 

documentos de conselhos de classe, documentos militares, 

dentre outros. 

 

Redação alterada para: 

b) Ata registrada da Assembleia Geral com aprovação do 

Estatuto Social 

 [...] 

Atenção! 

Todas as atas de assembleias apresentadas ao INPI devem ser 

acompanhadas de lista de presença com o nome dos 

participantes. 

[...] 

e) Cópia da identidade e do CPF dos representantes legais 

do substituto processual 

Devem ser apresentadas a cópia da identidade, a exemplo do 

Registro Geral (RG), da Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH) e do Conselho de Classe, ou outro documento 

legalmente equivalente, além da cópia do Cadastro de Pessoa 

Física (CPF) do(s) representante(s) legal(is) da entidade 

requerente do registro de IG, como, por exemplo, do 

Presidente da associação de produtores ou prestadores de 

serviço. 

A cópia simples é suficiente, não sendo necessário seu 

reconhecimento em cartório. 

[...] 

101 CEPI – OAB/RS 7.1.5 Comprovação da 

legitimidade do 

requerente 

“Atenção! Todas as atas de assembleias apresentadas ao 

INPI devem conter lista de presença com assinaturas dos 

participantes” 

Como se daria para entidades que podem realizar 

assembleias virtuais? Sugere-se acrescentar “ou 

Identidade, nesse caso, não é sinônimo de registro geral (RG), 

abarcando carteira nacional de habilitação (CNH), 

documentos de conselhos de classe, documentos militares, 

dentre outros. 
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comprovação de participação legalmente permitida” 

Isso também vale para as demais menções contidas neste 

item a assinaturas em assembleias gerais. 

“e) Cópia da identidade e do CPF dos representantes 

legais do substituto processual” 

Sugere-se que se acrescente que a cópia da CI e CPF 

podem ser substituídas pela cópia da Carteira Nacional de 

Habitação ou de Conselho de Classe, caso contenham 

todas as informações solicitadas. 

Redação alterada para: 

b) Ata registrada da Assembleia Geral com aprovação do 

Estatuto Social 

 [...] 

Atenção! 

Todas as atas de assembleias apresentadas ao INPI devem ser 

acompanhadas de lista de presença com o nome dos 

participantes. 

e) Cópia da identidade e do CPF dos representantes legais 

do substituto processual 

Devem ser apresentadas a cópia da identidade, a exemplo do 

Registro Geral (RG), da Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH) e do Conselho de Classe, ou outro documento 

legalmente equivalente, além da cópia do Cadastro de Pessoa 

Física (CPF) do(s) representante(s) legal(is) da entidade 

requerente do registro de IG, como, por exemplo, do 

Presidente da associação de produtores ou prestadores de 

serviço. 

A cópia simples é suficiente, não sendo necessário seu 

reconhecimento em cartório. 

[...] 

102 Francisco José 

Mitidieri 

7.1.6 Documentos que 

comprovem que o nome 

geográfico se tornou 

conhecido, no caso de IP 

Esclarecer se o documento do resgate histórico/vínculo 

entre o produto (serviço) e o território se diferencia dos 

documentos que comprovem que o nome geográfico se 

tornou conhecido, no caso de IP 

A comprovação documental de que o nome geográfico se 

tornou conhecido, no caso de uma IP, deve ter relação direta 

com o produto ou serviço que a IG visa a assinalar. Portanto, 

devem ser apresentados quaisquer tipos de documentos 

capazes de comprovar que o nome geográfico que se deseja 

proteger tenha se tornado conhecido como um centro de 

produção, fabricação ou extração de um determinado produto 

ou de prestação de um determinado serviço.  

103 Kelly Lissandra 

Bruch 

7.1.6 Documentos que 

comprovem que o nome 

geográfico se tornou 

conhecido, no caso de IP 

Dentro do Atenção “Nesses casos, é necessário que o 

requerente informe de forma clara a origem do trecho 

extraído.”  

Sugere-se acrescentar “inclusive com a indicação da 

bibliografia utilizada e os links e sites para acesso aos 

documentos comprobatórios, quando existentes”. 

Isso facilita muito a construção do documento 

comprobatório ao mesmo tempo que permite a 

O tópico encontra-se suficientemente claro na medida em que 

explicita ser “necessário que o requerente informe de forma 

clara a origem do trecho extraído”. 
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conferência dos documentos utilizados. 

104 CEPI – OAB/RS 7.1.6 Documentos que 

comprovem que o nome 

geográfico se tornou 

conhecido, no caso de IP 

Dentro do Atenção “Nesses casos, é necessário que o 

requerente informe de forma clara a origem do trecho 

extraído.”  

Sugere-se acrescentar “inclusive com a indicação da 

bibliografia utilizada e os links e sites para acesso aos 

documentos comprobatórios, quando existentes”. 

Isso facilita muito a construção do documento 

comprobatório ao mesmo tempo que permite a 

conferência dos documentos utilizados. 

O tópico encontra-se suficientemente claro na medida em que 

explicita ser “necessário que o requerente informe de forma 

clara a origem do trecho extraído”. 

105 MAPA 7.1.7 Documentos que 

comprovem a influência 

do meio geográfico nas 

qualidades ou 

características do 

produto ou serviço, no 

caso de DO 

Penúltimo parágrafo: “Cumpre ressaltar que as 

comprovações a serem apresentadas devem sempre ser 

específicas para a área geográfica cujo nome será 

protegido, relacionado com o produto ou serviço 

assinalado, não se admitindo inferências exclusivamente 

com base na comparação com outras regiões, ainda que 

sejam consideradas similares.” 

Isso não condiz com a realidade. A maior parte dos 

estudos técnicos-científicos fazem uso de estudos e 

diagnósticos de outras áreas ou em outros casos, ou pelo 

menos fazem algum tipo de menção e se utilizam de 

comparações, analogias, citações etc. Isso é praxe no meio 

acadêmico e científico. Por isso, essa previsão deveria ser 

excluída. O que poderia ser feito é colocar isso como uma 

condição “preferencial”, mas não uma obrigação. 

Sugestão de texto: 

Cumpre ressaltar que as comprovações a serem 

apresentadas preferencialmente devem ser específicas 

para a área geográfica cujo nome será protegido, 

relacionado com o produto ou serviço assinalado. É 

admitido, porém, uso de inferências exclusivamente com 

base na comparação com outras regiões, consideradas 

similares, nas quais foi comprovado, através de estudos 

técnico-científicos, a influência do meio geográfico nas 

qualidades/características de produto/serviço similar ao 

assinalado pela IG.” 

 

 - Exemplo e Tabela “Nexo causal entre o meio geográfico 

e as qualidades e características da DO “Melópolis” 

Em que pese os estudos técnico-científicos, em sua maioria, 

terem custos elevados, as comprovações devem 

obrigatoriamente ser específicas para a área geográfica cujo 

nome será protegido, relacionado com o produto ou serviço 

assinalado. Caso contrário, não serão compatíveis com o 

objetivo da DO.  

 

Redação alterada para: 

[...] 

Cumpre ressaltar que as comprovações a serem apresentadas 

devem sempre ser específicas para a área geográfica cujo 

nome será protegido, relacionado com o produto ou serviço 

assinalado. Não será admitida para fins de comprovação a 

apresentação exclusiva de simples deduções baseadas na 

análise de estudos técnico-científicos de outras regiões. Isto é, 

ainda que as áreas comparadas sejam similares, os dados 

decorrentes da comparação serão considerados simples 

suposições, caso não sejam acompanhadas de estudos 

realizados na área específica a que se visa reconhecer. 

Somente serão considerados válidos dados comparativos com 

o mesmo produto ou serviço, devendo esses ser 

exclusivamente sobre a mesma espécie, se for o caso. Deverá 

ainda ser explicitado na análise comparativa como os fatores 

naturais e humanos influenciam nas características ou 

qualidades particulares do produto ou serviço em questão de 

forma clara. 

[...] 
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Sugestão para adicionar nos “Documentos 

comprobatórios”, “estudos feitos em outras áreas com o 

mesmo mineral e também da relação do mineral com a 

qualidade do produto final”.  Até porque não tem como 

falar que algo é melhor, pior ou similar se não tiver 

comparação. Esses estudos técnico-científicos, em sua 

maioria, têm custo elevado. A maioria dos produtores 

brasileiros não tem recursos para custear estudos desse 

tipo e ainda por cima na área objeto da IG. Por isso, não se 

pode determinar que os estudos têm que ser 

obrigatoriamente na área da IG. Além do mais, os estudos 

comparativos, fazendo correlação, são usuais no 

desenvolvimento do conhecimento científico, sendo 

tecnicamente justificáveis. 

106 Kelly Lissandra 

Bruch 

7.1.7 Documentos que 

comprovem a influência 

do meio geográfico nas 

qualidades ou 

características do 

produto ou serviço, no 

caso de DO 

Dentro do Atenção “Nesses casos, é necessário que o 

requerente informe de forma clara a origem do trecho 

extraído.”  

Sugere-se acrescentar “inclusive com a indicação da 

bibliografia utilizada e os links e sites para acesso aos 

documentos comprobatórios, quando existentes”. 

Isso facilita muito a construção do documento 

comprobatório ao mesmo tempo que permite a 

conferência dos documentos utilizados. 

O tópico encontra-se suficientemente claro na medida em que 

explicita ser “necessário que o requerente informe de forma 

clara a origem do trecho extraído”. 

107 CEPI – OAB/RS 7.1.7 Documentos que 

comprovem a influência 

do meio geográfico nas 

qualidades ou 

características do 

produto ou serviço, no 

caso de DO 

Dentro do Atenção “Nesses casos, é necessário que o 

requerente informe de forma clara a origem do trecho 

extraído.”  

Sugere-se acrescentar “inclusive com a indicação da 

bibliografia utilizada e os links e sites para acesso aos 

documentos comprobatórios, quando existentes”. 

Isso facilita muito a construção do documento 

comprobatório ao mesmo tempo que permite a 

conferência dos documentos utilizados. 

O tópico encontra-se suficientemente claro na medida em que 

explicita ser “necessário que o requerente informe de forma 

clara a origem do trecho extraído”. 

108 MAPA 7.1.8 Instrumento oficial 

que delimita a área 

geográfica 

- “O requerente deve apresentar fundamentação acerca da 

delimitação geográfica, que varia conforme a espécie de 

IG requerida.” Sugestão de alteração: “O requerente deve 

apresentar fundamentação técnica acerca da delimitação 

geográfica, que varia conforme a espécie de IG 

requerida.” 

 

O tópico em questão objetiva exemplificar da forma mais 

concisa possível algumas das principais situações, sem 

pretensão de ser exaustivo sobre o tema. Especialmente ao 

considerar a pluralidade de produtos e serviços que podem ser 

assinalados pela IG, cada qual com suas características e 

qualidades particulares. 

No que diz respeito aos exemplos, os exemplos fictícios se 
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- “A delimitação da área também pode ser feita utilizando-

se limites naturais, como rios e serras, entre outros. Além 

disso, a delimitação de uma IG pode ser descontínua, se 

for comprovado, por exemplo, que os fatores naturais e 

humanos que influenciam a qualidade ou característica de 

um produto ou serviço estão presentes apenas em locais 

específicos dentro de uma determinada região.”  

