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• Autarquia Federal vinculada ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

• Finalidade principal -  executar, no âmbito nacional, 

as normas que regulam a propriedade industrial, 

segundo a Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade 

Industrial – LPI/96),  

• Atribuições: concessão de patentes, registro de 

marcas, averbação de contratos de transferência de 

tecnologia, além de conceder outros registros. 

 

 

Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial - INPI 



www.inpi.gov.br 



Coordenação de Fomento e Registro de Indicações 

Geográficas – COIND 

 

Indicações Geográficas no Brasil 



Indicações Geográficas 

 Indicação utilizada em 

produtos que apresentam 

uma origem geográfica 

específica e que possuem 

qualidades, reputação ou 

características que são 

essencialmente atribuídas 

ao local geográfico. 

Conceito usual 

Fotos: www.inao.gouv.fr 



Indicações Geográficas 

 O sistema se consolidou na 

Europa no séc. XX. 

 Principais países: França, Itália, 

Espanha, Portugal. 

 Aumento da demanda por um 

maior do nível de proteção 

internacional na OMC. 

 Acordo de TRIPS – estabeleceu 

novos patamares de proteção 

internacional à propriedade 

intelectual incluindo à proteção 

as  indicações geográficas  

Fotos: www.inao.gouv.fr 



Acordo de TRIPS 

TRIPS OU ADIPIC – Acordo sobre aspectos dos Direitos 

de Propriedade Industrial Relacionados ao Comércio. 

Prevê em sua seção 3 a proteção às indicações 

geográficas. 

Art. 22 - 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. 

 



Legislação Nacional 

A Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96 (LPI/96), 

conseqüência da adesão do país ao acordo de TRIPS 

de 1994, estabeleceu em seu Título IV a proteção às 

indicações geográfica através de registro específico, até 

então, não previsto nas leis anteriores. 

 



Legislação Nacional 

Lei da Propriedade Industrial 9.279 de 14 

de maio de 1996 
 

TÍTULO IV – DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS 

 

Art. 176 - Constitui indicação geográfica a 

indicação de procedência ou a denominação 

de origem 

 



Legislação Nacional 
Lei da Propriedade Industrial 9.279 de 14 de maio 

de 1996 

 

Constitui indicação geográfica a indicação de 

procedência ou a denominação de origem 

 



Indicação de Procedência 

Nome geográfico de país, cidade, região ou 

localidade de seu território, que se tenha tornado 

conhecido como centro de extração, produção ou 

fabricação de determinado produto ou de 

prestação de determinado serviço.  

 



Indicação de Procedência 

Franca/SP Paraty 



Denominação de Origem 

Nome geográfico de país, cidade, região ou 

localidade de seu território, que designe produto 

ou serviço cujas qualidades ou características se 

devam exclusiva ou essencialmente ao meio 

geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.  

 



Denominação de Origem 

Costa Negra 

Litoral Norte Gaúcho 



Restrição a nomes não geográficos 

 

Cachaça - Indicação Geográfica estabelecida por 

decreto presidencial nº 4062/01. 

Nome da área geográfica: Brasil para efeito da lei 

9279/96. 

Indicação Geográfica para efeito do art. 22 de TRIPS: 

“Cachaça.” 

Produto: Aguardente de cana. 

Sem espécie. 



Oportunidade - Serviços 

Pedido para indicação de procedência Porto Digital – 

Recife/PE  

Serviços de TI – Software, telecomunicação. 

Fonte: www.portodigital.org 



Quem pode usar? 

Art. 182 da LPI/96. 

O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores 
e prestadores de serviços estabelecidos no local, 
exigindo-se, ainda, em relação às denominações de 
origem, o atendimento de requisitos de qualidade. 

    Parágrafo único - O INPI estabelecerá as condições 
de registro das indicações geográficas. 

 



RESOLUÇÃO INPI nº 75/00 
Estabelece as condições para o registro das indicações geográficas. 

 
• As condições estabelecidas pelo INPI visam: 

• Proporcionar adequada proteção às indicações 
geográficas. 

• Incentivar a organização dos produtores através do 
associativismo. 

• Agregar valor aos produtos e serviços através de 
regulamento de uso  estabelecido pelos produtores 
organizados que efetivamente estejam 
produzindo/prestando serviços na região delimitada. 

• Proporcionar um sinal distintivo para que os consumidores 
possam identificar produtos/serviços originários de regiões 
oficialmente reconhecidas como indicações geográficas. 