Sugestão de acrescentar no final do parágrafo: “... de uma 

determinada região, ou que determinadas etapas da 

produção ocorram em áreas específicas, desde que 

justificadas tecnicamente.” 

 

- “O instrumento oficial de delimitação geográfica deve 

informar os limites geográficos da área que se tornou 

conhecida, no caso da IP, e os limites nos quais estão 

presentes os fatores naturais e humanos que influenciam 

na(s) qualidade(s) ou característica(s) do produto ou 

serviço da DO.” 

Sugestão de substituir esse parágrafo por algo como: 

“Os limites adotados para a delimitação da área de uma IG 

podem ser dos mais diversos tipos, como político-

administrativos, naturais (curso de rios, bacias 

hidrográficas, serras, cotas de altitude, etc.), por ligação 

de pontos georreferenciados ou por uma combinação de 

vários tipos de limites. Em todos os casos, a escolha dos 

critérios a serem adotados na delimitação da área, e 

consequentemente do(s) tipo(s) de limite utilizado(s), 

depende da espécie de IG a ser requerida (IP ou DO) e dos 

fatores que justificam a existência dessa IG, ou seja, 

relacionados ao fato de um dado território ter se tornado 

conhecido pelo produto/serviço, no caso da IP, ou à 

existência da combinação de fatores naturais e humanos 

no território que influenciam na(s) qualidade(s) ou 

característica(s) do produto ou serviço assinalado pela IG, 

no caso de uma DO. Portanto, o Instrumento Oficial de 

delimitação geográfica deve informar os limites 

geográficos da área da IG e a fundamentação técnica que 

embasou a delimitação em questão, preferencialmente 

apresentando a representação espacial dessa área (através 

destinam a ilustrar uma situação específica, de acordo com o 

que se deseja explicitar. O uso de um mesmo exemplo, 

variando em grau de complexidade, é recurso didático que 

visa a ajudar na fixação do conteúdo a ser assimilado. Isso não 

seria possível com a utilização de exemplos reais em todos os 

casos, dado que tais particularidades nem sempre se mostram 

presentes. Tal procedimento não contraria a recomendação de 

que o nome geográfico não seja um nome criado ou inventado, 

uma vez que se deixou claro tratar-se de exemplos hipotéticos. 

 

Redação alterada para: 

7.1.8 Instrumento oficial que delimita a área geográfica 

 

É o instrumento oficial o documento que delimita o território 

em que devem estar estabelecidos os produtores ou 

prestadores de serviço que utilizarão a IG. 

 

O requerente deve apresentar fundamentação técnica acerca 

da delimitação geográfica, que varia conforme a espécie de 

IG requerida. 

[...] 

Nos casos em que a delimitação geográfica abranja apenas os 

limites de um único estado, um documento expedido pela 

Secretaria Estadual ou órgão a ela vinculado será suficiente. 

Já no caso da delimitação abranger mais de um estado, total 

ou parcialmente, a competência recairá sobre o órgão federal 

ou as entidades vinculadas a ele. 

Logo, considera-se que órgão técnico enquadrado no âmbito 

de uma Secretaria Estadual ou no âmbito de um Ministério 

também é, em princípio, órgão competente para a elaboração 

desse documento, considerando a abrangência da IG ser 

estadual ou federal, respectivamente. 

[...] 
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de mapa) e a descrição dos seus limites (memorial 

descritivo) que permitam a reprodução cartográfica dessa 

área.” 

 

- “Nos casos em que a delimitação geográfica abranja 

apenas os limites de um único estado, um documento 

expedido pela Secretaria Estadual ou órgão a ela 

vinculado será suficiente. Já no caso da delimitação 

abranger mais de um estado, total ou parcialmente, a 

competência recairá sobre o órgão federal ou entidades 

vinculadas a ele.” 

Comentário: esse parágrafo não está coerente com o 

disposto na alínea b, inciso VIII, do Art. 7° da IN INPI n° 

95/2018, que transcrevemos a seguir: “Expedido por 

órgão competente de cada Estado, sendo competentes, no 

Brasil, no âmbito específico de suas competências, a 

União Federal, representada pelos Ministérios afins ao 

produto ou serviço distinguido pela Indicação Geográfica, 

e os Estados, representados pelas Secretarias afins ao 

produto ou serviço distinguido pela Indicação 

Geográfica.” 

Nesse inciso, tampouco em outro, da supracitada IN, fala 

em órgãos vinculados à Secretaria estadual ou ao 

Ministério. Ao contrário, ele cita diretamente Ministérios 

ou Secretarias afins ao produto/serviço. 

Considerando isso, conforme colocado no manual, 

qualquer órgão vinculado a uma Secretaria ou Ministério 

está apto a emitir o Instrumento Oficial. Não vemos 

nenhum problema nisso, mas o fato é que essa 

possibilidade não está contemplada na IN INPI 95/2018 

(em vigor). Sugerimos, portanto, rever este parágrafo. Se 

for o caso de qualquer órgão vinculado emitir o 

Instrumento Oficial, então deveria ser ratificado pelo 

Ministério ou Secretaria ao qual esse órgão estivesse 

vinculado? Ou seria melhor então corrigir esse parágrafo 

contemplando apenas os Ministérios e Secretarias 

estaduais para emitir o referido documento, conforme 

consta na IN? 

Obs.: nos próprios exemplos, são mencionados apenas 
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“Ministério e Secretaria estadual”, e não órgãos 

vinculados aos mesmos. 

 

- “Exemplos hipotéticos de elaboração do instrumento 

oficial que delimita a área geográfica” 

O exemplo poderia contemplar um caso em que 

determinada área não entraria numa dada delimitação de 

IG por não se justificar tecnicamente. No caso da DO, não 

ter presentes os fatores naturais e humanos que 

influenciam no produto/serviço. No caso da IP, por aquela 

área não ter, historicamente, a produção daquele dado 

produto ou a prestação de dado serviço, ou pelos mesmos 

terem características diferentes do assinalado pela IG. Em 

ambos os casos (DO e IP), pelo nome geográfico não ser o 

mesmo nome a ser protegido pela IG, mesmo estando 

numa área próxima ou contínua com características 

semelhantes. 

 

- Sentimos falta no manual da explicação quanto a 

finalidade do Instrumento Oficial no processo de análise 

do pedido de depósito. 

 

- Consideramos que os “Exemplos hipotéticos” (pag. 69) 

não são adequados. Sugere-se, mais uma vez, que sejam 

apresentados casos reais. 

109 Patrícia M. S. 

Barbosa (INPI) 

7.1.8 Instrumento oficial 

que delimita a área 

Embora não seja obrigatório que seja apresentado um 

mapa da delimitação geográfica é importante que quando 

apresentado, ele contenha as divisões administrativas 

envolvidas, a fim de que o público em geral, bem como 

produtores/prestadores de serviço vejam aonde começa e 

termina a IG. 

 

Portanto, após o parágrafo “O instrumento oficial de 

delimitação geográfica deve informar os limites  

geográficos  da  área  que  se tornou conhecida, no caso da 

IP, e os limites nos quais estão presentes os fatores 

naturais e humanos que influenciam na(s) qualidade(s) ou 

característica(s) do produto ou serviço da DO.” 

 

Redação alterada para: 

[...] 

Mais informações sobre o tema encontram-se no item 3.2 

Orientações gerais para a escolha do nome geográfico. 

 

Atenção! 

Não há obrigatoriedade de apresentação de um mapa 

delimitando a área geográfica. No entanto, caso o requerente 

opte por fazê-lo, é importante incluir as divisões 

administrativas de municípios e/ou estados, se for o caso, 

contidos na delimitação. Isso para uma melhor compreensão 

do público médio, bem como para que produtores ou 

prestadores de serviço identifiquem de forma clara os limites 

geográficos da área delimitada. 
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Sugere-se a inserção de um item “Atenção” com a 

redação: 

 

“Não há obrigatoriedade de apresentação de um mapa 

representando a delimitação geográfica. No entanto, caso 

o requerente opte por fazê-lo, é importante incluir as 

divisões administrativas de municípios e/ou estados, se for 

o caso, contidos na região delimitada administrativa  

visando a melhor compreensão do público médio, bem 

como produtores/prestadores de serviço possam 

identificar de forma clara os limites da IG.” 

 

No mesmo item sugere-se ainda:  

alterar de: ”O instrumento oficial que delimita a área 

geográfica a ser protegida pela IG deve ser expedido por 

órgão competente. Tal documento é formulado com base 

nas informações e estudos prestados pelo requerente do 

registro da IG.” 

para: “O instrumento oficial que delimita a área 

geográfica da IG deve ser expedido por órgão 

competente. Tal documento é formulado com base nas 

informações e estudos prestados pelo requerente do 

registro da IG.” 

 

Em pedidos de IG requeridos por um único produtor ou 

prestador de serviço, deve-se comprovar ou declarar, sob as 

penas da lei, que o requerente é o único estabelecido na área 

delimitada.  

O instrumento oficial que delimita a área geográfica da IG 

deve ser expedido por órgão competente. Tal documento é 

formulado com base nas informações e estudos prestados pelo 

requerente do registro da IG. 

[...] 

 

110 Kelly Lissandra 

Bruch 

7.1.8 Instrumento oficial 

que delimita a área 

Um órgão técnico de um ministério ou secretaria poderia 

fazer o instrumento oficial, como a Embrapa ou uma 

Emater? 

Redação alterada para: 

[...] 

Nos casos em que a delimitação geográfica abranja apenas os 

limites de um único estado, um documento expedido pela 

Secretaria Estadual ou órgão a ela vinculado será suficiente. 

Já no caso da delimitação abranger mais de um estado, total 

ou parcialmente, a competência recairá sobre o órgão federal 

ou as entidades vinculadas a ele. 

Logo, considera-se que órgão técnico enquadrado no âmbito 

de uma Secretaria Estadual ou no âmbito de um Ministério 

também é, em princípio, órgão competente para a elaboração 

desse documento, considerando a abrangência da IG ser 

estadual ou federal, respectivamente. 

[...] 

111 CEPI – OAB/RS 7.1.8 Instrumento oficial 

que delimita a área 

Um órgão técnico de um ministério ou secretaria poderia 

fazer o instrumento oficial, como a Embrapa ou uma 
Redação alterada para: 

[...] 



84 

 
Emater? Nos casos em que a delimitação geográfica abranja apenas os 

limites de um único estado, um documento expedido pela 

Secretaria Estadual ou órgão a ela vinculado será suficiente. 

Já no caso da delimitação abranger mais de um estado, total 

ou parcialmente, a competência recairá sobre o órgão federal 

ou as entidades vinculadas a ele. 

Logo, considera-se que órgão técnico enquadrado no âmbito 

de uma Secretaria Estadual ou no âmbito de um Ministério 

também é, em princípio, órgão competente para a elaboração 

desse documento, considerando a abrangência da IG ser 

estadual ou federal, respectivamente. 

[...] 

112 MAPA 7.1.9 Representação da 

Indicação Geográfica 

Sugerimos alterar o título para: “7.1.9 Representação 

gráfica da IG” 

 

“A inclusão de representação da IG é opcional. Caso o 

requerente opte por utilizá-la, a mesma deve ser inserida 

como imagem no formato JPG durante o peticionamento 

eletrônico.” Sugestão de alteração para: “A inclusão de 

representação gráfica da IG é opcional. Caso o requerente 

opte por utilizá-la, a mesma deve ser inserida como 

imagem no formato JPG durante o peticionamento 

eletrônico.” 

Considera-se adequado o uso da expressão “representação da 

IG” tendo em vista que abarca todos os tipos de 

representações dispostas no art. 179 da LPI. 

113 Kelly Lissandra 

Bruch 

7.1.9 Representação da 

Indicação Geográfica 

Precisa informar o tamanho máximo do arquivo para não 

ter problema. 

Tal informação consta no Guia do Peticionamento Eletrônico 

– Sistema e-IG. Além disso, não é recomendável informar o 

tamanho máximo do arquivo a ser inserido no Manual de IG, 

tendo em vista que a capacidade de anexação pode sofrer 

variações ao longo do tempo, sendo necessária a atualização 

do documento. 

114 CEPI – OAB/RS 7.1.9 Representação da 

Indicação Geográfica 

Precisa informar o tamanho máximo do arquivo para não 

ter problema. 

Tal informação consta no Guia do Peticionamento Eletrônico 

– Sistema e-IG. Além disso, não é recomendável informar o 

tamanho máximo do arquivo a ser inserido no Manual de IG, 

tendo em vista que a capacidade de anexação pode sofrer 

variações ao longo do tempo, sendo necessária a atualização 

do documento. 

115 MAPA 7.2 Requerente 

estrangeiro 

- Primeiro parágrafo do item 7.2: Entendemos que 

quem for entrar pelas vias normais, independe de 

reciprocidade de tratamento. Isto é, terá que passar por 

todo o processo. 

Cabe àquele que requerer o reconhecimento de uma IG 

estrangeira no Brasil comprovar a existência de reciprocidade. 

Nesse caso, a reciprocidade de tratamento está relacionada à 

apresentação de documentação. Ou seja, os documentos a 
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serem apresentados por requerente estrangeiro podem se 

diferenciar dos documentos a serem apresentados por 

requerentes nacionais.  

De todo modo, deve ser apresentada documentação específica 

ao INPI, que poderá variar em função da existência de 

reciprocidade de tratamento entre o Brasil e o país de origem 

do requerente. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

Os documentos a serem apresentados pelo requerente 

estrangeiro poderão se diferenciar dos documentos a serem 

apresentados por requerente nacional, caso haja 

reciprocidade de tratamento entre o Brasil e o seu país de 

origem. 

Em ambos os casos, para solicitar  o  registro  junto  ao  

INPI,  o  requerente  estrangeiro  deve  ter  obtido a proteção  

da  IG em seu país de origem ou o reconhecimento por 

organismo internacional competente.  

Se o requerente julgar necessário, podem ser apresentados 

outros documentos ao processo. Devem ser anexados somente 

documentos que possam influenciar na análise do pedido. 

De todo modo, deve ser apresentada ao INPI a documentação 

específica, que poderá variar em caso de reciprocidade, a 

qual será devidamente analisada. 

[...] 

116 CCFN 7.2 Requerente 

estrangeiro 

Item 7.2 do Manual estabelece critérios comuns para os 

requerentes estrangeiros independentemente se os seus 

países de origem tenham ou não um acordo comercial 

recíproco com o Brasil. 

O CCFN recomenda que, tanto para requerentes de países 

com acordos comerciais com o Brasil como para aqueles 

sem acordo, seja exigido que eles declarem se desejam 

proteção da indicação geográfica em uma tradução 

específica ou transliteração ou qualquer outro uso que se 

estenda além do nome geográfico completo e exato que 

representa a indicação geográfica. 

Esta recomendação visa 1) evitar abusos da proteção 

concedida para indicações geográficas procurando 

Em âmbito administrativo, a proteção conferida pelo INPI 

recai sobre o nome geográfico ou seu gentílico. No caso de 

apresentação do mesmo nome geográfico em mais de uma 

língua, o procedimento adotado é a formulação de exigência 

para que o requerente esclareça sobre qual termo se requer a 

proteção. 

Cumpre dizer que quando da análise de outro pedido de 

registro de IG ou de marca – seja ela de produto, de serviço, 

coletiva ou de certificação –, serão levadas em consideração a 

tradução e a transliteração de tais termos para fins de exame 

de colidência, no que diz respeito à suscetibilidade de 

confusão ou associação errônea com o nome já registrado. 
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estender sua abrangência para traduções ou transliterações 

que não estão a elas associadas e 2) facilitar a 

identificação, seja pelo INPI ou por terceiros, de conflitos 

entre as IG propostas e os termos de uso comum. 

Inclusão do quadro abaixo ao final do tópico 7.2.2: 

Atenção! 

Em âmbito administrativo, a proteção conferida pelo INPI 

recai sobre o nome geográfico ou seu gentílico. O nome 

protegido será aquele requerido no processo, conforme 

solicitado pelo requerente. Inclusive em caso de 

transliteração, ou seja, a transformação de uma IG 

originalmente registrada em alfabeto não latino em alfabeto 

latino, tal transliteração poderá ser protegida.  A proteção de 

traduções de um mesmo nome em um mesmo pedido não é 

admitida, com exceção para os países que possuem mais de 

uma língua oficialmente reconhecida. Nestes casos, a IG será 

aceita em mais de uma língua, devendo, entretanto, ser 

comprovado que tais termos também foram protegidos 

naquelas línguas em seu país de origem.  Porém, quando da 

análise de outro pedido de registro de IG ou de marca, a 

tradução  de tais termos, bem como a afinidade 

mercadológica, poderão ser levadas em consideração caso 

exista a possibilidade de confusão ou associação errônea com 

o nome já registrado. 

117 Maria Beatriz 

Dellore (em 

nome do 

USPTO) 

7.2 Requerente 

estrangeiro 

O item 7.2 diz: “Os documentos a serem apresentados 

pelo requerente estrangeiro de um registro de IG 

dependerão da existência ou não de reciprocidade de 

tratamento entre o Brasil e seu país de origem. Em ambos 

os casos, para requerer o registro junto ao INPI, o 

requerente estrangeiro deve ter o registro da IG concedido 

em seu país de origem ou reconhecido por um organismo 

internacional competente...”. Novamente, recomendamos 

esclarecer o significado de “reciprocidade” e indicar que 

uma IG estrangeira protegida como marca, marca de 

certificação e/ou marca coletiva em outros países, como 

os Estados Unidos, e a produção do certificado de 

registro, satisfaria este requisito, especialmente porque em 

certos países, como os Estados Unidos, estas são as 

formas pelas quais as IGs podem ser protegidas. 

A reciprocidade de tratamento está relacionada à apresentação 

de documentação. Ou seja, os documentos a serem 

apresentados por requerente estrangeiro podem se diferenciar 

dos documentos a serem apresentados por requerentes 

nacionais. De todo modo, deve ser apresentada documentação 

específica ao INPI, que poderá variar em função da existência 

de reciprocidade de tratamento entre o Brasil e o país de 

origem do requerente. 

Ressalta-se que no Brasil se reconhece como IG um nome 

geográfico ou seu gentílico correspondente, que faça 

referência a uma área oficialmente demarcada, cujas regras de 

uso do sinal estejam previstas em documentação compatível 

ao documento intitulado caderno de especificações técnicas.  

  

118 Kelly Lissandra 

Bruch 

7.2 Requerente 

estrangeiro 

“Em ambos os casos, para solicitar o registro junto ao 

INPI, o requerente estrangeiro deve ter o registro da IG 

concedido em seu país de origem ou reconhecido por 

organismo internacional competente.” 

O tópico utiliza a mesma nomenclatura presente no art. 5º, 

§4º, da IN nº 95/18. 
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Em regra, as IG são reconhecidas por organismos 

nacionais ou, no caso específico da União Europeia, 

Comunitários. Não há um organismo internacional que 

reconheça originariamente uma IG.  

119 CEPI – OAB/RS 7.2 Requerente 

estrangeiro 

“Em ambos os casos, para solicitar o registro junto ao 

INPI, o requerente estrangeiro deve ter o registro da IG 

concedido em seu país de origem ou reconhecido por 

organismo internacional competente.” 

Em regra, as IG são reconhecidas por organismos 

nacionais ou, no caso específico da União Europeia, 

Comunitários. Não há um organismo internacional que 

reconheça originariamente uma IG.  

O tópico utiliza a mesma nomenclatura presente no art. 5º, 

§4º, da IN nº 95/18. 

120 Maria Beatriz 

Dellore (em 

nome do 

USPTO) 

7.2.2 Requerente 

estrangeiro originário de 

país sem reciprocidade 

de tratamento com o 

Brasil 

O item 7.2.2 diz: “Uma cópia do documento que 

reconheceu a IG no país de origem também deve ser 

apresentada”. Recomendamos esclarecer se a apresentação 

de um certificado de registro ou o equivalente de uma IG 

estrangeira protegida como marca, marca de certificação 

e/ou marca coletiva satisfaria este requisito, especialmente 

porque em certos países, como os Estados Unidos, estas 

são as únicas formas possíveis de proteção das IGs. 

A reciprocidade de tratamento está relacionada à apresentação 

de documentação. Ou seja, os documentos a serem 

apresentados por requerente estrangeiro podem se diferenciar 

dos documentos a serem apresentados por requerentes 

nacionais. De todo modo, deve ser apresentada documentação 

específica ao INPI, que poderá variar em função da existência 

de reciprocidade de tratamento entre o Brasil e o país de 

origem do requerente. 

Ressalta-se que no Brasil se reconhece como IG um nome 

geográfico ou seu gentílico correspondente, que faça 

referência a uma área oficialmente demarcada, cujas regras de 

uso do sinal estejam previstas em documentação compatível 

ao documento intitulado caderno de especificações técnicas.  

 

121 CCFN 7.2.2 Requerente 

estrangeiro originário de 

país sem reciprocidade 

de tratamento com o 

Brasil 

Item 7.2.2 do Manual determina quais documentos 

específicos devem ser apresentados por um requerente 

estrangeiro de um país sem reciprocidade de tratamento 

com o Brasil. Como mencionado no comentário anterior, 

o CCFN recomenda exigir que os pedidos de registro 

especifiquem eventuais termos adicionais para os quais o 

requerente solicita proteção de IG (incluindo tradução ou 

transliteração, bem como qualquer nome comum adicional 

de componente da IG) que se estendam além do nome 

geográfico completo e exato que representa a indicação 

geográfica. A informação anterior pode ser incluída na 

seção “Requerimento de Indicação Geográfica” bem como 

na seção “Documentos equivalentes ao caderno de 

Em âmbito administrativo, a proteção conferida pelo INPI 

recai sobre o nome geográfico. No caso de apresentação do 

mesmo nome geográfico em mais de uma língua, o 

procedimento adotado é a formulação de exigência para que o 

requerente esclareça sobre qual termo se requer a proteção. 