 



RESOLUÇÃO INPI nº 75 ... 

Art. 1º - O registro das indicações geográficas é 

de natureza declaratória e implica no 

reconhecimento das indicações geográficas. 



RESOLUÇÃO INPI nº 75 … 

quem pode requerer? 

Art. 5º - Podem requerer registro de indicações 

geográficas, na qualidade de substitutos 

processuais, as associações, os institutos e as 

pessoas jurídicas representativas da coletividade 

legitimada ao uso exclusivo do nome geográfico e 

estabelecidas no respectivo território. 

 



Documento de Delimitação 

O documento de 

delimitação deverá ser 

expedido por órgão oficial 

da União ou Estados 

representados por seus 

ministérios ou secretarias 

afins aos produtos ou 

serviços distinguidos com 

o nome geográfico. 



RESOLUÇÃO 75/00 ... 

DO PEDIDO DE REGISTRO  

O pedido de registro de indicação geográfica deverá 
referir-se a um único nome geográfico e, nas 
condições estabelecidas em ato próprio do INPI, 
conterá: 

• Requerimento, no qual conste: 

• Dados do requerente 

• Espécie de Indicação geográfica 

• O nome da área geográfica; 

• Delimitação da área geográfica 

• As características do produto ou serviço 



RESOLUÇÃO 75/00 ... 

O requerimento deverá estar acompanhado:  

• Instrumento hábil a comprovar a legitimidade do 
requerente. 

• Regulamento de uso do nome geográfico;  

• Instrumento oficial que delimita a área geográfica; 

• Etiquetas, quando se tratar de representação gráfica ou 
figurativa da denominação geográfica ou de 
representação geográfica de país, cidade, região ou 
localidade do território;  

• Procuração, se for o caso,  

• Comprovante do pagamento da retribuição 
correspondente.  

 



Resolução INPI nº 75/00... 

Em se tratando de pedido de registro de indicação de 
procedência, a solicitação de registro deverá, ainda, 
conter:  

 Elementos que comprovem ter o nome geográfico se 
tornado conhecido. 

Elementos que comprovem a existência de uma 
estrutura de controle sobre os produtores/prestadores 
de serviços assim como sobre o produto/serviço.  

Elementos que comprovem estar os produtores ou 
prestadores de serviços estabelecidos na área 
geográfica demarcada exercendo efetivamente as 
atividades. 

 



Resolução INPI nº 75/00...  

 Em se tratando de pedido de registro de denominação 

de origem, a solicitação, deverá, conter:  

Descrição das qualidades e características do produto 

ou do serviço que se devam, exclusiva ou 

essencialmente, ao meio geográfico, incluindo os fatores 

naturais e humanos;  

Descrição do processo ou método de obtenção do produto 

ou do serviço, que devem ser locais, leais e constantes.  

Elementos que comprovem estar os produtores ou 
prestadores de serviços estabelecidos na área geográfica 
demarcada exercendo efetivamente as atividades. 

 

 

 



 Prazo de Vigência 

• A Legislação em vigor não estabelece prazo de 

vigência para as Indicações Geográficas, de 

forma que o período para o uso do direito é o 

mesmo da existência do produto ou serviço 

reconhecido, dentro das peculiaridades das 

Indicações de Procedência e das 

Denominações de Origem. 



Fluxograma de processamento do registro de 

Indicação Geográfica 



Indicação geográfica e serviços 

• Nos países europeus, IG está relacionada a 

produtos agro-alimentares. 

• A legislação brasileira inova possibilitando o 

registro de indicações geográficas para 

serviços. 

• Observa-se também em legislações de países 

asiáticos e do leste europeu. 



Turismo ecológico 

• É um segmento de 
atividade turística que 
utiliza, de forma 
sustentável, o patrimônio 
natural e cultural, 
incentivando sua 
conservação e 
promovendo o bem estar 
das populações 
envolvidas. 

• Bonito/MS, Parques 
florestais 



ESTATÍSTICAS 
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Indicações Geográficas Brasileiras 

Concedidas 





Vale dos Vinhedos/RS 

Retirado de www.valedosvinhedos.com.br 

Vinhos 

Primeira IG brasileira. Concedida 

em 2002 como IP – Primeira DO 

para vinho, concedido em 

set/2012 





Região do Cerrado Mineiro/MG 

Retirado de www.cafedocerrado.org 

Café  

IP  concedida em 

2005 



Pampa Gaúcho da Campanha Meridional 

Carne e derivados -  IP concedida em 2005 



A área delimitada para 

esta indicação 

geográfica intitulada 

“Pampa gaúcho da 

Campanha 

Meridional” 

encontra-se dentro 

da área de maior 

proporção de campos 

naturais preservados 

do Brasil, um dos 

ecossistemas mais 

importantes do 

mundo.  