Cumpre dizer que quando da análise de outro pedido de 

registro de IG ou de marca – seja ela de produto, de serviço, 

coletiva ou de certificação –, serão levadas em consideração a 

tradução e a transliteração de tais termos para fins de exame 

de colidência, no que diz respeito à suscetibilidade de 

confusão ou associação errônea com o nome já registrado. 

Ressalta-se que proteção conferida pelo INPI recai sobre o 

nome geográfico, e não sobre termos acessórios como a 
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especificações técnicas”. descrição da espécie ou nome do produto ou serviço que o 

acompanham. O escopo dessa proteção já é previsto no 

conteúdo dos despachos de concessão e encontra-se de 

maneira explícita no certificado de registro de IG 

disponibilizado pelo INPI ao requerente após o 

reconhecimento da IG. 

 

Inclusão do quadro abaixo ao final do tópico 7.2.2: 

Atenção! 

Em âmbito administrativo, a proteção conferida pelo INPI 

recai sobre o nome geográfico ou seu gentílico. O nome 

protegido será aquele requerido no processo, conforme 

solicitado pelo requerente. Inclusive em caso de 

transliteração, ou seja, a transformação de uma IG 

originalmente registrada em alfabeto não latino em alfabeto 

latino, tal transliteração poderá ser protegida.  A proteção de 

traduções de um mesmo nome em um mesmo pedido não é 

admitida, com exceção para os países que possuem mais de 

uma língua oficialmente reconhecida. Nestes casos, a IG será 

aceita em mais de uma língua, devendo, entretanto, ser 

comprovado que tais termos também foram protegidos 

naquelas línguas em seu país de origem.  Porém, quando da 

análise de outro pedido de registro de IG ou de marca, a 

tradução  de tais termos, bem como a afinidade 

mercadológica, poderão ser levadas em consideração caso 

exista a possibilidade de confusão ou associação errônea com 

o nome já registrado. 

122 CCFN 7.2.3 Requerente 

estrangeiro originário de 

país com reciprocidade 

de tratamento com o 

Brasil 

Item 7.2.3 do Manual trata dos documentos específicos a 

serem apresentados por um requerente estrangeiro de um 

país com reciprocidade de tratamento com o Brasil. Como 

mencionado no comentário anterior, o CCFN recomenda 

exigir que os pedidos de registro especifiquem eventuais 

termos adicionais para os quais o requerente solicita 

proteção de IG (incluindo uma tradução ou transliteração, 

bem como qualquer nome comum adicional de 

componente da IG) que se estendam além do nome 

geográfico completo e exato que representa a indicação 

geográfica. 

A informação anterior pode ser incluída na seção 

Em âmbito administrativo, a proteção conferida pelo INPI 

recai sobre o nome geográfico. No caso de apresentação do 

mesmo nome geográfico em mais de uma língua, o 

procedimento adotado é a formulação de exigência para que o 

requerente esclareça sobre qual termo se requer a proteção. 

Cumpre dizer que quando da análise de outro pedido de 

registro de IG ou de marca – seja ela de produto, de serviço, 

coletiva ou de certificação –, serão levadas em consideração a 

tradução e a transliteração de tais termos para fins de exame 

de colidência, no que diz respeito à suscetibilidade de 

confusão ou associação errônea com o nome já registrado. 

Ressalta-se que proteção conferida pelo INPI recai sobre o 
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“Requerimento de Indicação Geográfica” bem como na 

seção “Documentos equivalentes ao caderno de 

especificações técnicas” 

nome geográfico, e não sobre termos acessórios como a 

descrição da espécie ou nome do produto ou serviço que o 

acompanham. O escopo dessa proteção já é previsto no 

conteúdo dos despachos de concessão e encontra-se de 

maneira explícita no certificado de registro de IG 

disponibilizado pelo INPI ao requerente após o 

reconhecimento da IG. 

 

Inclusão do quadro abaixo ao final do tópico 7.2.2: 

Atenção! 

Em âmbito administrativo, a proteção conferida pelo INPI 

recai sobre o nome geográfico ou seu gentílico. O nome 

protegido será aquele requerido no processo, conforme 

solicitado pelo requerente. Inclusive em caso de 

transliteração, ou seja, a transformação de uma IG 

originalmente registrada em alfabeto não latino em alfabeto 

latino, tal transliteração poderá ser protegida.  A proteção de 

traduções de um mesmo nome em um mesmo pedido não é 

admitida, com exceção para os países que possuem mais de 

uma língua oficialmente reconhecida. Nestes casos, a IG será 

aceita em mais de uma língua, devendo, entretanto, ser 

comprovado que tais termos também foram protegidos 

naquelas línguas em seu país de origem.  Porém, quando da 

análise de outro pedido de registro de IG ou de marca, a 

tradução  de tais termos , bem como a afinidade 

mercadológica, poderão ser levadas em consideração caso 

exista a possibilidade de confusão ou associação errônea com 

o nome já registrado. 

123 MAPA 7.2.3 Requerente 

estrangeiro originário de 

país com reciprocidade 

de tratamento com o 

Brasil 

- “Representação da IG, se houver.” Sugestão de 

alteração para: “Representação gráfica da IG, se houver.” 

Considera-se adequado o uso da expressão “representação da 

IG” tendo em vista que abarca todos os tipos de 

representações dispostas no art. 179 da LPI. 

124 SEBRAE 8 Exame de indicação 

geográfica 

Da forma que o fluxograma foi apresentado, indica-se que 

as exigências necessariamente culminam em 

Arquivamento. É necessário demonstrar que cumprida a 

exigência no prazo, o processo de pedido de registro 

avança. 

Uma das principais causas de dilatação do prazo para a 

As setas de mão dupla no fluxograma indicam que uma 

exigência (preliminar ou de mérito) pode levar o processo a 

dois caminhos: arquivamento, em caso de não cumprimento, 

ou retorno ao exame. Optou-se por deixar o fluxo com menos 

informações possíveis, de modo que ficasse visualmente 

limpo para o usuário. Maiores detalhes sobre o exame podem 
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decisão final de um pedido é a formulação e o 

cumprimento às exigências. 

ser encontrados no corpo do texto. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

Atenção!  

Uma das principais causas de dilatação do prazo de decisão 

final de um pedido é a formulação de exigências. Portanto, é 

necessário que o requerente atente à forma e ao conteúdo da 

documentação a ser apresentada ao INPI antes de depositar 

um pedido de registro. 

125 Kelly Lissandra 

Bruch 

8 Exame de indicação 

geográfica 

“i) Depósito; ii) Exame preliminar; iii) Publicação do 

pedido para manifestação de terceiros; iv) Exame de 

mérito; e v) Recurso.” 

Faltou a Concessão antes do recurso 

No início do tópico 8.4 está expresso que a concessão é uma 

das decisões que podem vir a ser tomadas no exame de mérito. 

126 CEPI – OAB/RS 8 Exame de indicação 

geográfica 

“i) Depósito; ii) Exame preliminar; iii) Publicação do 

pedido para manifestação de terceiros; iv) Exame de 

mérito; e v) Recurso.” 

Faltou a Concessão antes do recurso 

No início do tópico 8.4 está expresso que a concessão é uma 

das decisões que podem vir a ser tomadas no exame de mérito. 

127 ABAPI / ABPI / 

ASPI 

8.2 Exame preliminar Sugestão: Deve ser concedido ao requerente a devolução 

do prazo, caso se justifique para o cumprimento de 

exigências – sugestão para os demais exames.   

O tópico 1.6 Prazos da Minuta do Manual de IG dispõe a 

respeito da devolução de prazos pelo INPI. 

128 Marcos Fabrício 

Welge Gonçalves 

8.2 Exame preliminar Devolução do prazo–Deve ser concedido ao requerente a 

devolução do prazo caso se justifique para o cumprimento 

de exigências –sugestão para os demais exames. 

O tópico 1.6 Prazos da Minuta do Manual de IG dispõe a 

respeito da devolução de prazos pelo INPI. 

129 INTA 8.2 Exame preliminar O item 8.2 do Manual discute o exame preliminar do 

pedido de proteção da indicação geográfica. 

A INTA recomenda fortemente que o exame preliminar 

inclua: 

1. avaliar se a indicação geográfica, se protegida, infringe 

ou viola direitos de marca de terceiros; e 

2. avaliar se a indicação geográfica corresponde a um 

nome comum para bens ou serviços. 

Se qualquer dessas situações ocorrer, recomenda-se que a 

indicação geográfica tenha a proteção indeferida. 

Conforme preleciona o tópico 8.2 Exame Preliminar da 

Minuta do Manual de IG, o exame preliminar consiste em 

verificar: i) se estão presentes os documentos que constituem 

um pedido de registro de IG ou seus equivalentes, conforme 

disposto, respectivamente, nos arts. 7º e 8º da Instrução 

Normativa nº 95/18; e ii) o conteúdo da procuração 

apresentada, caso se trate de pedido com procurador.  

De acordo com o princípio da legalidade, a administração 

pública só pode fazer aquilo que é autorizado em lei. A LPI 

proíbe expressamente o registro de nome geográfico 

previamente protegido por IG como marca de produto ou 

serviço (art. 124, inciso IX, da LPI), mas não o contrário. 

Dessa forma, não há, no momento, previsão legal para esse 

tipo de recusa. Ademais, IG e marcas são institutos com 

naturezas distintas. Enquanto o primeiro tem natureza 
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declaratória (art. 1º, parágrafo único, da IN n.º 95/18), o 

segundo tem natureza constitutiva. Isso significa que um 

registro de marca – seja ela de produto, de serviço, coletiva ou 

de certificação – não é impeditivo para o registro de uma IG. 

Em se tratando de marcas em processo de análise, o 

procedimento adotado é o sobrestamento, até que seja 

finalizado o exame do pedido de reconhecimento de uma IG 

no INPI. 

No que diz respeito a termos que tenham se tornado de uso 

comum, preceitua o art. 4º, inciso I, da IN n.º 95/18, que tais 

termos não são registráveis como IG. Previsão semelhante é 

encontrada no art. 180 da LPI. Tal análise, porém, será feita 

no exame de mérito. 

130 CCFN 8.2 Exame preliminar Item 8.2 do Manual descreve o exame preliminar do 

requerimento para proteção da indicação geográfica. O 

CCFN recomenda que conste no exame preliminar: 1) 

uma análise se a indicação geográfica, caso protegida, 

infringiria ou violaria quaisquer direitos de marcas de 

terceiros; e 2) uma averiguação se a indicação geográfica 

corresponde a um nome comum para bens ou serviços. 

Se qualquer dessas situações ocorrer, recomenda-se que a 

proteção à indicação geográfica seja indeferida. Se a IG 

incluir o nome comum dos produtos, é também 

recomendado que seja exigido do requerente a renúncia 

dos direitos exclusivos daquelas partes da IG que 

correspondam ao nome comum dos produtos ou serviços. 

O CCFN destaca a importância de realizar exames 

preliminares detalhados para indicações geográficas de 

diversas regiões (inclusive aquelas derivadas de acordo ou 

tratado comercial com o Brasil) para evitar onerar e 

prejudicar os demais interessados na etapa de comentários 

públicos, cuja oitiva cabe legitimamente ao INPI na etapa 

de exame preliminar. 

Conforme preleciona o tópico 8.2 Exame Preliminar da 

Minuta do Manual de IG, o exame preliminar consiste em 

verificar: i) se estão presentes os documentos que constituem 

um pedido de registro de IG ou seus equivalentes, conforme 

disposto, respectivamente, nos arts. 7º e 8º da Instrução 

Normativa nº 95/18; e ii) o conteúdo da procuração 

apresentada, caso se trate de pedido com procurador.  

De acordo com o princípio da legalidade, a administração 

pública só pode fazer aquilo que é autorizado em lei. A LPI 

proíbe expressamente o registro de nome geográfico 

previamente protegido por IG como marca de produto ou 

serviço (art. 124, inciso IX, da LPI), mas não o contrário. 

Dessa forma, não há, no momento, previsão legal para esse 

tipo de recusa. Ademais, IG e marcas são institutos com 

naturezas distintas. Enquanto o primeiro tem natureza 

declaratória (art. 1º, parágrafo único, da IN n.º 95/18), o 

segundo tem natureza constitutiva. Isso significa que um 

registro de marca – seja ela de produto, de serviço, coletiva ou 

de certificação – não é impeditivo para o registro de uma IG. 

Em se tratando de marcas em processo de análise, o 

procedimento adotado é o sobrestamento, até que seja 

finalizado o exame do pedido de reconhecimento de uma IG 

no INPI.   

No que diz respeito a termos que tenham se tornado de uso 

comum, preceitua o art. 4º, inciso I, da IN n.º 95/18, que tais 

termos não são registráveis como IG. Previsão semelhante é 
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encontrada no art. 180 da LPI. Tal análise, porém, será feita no 

exame de mérito.  

Durante o processo de reconhecimento ou de alteração de uma 

IG, terceiros podem se manifestar via oposição, quando da 

publicação do pedido, após o exame preliminar, ou via 

recurso, quando da concessão/deferimento ou indeferimento 

do pedido. 

131 ABAPI / ABPI / 

ASPI 

8.2.1 Exigência 

preliminar 

Justificativa: O cumprimento satisfatório é impregnado 

de subjetividade, de forma que existe a preocupação de 

que sejam evitados arquivamentos, contrariando o 

princípio do aproveitamento dos atos das partes, o que 

está expressamente previsto no item 1.8 da Minuta. 

Alteração do dispositivo, de forma a dar ao requerente a 

oportunidade de recorrer da decisão, ficando a hipótese de 

arquivamento tão somente para os casos de não 

atendimento da exigência por ausência de manifestação do 

requerente conforme destaque em vermelho.  

 

Sugestão:  

 

8.2.1 Exigência preliminar  

(...)  

Caso o requerente não cumpra satisfatoriamente as 

exigências contidas no relatório de exame preliminar o 

pedido será indeferido, para que o Requerente possa 

recorrer da decisão. 

Durante o exame preliminar, não há previsão de concessão ou 

indeferimento de um pedido de registro de IG. Tais decisões 

somente podem ser tomadas no exame de mérito. 

E, enquanto o pedido de registro não estiver regularizado, não 

pode haver a publicação para manifestação de terceiros, 

conforme determina o art. 11, caput, da IN n.º 95/18. 

Logo, é necessário que o pedido esteja, primeiramente, 

regularizado, para que, posteriormente, seja publicado para 

manifestação de terceiros, e, finalmente, decidido no exame de 

mérito. 

A decisão por arquivar um processo em exigência preliminar 

está baseada no recebimento de reiteradas respostas 

procrastinatórias sobre um mesmo item do despacho, sem que 

novas informações sejam apresentadas ou que a demanda seja 

atendida. Dessa forma, há uma decisão definitiva sobre um 

processo, que, de modo diverso, não teria seu status 

finalizado. 

Frisa-se que não há como aproveitar um ato da parte que já 

vem sendo praticado de maneira reiterada, e que nada de novo 

acrescenta ao processo. 

132 MAPA 8.2.1 Exigência 

preliminar 

- Sexto parágrafo: “O requerente deve indicar se concorda 

com a proposta de alteração de espécie por meio do 

código de serviço 604 – Cumprimento de exigência. Caso 

a GRU utilizada no depósito tenha sido gerada com valor 

menor que o correspondente para a espécie adequada, o 

requerente deverá realizar a complementação de valor por 

meio do código de serviço 800 – Complementação de 

retribuição.”  

 

Sugere-se que seja incluído esclarecimentos para o caso 

contrário, da GRU ter sido gerada com valor maior, 

devendo haver devolução de recursos. 

A GRU é gerada de acordo com o serviço solicitado. 

Considerando que o tópico em questão discorre sobre a 

alteração de espécie por meio de cumprimento de exigência, a 

complementação da retribuição mencionada refere-se ao 

exame solicitado no momento do depósito de pedido de 

registro. 

Assim sendo, entende-se que não cabe restituição de valor, 

tendo em vista que foi gerada GRU de acordo com a 

solicitação de exame de DO e o serviço correspondente foi 

prestado. 

Difere da GRU correspondente ao exame de IP que possui 

valor menor no momento em que o requerente declara aceitar 
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- “Exemplos de exigências formuladas durante o exame 

preliminar para documentos obrigatórios” 

Sugerimos incluir um exemplo em que foi apresentado um 

Instrumento Oficial emitido por órgão não competente de 

acordo com alínea b, inciso VIII, do Art. 7° da IN INPI 

95/2018. 

 

- Considera-se que o “Exemplo” (pag. 75) não é 

adequado. Sugere-se apresentar casos reais. 

a alteração para DO e, portanto, corresponde a um exame 

diferente, sendo necessária a complementação para o serviço 

correspondente. 

No que diz respeito aos exemplos de exigências formuladas 

durante o exame preliminar, esclarece-se que no exame 

preliminar é verificada a presença dos documentos 

obrigatórios. O conteúdo de tais documentos é analisado 

durante o exame de mérito. Dessa forma, a verificação se o 

Instrumento Oficial apresentado foi emitido por órgão 

competente é feita durante o exame de mérito. 

Ademais, os exemplos fictícios se destinam a ilustrar uma 

situação específica, de acordo com o que se deseja explicitar. 

O uso de um mesmo exemplo, variando em grau de 

complexidade, é recurso didático que visa a ajudar na fixação 

do conteúdo a ser assimilado. Isso não seria possível com a 

utilização de exemplos reais em todos os casos, dado que tais 

particularidades nem sempre se mostram presentes. Tal 

procedimento não contraria a recomendação de que o nome 

geográfico não seja um nome criado ou inventado, uma vez 

que se deixou claro tratar-se de exemplos hipotéticos. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

O requerente deve indicar se concorda com a proposta de 

alteração de espécie por meio do código de serviço 604 – 

Cumprimento de exigência. No caso de alteração de IP para 

DO, a GRU gerada para o registro de IP possui valor menor 

do que aquela gerada para o registro de DO. Por isso, o 

requerente deverá realizar a complementação de valor por 

meio do código de serviço 800 – Complementação de 

retribuição, visto que a alteração para DO significa exame 

diferenciado, sendo necessária a adequação para o serviço 

correspondente. 

[...] 

133 Maria Beatriz 

Dellore (em 

nome do 

USPTO) 

8.3 Publicação para 

manifestação de 

terceiros 

O item 8.3 estabelece a publicação para fins de 

procedimento de oposição. Recomendamos que o Brasil 

esclareça que aceitará oposições em que o pedido de IG 

alegadamente crie um risco de confusão com direitos 

anteriores de marcas já concedidas no Brasil. 

De acordo com o princípio da legalidade, a administração 

pública só pode fazer aquilo que é autorizado em lei. A LPI 

proíbe expressamente o registro de nome geográfico 

previamente protegido por IG como marca de produto ou 

serviço (art. 124, inciso IX, da LPI), mas não o contrário. 
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O item 8.3 também exige que quaisquer oposições sejam 

protocoladas no prazo de 60 (sessenta) dias. Geralmente, 

este pode ser um prazo razoável. Entretanto, ao considerar 

IGs propostas relacionadas a um acordo comercial, pode 

haver centenas de IGs propostas para analisar e determinar 

se existem fundamentos para oposição. Portanto, os 

Estados Unidos encorajam o Brasil a proporcionar uma 

oportunidade para que as partes interessadas apresentem 

um pedido de prorrogação do prazo para apresentar uma 

oposição dentro do período de 60 (sessenta)dias, o que 

permitiria um prazo adicional razoável para apresentar 

oposições após o período de 60 (sessenta)dias, se 

necessário. 

Dessa forma, não há, no momento, previsão legal para esse 

tipo de recusa. Ademais, IG e marcas são institutos com 

naturezas distintas. Enquanto o primeiro tem natureza 

declaratória (art. 1º, parágrafo único, da IN n.º 95/18), o 

segundo tem natureza constitutiva. Isso significa que um 

registro de marca – seja ela de produto, de serviço, coletiva ou 

de certificação – não é impeditivo para o registro de uma IG. 

Em se tratando de marcas em processo de análise, o 

procedimento adotado é o sobrestamento, até que seja 

finalizado o exame do pedido de reconhecimento de uma IG 

no INPI. 

No que diz respeito ao prazo administrativo de 60 (sessenta) 

dias para oposição, essa previsão encontra-se no art. 12, §2º, 

da IN n.º 95/18. Em se tratando de acordos comerciais, esse 

prazo pode ser negociado especificamente no âmbito de cada 

acordo. 

134 INTA 8.4 Exame de mérito O item 8.3 dispõe sobre a publicação da indicação 

geográfica para que terceiros possam apresentar oposição, 

sendo então seguida do processo de Exame de Mérito, 

conforme descrito no item 8.4 e seguintes, quando uma 

decisão é tomada com relação às oposições que foram 

protocoladas. A INTA acredita ser importante que os 

motivos específicos de oposição incluam: 

1. que a indicação geográfica conflita com uma marca 

registrada já existente, devendo ser assim indeferida; 

2. que a indicação geográfica corresponde a um nome 

comum do produto ou serviço, devendo ser assim 

indeferida; 

3. que o escopo de proteção da indicação geográfica, se 

registrada, será tal que possivelmente impedirá a livre 

utilização de um nome comum de um produto ou serviço 

no mercado, devendo ser assim indeferida, ou, 

alternativamente, registrada com uma declaração clara de 

que o escopo de proteção da indicação geográfica não 

impedirá a livre utilização do nome comum. 

De acordo com o princípio da legalidade, a administração 

pública só pode fazer aquilo que é autorizado em lei. A LPI 

proíbe expressamente o registro de nome geográfico 

previamente protegido por IG como marca de produto ou 

serviço (art. 124, inciso IX, da LPI), mas não o contrário. 

Dessa forma, não há, no momento, previsão legal para esse 

tipo de recusa. Ademais, IG e marcas são institutos com 

naturezas distintas. Enquanto o primeiro tem natureza 

declaratória (art. 1º, parágrafo único, da IN n.º 95/18), o 

segundo tem natureza constitutiva. Isso significa que um 

registro de marca – seja ela de produto, de serviço, coletiva ou 

de certificação – não é impeditivo para o registro de uma IG. 

Em se tratando de marcas em processo de análise, o 

procedimento adotado é o sobrestamento, até que seja 

finalizado o exame do pedido de reconhecimento de uma IG 

no INPI. 