Pampa Gaúcho da Campanha Meridional 



Paraty /RJ 

Aguardente de cana 

e aguardente 

composta azulada 

IP concedida em 2007 



Circuito da Cachaça 



Vale dos Sinos/RS 

Couro acabado 

IP concedida em 

2009 



Vale do Submédio São Francisco/BA-PE 

Uvas de mesa e manga 

IP concedida em 2009 

 



Litoral do Norte Gaúcho/RS 

Arroz 

Primeira DO brasileira 

Concedida em 2010 



Litoral do Norte Gaúcho 



Pinto Bandeira/RS 

Vinho tinto branco e espumantes 

IP concedida em 2010 



Região da Serra da Mantiqueira de Minas 

Gerais/MG 

Café 

IP concedida em 05/2011 



Costa Negra/CE 

Camarões Costa Negra 

DO – concedida em 
08/2011 



Região do Jalapão do Estado do Tocantins 

Artesanato em capim dourado 

IP concedida em 08/2011 



Pelotas/RS 

Doces finos tradicionais 

IP concedida em 08/2011 



Goiabeiras/ES 

Panelas de barro 

IP concedida em 

10/2011 



Serro/MG 

Queijo Minas Artesanal 

IP concedida em 12/2011 



São João Del Rei/MG 

Artesanato em estanho 

IP concedida em 02/2012 

Fotos: www.ufsj.edu.br 



Vales da Uva Goethe/SC 

Vinhos da Uva Goethe 

IP concedida em 02/2012 



Franca/SP 

Fotos: obtidas em: http://saopaulo.evisos.com.br/fotos-del-anuncio/calados-em-couro-id-105783 

Calçados 

IP concedida em 02/2012 



Canastra/MG 

Queijo Canastra 

IP concedida em 

03/2012 



Queijo Canastra 



Pedro II / PI  
Opalas e jóias 

artesanais de opalas 

IP concedida em 04/2012 



Rio de Janeiro 

Regiões das Pedras 

Rio de Janeiro 

DO(s) - concedidas em 

05/2012 



Cachoeiro de Itapemirim/ES 

Mármore 

IP concedida em 

05/2012 



Manguezais de Alagoas/AL 

Própolis Vermelha 

Primeira DO envolvendo produto da 

biodiversidade brasileira – concedida 

em 07/2012 



Linhares/ES 

Cacau em amêndoas 

IP concedida em 07/2012 



Norte Pioneiro do Paraná 

Café verde em grãos ou 

industrializado e grãos 

IP concedida em 09/2012 Fonte: 

http://decafeeuentendo.laklobato.com 



Cachaça 

Indicação Geográfica estabelecida por decreto presidencial 

nº 4062/01. 

Nome da área geográfica: Brasil para efeito da lei 9279/96. 

Indicação Geográfica para efeito do art. 22 de TRIPS: 

“Cachaça.” 

Produto: Aguardente de cana. 

Sem espécie. 



Potenciais Indicações Geográficas Brasileiras 

Vinhos: 
• Altos Montes/RS 

• Monte Belo/RS 

• Campanha/RS 

 

Queijos: 
• Queijos de búfala – Ilha de 

Marajó e PA. 

• Queijos do Amazonas – AM 

• Queijo Serrano SC/RS 

• Minas Artesanal 

 

Produtos da biodiversidade 
Brasileira 

Artesanatos: 
•Bordados filé – Alagoas 

•Bordados do Seridó – Região 
do Seridó/RN 

•Palma Barroca artesanato – 
Sabará/MG 

 

Frutas: 
•Bananas – Pouso Alegre/MG e 
Piracicaba/SP 

•Pêssegos – Pelotas/RS 

•Melão – Mossoró/RN 

 

Flores Tropicais – Ceará 

•Flores – Holambra/SP 



Catálogo de Indicações geográficas brasileiras  

 3ª edição - 2011 

Parceria entre SEBRAE/INPI 

Link de acesso - 
http://www.planobase.com.br/download/Catalogo_Indicacao_Geografica_SEB

RAE_20120808.rar  
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