No que diz respeito a termos que tenham se tornado de uso 

comum, preceitua o art. 4º, inciso I, da IN n.º 95/18, que tais 

termos não são registráveis como IG. Previsão semelhante é 

encontrada no art. 180 da LPI. 

Por fim, cabe dizer que, uma vez registrada, a proteção 

conferida pelo INPI recai sobre o nome geográfico, e não 

sobre termos acessórios como a descrição da espécie ou nome 
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do produto ou serviço que o acompanham. O escopo dessa 

proteção já é previsto no conteúdo dos despachos de 

concessão e encontra-se de maneira explícita no certificado de 

registro de IG disponibilizado pelo INPI ao requerente após o 

reconhecimento da IG. 

135 CCFN 8.4 Exame de mérito Item 8.4 prevê a publicação da indicação geográfica para 

permitir que terceiros manifestem objeção à proteção da 

IG. A etapa seguinte é o processo de exame de mérito, 

conforme descrito no item 8.4 e seguintes, para tomada de 

decisão com relação às objeções registradas. O CCFN 

considera importante que as bases específicas da objeção 

incluam: 1) que a indicação geográfica conflita com uma 

marca anterior e, portanto, deveria ser indeferida; 2) que a 

indicação geográfica corresponde ao nome comum do 

produto e por isso deve ser indeferida; 3) que a indicação 

geográfica inclui (mas não consiste em) o nome comum 

de um produto e por isso ela deve somente ser registrada 

com uma renúncia à exclusividade do nome comum do 

produto contido na indicação geográfica e 4) que o 

alcance da proteção da indicação geográfica, caso 

registrada, restringiria o livre uso do nome comum de um 

produto no mercado e, logo, deveria ser indeferida, ou 

então, registrada com uma declaração clara de que o 

alcance da proteção da indicação geográfica não 

restringiria o livre uso do nome comum do produto. 

De acordo com o princípio da legalidade, a administração 

pública só pode fazer aquilo que é autorizado em lei. A LPI 

proíbe expressamente o registro de nome geográfico 

previamente protegido por IG como marca de produto ou 

serviço (art. 124, inciso IX, da LPI), mas não o contrário. 

Dessa forma, não há, no momento, previsão legal para esse 

tipo de recusa. Ademais, IG e marcas são institutos com 

naturezas distintas. Enquanto o primeiro tem natureza 

declaratória (art. 1º, parágrafo único, da IN n.º 95/18), o 

segundo tem natureza constitutiva. Isso significa que um 

registro de marca – seja ela de produto, de serviço, coletiva ou 

de certificação – não é impeditivo para o registro de uma IG. 

Em se tratando de marcas em processo de análise, o 

procedimento adotado é o sobrestamento, até que seja 

finalizado o exame do pedido de reconhecimento de uma IG 

no INPI. 

No que diz respeito a termos que tenham se tornado de uso 

comum, preceitua o art. 4º, inciso I, da IN n.º 95/18, que tais 

termos não são registráveis como IG, assim como aqueles 

suscetíveis de causar confusão, que os reproduzam, imitem ou 

sejam constituídos por. Previsão semelhante é encontrada no 

art. 180 da LPI. 

Por fim, cabe dizer que, uma vez registrada, a proteção 

conferida pelo INPI recai sobre o nome geográfico, e não 

sobre termos acessórios como a descrição da espécie ou nome 

do produto ou serviço que o acompanham. O escopo dessa 

proteção já é previsto no conteúdo dos despachos de 

concessão e encontra-se de maneira explícita no certificado de 

registro de IG disponibilizado pelo INPI ao requerente após o 

reconhecimento da IG. 

136 MAPA 8.4.1 Exigência de 

mérito 

- Sexto parágrafo: “O requerente deve indicar se concorda 

com a proposta de alteração de espécie por meio do 

código de serviço 604 – Cumprimento de exigência. Caso 

a GRU utilizada no depósito tenha sido gerada com valor 

A GRU é gerada de acordo com o serviço solicitado. 

Considerando que o tópico em questão discorre sobre a 

alteração de espécie por meio de cumprimento de exigência, a 

complementação da retribuição mencionada refere-se ao 
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menor que o correspondente para a espécie adequada, o 

requerente deverá realizar a complementação de valor por 

meio do código de serviço 800 – Complementação de 

retribuição.” 

Sugere-se que seja incluído esclarecimentos para o caso 

contrário, da GRU ter sido gerada com valor maior, 

devendo haver devolução de recursos. 

 

- Considera-se que os “Exemplos” (pag. 79 e 81) não são 

adequados. Sugere-se apresentar casos reais. 

exame solicitado no momento do depósito de pedido de 

registro. 

Assim sendo, entende-se que não cabe restituição de valor, 

tendo em vista que foi gerada GRU de acordo com a 

solicitação de exame de DO e o serviço correspondente foi 

prestado. 

Difere da GRU correspondente ao exame de IP que possui 

valor menor no momento em que o requerente declara aceitar 

a alteração para DO e, portanto, corresponde a um exame 

diferente, sendo necessária a complementação para o serviço 

correspondente. 

No que diz respeito aos exemplos fictícios, eles se destinam a 

ilustrar uma situação específica, de acordo com o que se 

deseja explicitar. O uso de um mesmo exemplo, variando em 

grau de complexidade, é recurso didático que visa a ajudar na 

fixação do conteúdo a ser assimilado. Isso não seria possível 

com a utilização de exemplos reais em todos os casos, dado 

que tais particularidades nem sempre se mostram presentes. 

Tal procedimento não contraria a recomendação de que o 

nome geográfico não seja um nome criado ou inventado, uma 

vez que se deixou claro tratar-se de exemplos hipotéticos. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

O requerente deve indicar se concorda com a proposta de 

alteração de espécie por meio do código de serviço 604 – 

Cumprimento de exigência. No caso de alteração de IP para 

DO, a GRU gerada para o registro de IP possui valor menor 

do que aquela gerada para o registro de DO. Por isso, o 

requerente deverá realizar a complementação de valor por 

meio do código de serviço 800 – Complementação de 

retribuição, visto que a alteração para DO significa exame 

diferenciado, sendo necessária a adequação para o serviço 

correspondente. [...] 

137 Maria Beatriz 

Dellore (em 

nome do 

USPTO) 

8.4.4 Concessão e 

expedição do certificado 

O item 8.4.4 discute que a decisão de deferimento ou 

indeferimento do pedido de registro da IG será publicada, 

e que em ambos os casos haverá oportunidade de recurso. 

O Brasil pode confirmar se o motivo subjacente a essas 

decisões será publicado? 

As decisões referentes aos pedidos de registro de IG são 

publicadas semanalmente na Revista da Propriedade Industrial 

(RPI), disponível no sítio eletrônico do INPI.  

Não há motivos subjacentes nas decisões. Todas as decisões 

são claras e indicam o normativo que motivou o 
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indeferimento. 

Em havendo interesse em se tomar conhecimento do inteiro 

teor do processo, há a opção de serviço de cópia, conforme 

disposto na Tabela de Retribuições dos Serviços Prestados 

pelo INPI Relativos a IG. 

Pode-se optar, ainda, pela vista de processo, pela orientação 

ou pela audiência, conforme disposto na Portaria INPI n.º 

512/19. Mais detalhes podem ser encontrados no tópico 1.9.2 

Atendimento Presencial da Minuta do Manual de IG. 

138 Maria Beatriz 

Dellore (em 

nome do 

USPTO) 

8.5 Recurso O item 8.5 discute os recursos e observa que “A petição 

de recurso contra a decisão de concessão ou indeferimento 

deve ser protocolada em até 60 (sessenta) dias...”.  O 

cancelamento, revogação ou anulação de IGs estão 

disponíveis no Brasil? Em caso afirmativo, tal 

procedimento poderá ser protocolado após o término do 

prazo de 60 dias do recurso, e existe alguma prescrição 

que limite o tempo para o protocolo de tal procedimento? 

Em caso afirmativo, quais os possíveis fundamentos para 

tal procedimento? Recomendamos que o Brasil deixe 

claro que tais procedimentos estão disponíveis e que eles 

estão disponíveis indefinidamente. Além disso, 

recomendamos que tais procedimentos possam ser 

instaurados com base em direitos anteriores de marcas no 

Brasil e com base no caráter genérico do termo no 

momento em que a proteção foi concedida ou após a 

proteção ter sido concedida. 

Não há previsão em âmbito administrativo de cancelamento, 

revogação, extinção ou anulação de registros de IG no Brasil. 

De acordo com o princípio da legalidade, a administração 

pública só pode fazer aquilo que é autorizado em lei. A LPI 

proíbe expressamente o registro de nome geográfico 

previamente protegido por IG como marca de produto ou 

serviço (art. 124, inciso IX, da LPI), mas não o contrário. 

Dessa forma, não há, no momento, previsão legal para esse 

tipo de recusa. Ademais, IG e marcas são institutos com 

naturezas distintas. Enquanto o primeiro tem natureza 

declaratória (art. 1º, parágrafo único, da IN n.º 95/18), o 

segundo tem natureza constitutiva. Isso significa que um 

registro de marca – seja ela de produto, de serviço, coletiva ou 

de certificação – não é impeditivo para o registro de uma IG. 

Em se tratando de marcas em processo de análise, o 

procedimento adotado é o sobrestamento, até que seja 

finalizado o exame do pedido de reconhecimento de uma IG 

no INPI. 

No que diz respeito a termos que tenham se tornado de uso 

comum, preceitua o art. 4º, inciso I, da IN n.º 95/18, que tais 

termos não são registráveis como IG. Previsão semelhante é 

encontrada no art. 180 da LPI. 

Cumpre dizer que uma das funções do registro de IG é 

impedir a generificação de termos que até então não gozavam 

de nenhuma proteção jurídica; assegurando, assim, que tais 

termos, a partir do depósito, estarão salvaguardados. 

139 CCFN 8.6.1 Inclusão de 

produto ou serviço junto 

ao nome geográfico 

registrado 

Itens 8.6.1 e 8.6.2 consideram que o nome comum do 

produto pode ser adicionado a uma indicação geográfica 

protegida existente. Conforme supracitado, o CCFN 

recomenda incluir renúncia (mediante a qual o titular da 

A proteção conferida pelo INPI recai sobre o nome 

geográfico, e não sobre termos acessórios como a descrição da 

espécie ou nome do produto ou serviço que o acompanham. O 

escopo dessa proteção já é previsto no conteúdo dos 
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indicação geográfica declara que não reivindica direito 

exclusivo ao termo renunciado) com relação a quaisquer 

palavras comuns adicionadas, para esclarecer ao público e 

a terceiros que nenhum direito é reclamado no termo 

adicionado. 

despachos de concessão e encontra-se de maneira explícita no 

certificado de registro de IG disponibilizado pelo INPI ao 

requerente após o reconhecimento da IG. 

140 MAPA 8.6.1 Inclusão de 

produto ou serviço junto 

ao nome geográfico 

registrado 

- Considera-se que o “Exemplo” (pag. 83) não é 

adequado. Sugere-se apresentar casos reais. 

Os exemplos fictícios se destinam a ilustrar uma situação 

específica, de acordo com o que se deseja explicitar. O uso de 

um mesmo exemplo, variando em grau de complexidade, é 

recurso didático que visa a ajudar na fixação do conteúdo a ser 

assimilado. Isso não seria possível com a utilização de 

exemplos reais em todos os casos, dado que tais 

particularidades nem sempre se mostram presentes. Tal 

procedimento não contraria a recomendação de que o nome 

geográfico não seja um nome criado ou inventado, uma vez 

que se deixou claro tratar-se de exemplos hipotéticos. 

141 CCFN 8.6.2 Inclusão de 

produto ou serviço junto 

ao nome geográfico em 

processo de registro 

Itens 8.6.1 e 8.6.2 consideram que o nome comum do 

produto pode ser adicionado a uma indicação geográfica 

protegida existente. Conforme supracitado, o CCFN 

recomenda incluir renúncia (mediante a qual o titular da 

indicação geográfica declara que não reivindica direito 

exclusivo ao termo renunciado) com relação a quaisquer 

palavras comuns adicionadas, para esclarecer ao público e 

a terceiros que nenhum direito é reclamado no termo 

adicionado. 

A proteção conferida pelo INPI recai sobre o nome 

geográfico, e não sobre termos acessórios como a descrição da 

espécie ou nome do produto ou serviço que o acompanham. O 

escopo dessa proteção já é previsto no conteúdo dos 

despachos de concessão e encontra-se de maneira explícita no 

certificado de registro de IG disponibilizado pelo INPI ao 

requerente após o reconhecimento da IG. 

142 Maria Beatriz 

Dellore (em 

nome do 

USPTO) 

9 Alteração de registro O item 9 discute a possibilidade de alteração das IGs.  

Embora haja alguns critérios estabelecidos para 

alterações, os Estados Unidos encorajam o Brasil a 

observar de forma mais contundente que tais alterações 

não serão aceitáveis se a alteração proposta expandir a 

proteção de uma IG para evitar o uso de um nome comum.  

Nós também recomendamos que o Brasil permita que 

terceiros tenham a oportunidade de se opor às alterações 

propostas às IGs anteriormente protegidas. 

No que diz respeito a termos que tenham se tornado de uso 

comum, preceitua o art. 4º, inciso I, da IN n.º 95/18, que tais 

termos não são registráveis como IG. Previsão semelhante é 

encontrada no art. 180 da Lei n.º 9.279/96. 

A respectiva análise é feita durante o exame de mérito do 

pedido de alteração de registro, oportunidade em que se 

verificará o enquadramento ou não na norma proibitiva. 

Quanto ao procedimento, dispõe o art. 22 da IN n.º 95/18 que 

“o pedido de alteração observará o mesmo trâmite processual 

do pedido de registro, conforme disposto nos arts. 11 a 14 

desta Instrução Normativa”. Logo, durante o processo 

alteração de uma IG, terceiros podem se manifestar via 

oposição, quando da publicação do pedido, após o exame 

preliminar, ou via recurso, quando do seu deferimento ou 

indeferimento. 
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143 MAPA 9.2 Condições Gerais - Exemplo “Melópolis”: 

Terceiro parágrafo: “Em 15 de abril de 2021 foi solicitada 

a alteração do produto de “taças em pedra sabão” para 

“taças em cristal” e o modo de produção artesanal para 

produção por maquinaria em escala industrial.  

Após os exames preliminar e de mérito, a solicitação de 

alteração foi indeferida, tendo em vista que o produto foi 

alterado e que não foram mantidas as qualidades e 

características devidas essencialmente ao meio geográfico, 

incluídos os fatores naturais e humanos.” 

Para refletir sobre essa questão: às vezes, a alteração do 

modo de produção artesanal manual para produção por 

maquinaria não necessariamente é desprovida de um 

saber-fazer (fator humano). O maquinário pode ser todo 

construído em função desse saber-fazer e esse 

‘engessamento’, de não permitir alteração nos processos 

de produção, pode inibir inovações e talvez seja um 

caminho para a extinção da própria IG, uma vez que possa 

tornar esta inviável competitivamente. Assim sendo, 

sugerimos que o exemplo dado seja reescrito, 

contemplando apenas a questão da mudança do produto, 

sem entrar no mérito do processo produtivo. 

 

- Outra sugestão seria acrescentar um quadro “Atenção” 

informando que: 

“A concessão de uma IG e sua existência não significa que 

não possam ocorrer inovações no processo produtivo, 

desde que estas não descaracterizem o produto/serviço da 

IG.” 

 

- Considera-se que os “Exemplos” (pag. 86) não são 

adequados. Sugere-se apresentar casos reais. 

Os exemplos fictícios se destinam a ilustrar uma situação 

específica, de acordo com o que se deseja explicitar. O uso de 

um mesmo exemplo, variando em grau de complexidade, é 

recurso didático que visa a ajudar na fixação do conteúdo a ser 

assimilado. Isso não seria possível com a utilização de 

exemplos reais em todos os casos, dado que tais 

particularidades nem sempre se mostram presentes. Tal 

procedimento não contraria a recomendação de que o nome 

geográfico não seja um nome criado ou inventado, uma vez 

que se deixou claro tratar-se de exemplos hipotéticos. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

Exemplo 2 

[...] 

Em 15 de abril de 2021 foi solicitada a alteração do produto 

de “taças em pedra sabão” para “taças em cristal”. 

[...] 

Atenção! 

O reconhecimento de uma IG tal como solicitada no INPI não 

significa que não possam ocorrer inovações no processo 

produtivo do produto ou serviço a que o sinal visa assinalar, 

desde que essas inovações não descaracterizem o registro. 

144 INTA 9.5 Alteração do nome 

geográfico 

O item 9 trata, em parte, da possibilidade de alterar uma 

geográfica após o registro. Nota-se que o item 9.5 prevê 

que a própria indicação geográfica protegida poderá ser 

alterada através do processo de alteração pós-registro. A 

INTA recomenda, nos casos em que a própria indicação 

geográfica for alterada, a realização do exame preliminar 

da indicação geográfica alterada para garantir que a 

Conforme dispõe o art. 22 da IN n.º 95/18, “o pedido de 

alteração observará o mesmo trâmite processual do pedido de 

registro, conforme disposto nos arts. 11 a 14 desta Instrução 

Normativa”. 

De acordo com o princípio da legalidade, a administração 

pública só pode fazer aquilo que é autorizado em lei. A LPI 

proíbe expressamente o registro de nome geográfico 



100 

 
indicação geográfica, em sua forma alterada, não conflite 

com uma marca registrada já existente ou consista em ou 

impeça o uso de um nome comum referente a produto ou 

serviço. Após o exame preliminar, a indicação geográfica 

alterada deverá ser republicada oferecendo a terceiros a 

oportunidade de oposição. A indicação geográfica 

emendada então passaria por um exame de mérito. 

previamente protegido por IG como marca de produto ou 

serviço (art. 124, inciso IX, da LPI), mas não o contrário. 

Dessa forma, não há, no momento, previsão para esse tipo de 

recusa. Ademais, IG e marcas são institutos com naturezas 

distintas. Enquanto o primeiro tem natureza declaratória (art. 

1º, parágrafo único, da IN n.º 95/18), o segundo tem natureza 

constitutiva. Isso significa que um registro de marca – seja ela 

de produto, de serviço, coletiva ou de certificação – não é 

impeditivo para o registro de uma IG. Em se tratando de 

marcas em processo de análise, o procedimento adotado é o 

sobrestamento, até que seja finalizado o exame do pedido de 

reconhecimento de uma IG no INPI. 

No que diz respeito a termos que tenham se tornado de uso 

comum, preceitua o art. 4º, inciso I, da IN n.º 95/18, que tais 

termos não são registráveis como IG. Previsão semelhante é 

encontrada no art. 180 da LPI. 

145 CCFN 9.5 Alteração do nome 

geográfico 

Note-se que o item 9.5 prevê que a indicação geográfica 

protegida pode ser alterada através do processo de 

modificação pós-registro. O CCFN recomenda que, nos 

casos de alteração da indicação geográfica, a análise 

preliminar da IG alterada seja feita para garantir que sua 

versão alterada não conflite com marca anterior, tampouco 

crie restrições ou seja uma restrição ao uso de um nome 

comum de alimento. Após exame preliminar, a indicação 

geográfica alterada deve ser republicada de forma a 

possibilitar a apresentação de oposições por terceiros. 

Posteriormente, a indicação geográfica segue para o 

exame de mérito. 

Conforme dispõe o art. 22 da IN n.º 95/18, “o pedido de 

alteração observará o mesmo trâmite processual do pedido de 

registro, conforme disposto nos arts. 11 a 14 desta Instrução 

Normativa”. 

De acordo com o princípio da legalidade, a administração 

pública só pode fazer aquilo que é autorizado em lei. A LPI 

proíbe expressamente o registro de nome geográfico 

previamente protegido por IG como marca de produto ou 

serviço (art. 124, inciso IX, da LPI), mas não o contrário. 

Dessa forma, não há, no momento, previsão legal para esse 

tipo de recusa. Ademais, IG e marcas são institutos com 

naturezas distintas. Enquanto o primeiro tem natureza 

declaratória (art. 1º, parágrafo único, da IN n.º 95/18), o 

segundo tem natureza constitutiva. Isso significa que um 

registro de marca – seja ela de produto, de serviço, coletiva ou 

de certificação – não é impeditivo para o registro de uma IG. 

Em se tratando de marcas em processo de análise, o 

procedimento adotado é o sobrestamento, até que seja 

finalizado o exame do pedido de reconhecimento de uma IG 

no INPI. 

No que diz respeito a termos que tenham se tornado de uso 

comum, preceitua o art. 4º, inciso I, da IN n.º 95/18, que tais 

termos não são registráveis como IG. Previsão semelhante é 
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encontrada no art. 180 da LPI. 

146 Kelly Lissandra 

Bruch 

9.5.2 Condições 

específicas 

Exemplo 2 

Esse exemplo poderia ser diferente do exemplo 1 para, por 

exemplo, inclusão do nome do produto. 

Os exemplos apresentados visam a demonstrar a diferença 

entre alteração do nome geográfico e supressão do nome do 

produto.  

No exemplo 1, suprimir o termo “Leite” do registro de IG 

“Região do Leite de Astro” é alteração de nome geográfico, 

visto que o termo “Leite” integra o nome protegido. 

Já no exemplo 2, a supressão do termo “Leite” no registro de 

IG “Leite da Região de Astro”, é supressão do nome de 

produto associado ao nome geográfico, passando o registro a 

ser “Região de Astro”. 

Em ambos os casos as alterações seriam viáveis tendo em 

vista que não ensejam em modificação substancial do nome 

geográfico originalmente protegido. 

 

Redação alterada para: 

[...] 

Ao se solicitar a alteração de um registro de IG, deve-se 

observar se ela se refere à alteração do nome geográfico em 

si (exemplo 1) ou à inclusão ou supressão do nome do produto 

ou serviço junto ao nome geográfico protegido (exemplo 2), 

dadas as implicações que isso pode acarretar. 

Exemplos 

 

IG Hipotética 

Registrada 

IG Hipotética 

Alterada 

Situação 

 

Região do Leite 

de Astro 

 

Região de Astro 

 

Alteração de 

nome geográfico, 

visto que o nome 

do produto 

integrava o nome 

geográfico 

protegido. 

 

 

Leite da Região 

de Astro 

 

Região de Astro 

 

Supressão do 

nome do produto, 

visto que ele 
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deixa de 

acompanhar o 

nome geográfico 

protegido. 

 

Melópolis 

 

Taças de 

Melópolis 

 

Inclusão do nome 

do produto, visto 

que ele passa a 

acompanhar o 

nome geográfico 

protegido. 

 

 

Melópolis 

 

Região das Taças 

de Melópolis 

 

Alteração de 

nome geográfico, 

visto que o nome 

do produto passa 

a integrar o nome 

geográfico 

protegido. 

 

[...] 

147 CEPI – OAB/RS 9.5.2 Condições 

específicas 

Exemplo 2 

Esse exemplo poderia ser diferente do exemplo 1 para, por 

exemplo, inclusão do nome do produto. 

Os exemplos apresentados visam a demonstrar a diferença 

entre alteração do nome geográfico e supressão do nome do 

produto.  

No exemplo 1, suprimir o termo “Leite” do registro de IG 

“Região do Leite de Astro” é alteração de nome geográfico, 

visto que o termo “Leite” integra o nome protegido. 

Já no exemplo 2, a supressão do termo “Leite” no registro de 

IG “Leite da Região de Astro”, é supressão do nome de 

produto associado ao nome geográfico, passando o registro a 

ser “Região de Astro”. 

Em ambos os casos as alterações seriam viáveis tendo em 

vista que não ensejam em modificação substancial do nome 

geográfico originalmente protegido. 

 

Redação alterada para: 

 [...] 

Ao se solicitar a alteração de um registro de IG, deve-se 
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observar se ela se refere à alteração do nome geográfico em 

si (exemplo 1) ou à inclusão ou supressão do nome do produto 

ou serviço junto ao nome geográfico protegido (exemplo 2), 

dadas as implicações que isso pode acarretar. 

Exemplos 

 

IG Hipotética 

Registrada 

IG Hipotética 

Alterada 

Situação 

 

Região do Leite 

de Astro 

 

Região de Astro 

 

Alteração de 

nome geográfico, 

visto que o nome 

do produto 

integrava o nome 

geográfico 

protegido. 

 

 

Leite da Região 

de Astro 

 

Região de Astro 

 

Supressão do 

nome do produto, 

visto que ele 

deixa de 

acompanhar o 

nome geográfico 

protegido. 

 

Melópolis 

 

Taças de 

Melópolis 

 

Inclusão do nome 

do produto, visto 

que ele passa a 

acompanhar o 

nome geográfico 

protegido. 

 

 

Melópolis 

 

Região das Taças 

de Melópolis 

 

Alteração de 

nome geográfico, 

visto que o nome 

do produto passa 

a integrar o nome 
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geográfico 

protegido. 

 

[...] 

148 MAPA 9.5.2 Condições 

específicas 

Exemplos 

 - Considera-se que os “Exemplos” (pag. 89) não são 

adequados. Sugere-se apresentar casos reais.  

 

- Sugere-se que seja incluído um exemplo de alteração de 

nome que fosse indeferido. É sempre bom mostrar o que 

não pode ser. Nesse caso, os dois exemplos estão muito 

parecidos, pois só muda a colocação do termo “leite” na 

sentença. 

 

- Considera-se que o quadro “Atenção!” na página 89 não 

é necessário, haja vista que esse manual será lançado 

quase um ano e meio depois do início da vigência da atual 

IN. 

Os exemplos fictícios se destinam a ilustrar uma situação 

específica, de acordo com o que se deseja explicitar. O uso de 

um mesmo exemplo, variando em grau de complexidade, é 

recurso didático que visa a ajudar na fixação do conteúdo a ser 

assimilado. Isso não seria possível com a utilização de 

exemplos reais em todos os casos, dado que tais 

particularidades nem sempre se mostram presentes. Tal 

procedimento não contraria a recomendação de que o nome 

geográfico não seja um nome criado ou inventado, uma vez 

que se deixou claro tratar-se de exemplos hipotéticos. 

 

Ademais, os exemplos 1 e 2 apresentados visam a demonstrar 

a diferença entre alteração do nome geográfico e supressão do 

nome do produto.  

No exemplo 1, suprimir o termo “Leite” do registro de IG 

“Região do Leite de Astro” é alteração de nome geográfico, 

visto que o termo “Leite” integra o nome protegido. 

Já no exemplo 2, a supressão do termo “Leite” no registro de 

IG “Leite da Região de Astro”, é supressão do nome de 

produto associado ao nome geográfico, passando o registro a 

ser “Região de Astro”. 

Em ambos os casos as alterações seriam viáveis tendo em 

vista que não ensejam em modificação substancial do nome 

geográfico originalmente protegido. 

 

No que diz respeito ao quadro “Atenção!”, ele contém 

informação relevante onde o critério temporal não é 

determinado pela publicação do presente Manual de IG.  

 

Redação alterada para: 

[...] 

Ao se solicitar a alteração de um registro de IG, deve-se 

observar se ela se refere à alteração do nome geográfico em 

si (exemplo 1) ou à inclusão ou supressão do nome do produto 

ou serviço junto ao nome geográfico protegido (exemplo 2), 
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dadas as implicações que isso pode acarretar. 

Exemplos 

 

IG Hipotética 

Registrada 

IG Hipotética 

Alterada 

Situação 

 

Região do Leite 

de Astro 

 

Região de Astro 

 

Alteração de 

nome geográfico, 

visto que o nome 

do produto 

integrava o nome 

geográfico 

protegido. 

 

 

Leite da Região 

de Astro 

 

Região de Astro 

 

Supressão do 

nome do produto, 

visto que ele 

deixa de 

acompanhar o 

nome geográfico 

protegido. 

 

Melópolis 

 

Taças de 

Melópolis 

 

Inclusão do nome 

do produto, visto 

que ele passa a 

acompanhar o 

nome geográfico 

protegido. 

 

 

Melópolis 

 

Região das Taças 

de Melópolis 

 

Alteração de 

nome geográfico, 

visto que o nome 

do produto passa 

a integrar o nome 

geográfico 

protegido. 
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[...] 

149 MAPA 9.6.2 Condições 

específicas 

- Considera-se que o “Exemplo” (pag. 90) não é 

adequado. Sugere-se apresentar casos reais. 

Os exemplos fictícios se destinam a ilustrar uma situação 

específica, de acordo com o que se deseja explicitar. O uso de 

um mesmo exemplo, variando em grau de complexidade, é 

recurso didático que visa a ajudar na fixação do conteúdo a ser 

assimilado. Isso não seria possível com a utilização de 

exemplos reais em todos os casos, dado que tais 

particularidades nem sempre se mostram presentes. Tal 

procedimento não contraria a recomendação de que o nome 

geográfico não seja um nome criado ou inventado, uma vez 

que se deixou claro tratar-se de exemplos hipotéticos. 

150 MAPA 9.7.1 Quesitos passíveis 

de alteração 

No exemplo apresentado, é colocado que uma dada IG 

poderá substituir o controle interno (feito pelo Conselho 

Regulador) por um controle externo (de terceira parte).  

Isso procede?  

A IG não deveria ter sempre um controle interno, o qual 

cabe à entidade (que pode delegar essa atribuição ao 

Conselho Regulador), e complementarmente (e não 

alternativamente) um controle de terceira parte? 

Existem três tipos de mecanismos de controle: o autocontrole 

que é realizado pelos próprios produtores ou prestadores de 

serviço, o controle interno que é realizado por uma Estrutura 

de Controle e ainda o controle externo a ser realizado por uma 

terceira parte, a exemplo de uma certificadora privada.  

É facultado aos produtores ou prestadores de serviço elegerem 

o tipo de mecanismo de controle mais adequado à sua 

realidade, sendo possível haver mais de um tipo. Portanto, não 

é obrigatório que exista sempre um controle interno.  

No entanto, cabe ao substituto processual determinar quais as 

condições necessárias para se fazer uso da IG que serão 

efetivamente verificadas pelo mecanismo de controle.   

151 MAPA 9.7.2 Condições 

específicas 

- Seria possível, ao invés de necessariamente alterar o 

produto (acho que esse exemplo não se aplica a serviço), 

prever a possibilidade de adicionar um produto derivado? 

Exemplo: uma dada IG para goiaba está registrada no 

INPI. Na época do pedido, os produtores só pediram 

proteção do nome para esse produto (por razões diversas), 

mas, na realidade, a região já produzia e comercializava, 

além da goiaba (fruta in natura), polpa de goiaba, 

goiabada e biscoitos de goiaba. Sendo que ela também é 

conhecida por esses três derivados. Na IG, poderia haver 

um pedido de alteração para inclusão desses três derivados 

como produtos da IG? 

De acordo com o art. 19, inciso I, da IN n.º 95/18, pode ser 

alterada a descrição do produto da IG. Porém, não será 

apreciado o pedido de alteração que contiver produto distinto 

do constante no registro, conforme dispõe o parágrafo único 

do supracitado artigo. 

 

Redação alterada para: 

Não é possível alterar produto ou serviço originário do 

pedido de registro inicial. Modificar substancialmente o 

produto ou serviço do registro original descaracteriza a IG, 

uma vez que esse é um dos elementos essenciais que a 

constituem. Nesses casos, o pedido de alteração não será 

apreciado. 

Cabe dizer que o produto da IG deve ser expressamente 

determinado, não se admitindo definições genéricas ou 

imprecisas com a finalidade de se abarcar diversos produtos 
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em um mesmo pedido de registro. 

Ademais, somente é admitida a apresentação de um único 

caderno de especificações técnicas por pedido, o que reforça 

a necessidade do produto pertencer a um sistema produtivo 

com processos convergentes. 

[...] 

 

152 MAPA 9.8.1 Documentação 

específica 

- Considera-se que o “Exemplo” (pag. 93) não é 

adequado. Sugere-se apresentar casos reais. 

Os exemplos fictícios se destinam a ilustrar uma situação 

específica, de acordo com o que se deseja explicitar. O uso de 

um mesmo exemplo, variando em grau de complexidade, é 

recurso didático que visa a ajudar na fixação do conteúdo a ser 

assimilado. Isso não seria possível com a utilização de 

exemplos reais em todos os casos, dado que tais 

particularidades nem sempre se mostram presentes. Tal 

procedimento não contraria a recomendação de que o nome 

geográfico não seja um nome criado ou inventado, uma vez 

que se deixou claro tratar-se de exemplos hipotéticos. 

153 MAPA 9.8.2 Condições 

específicas 

“O pedido de alteração de espécie não deve excluir ou 

prejudicar os produtores ou prestadores estabelecidos na 

área geográfica delimitada.” Sugere-se repetir essa frase 

no item que trata da alteração de área geográfica. 

A redação do tópico 9.6.2 Condições específicas, referente à 

alteração da área geográfica, está de acordo com o disposto no 

art. 18 da IN n.º 95/18, não sendo necessária sua 

complementação. 


