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RESUMO 
 
Os direitos relacionados à Propriedade intelectual resultam em um campo de 
proteção para criações de indivíduos ou de empresas, gerando assim, uma 
segurança para o país. Neste contexto, esta pesquisa teve como objetivo geral 
analisar as mudanças e impactos que o acordo comercial entre o Mercosul e a 
União Europeia irá causar quanto à Propriedade Intelectual no Brasil, através de 
referências teóricas, com especial destaque para as indicações geográficas. Foi 
possível traçar a evolução dos diálogos no acordo, bem como as mudanças através 
de livros e documentos oficiais. Além disso, foram dissertados conceitos como 
Propriedade intelectual, indicação geográfica, direito autoral, marca, patente e 
propriedade industrial. Após a análise do histórico do acordo e do documento oficial, 
concluiu-se que o Acordo Mercosul-UE é benéfico para o Brasil quanto à 
Propriedade Intelectual, visto que as criações e os produtos brasileiros estão 
protegidos perante o bloco europeu. Ainda, destaca-se a questão das indicações 
geográficas, que foi a novidade no acordo, pois foram reconhecidas muitas 
indicações entre os blocos do acordo, garantindo assim, a proteção quanto a origem 
de determinado produto.  
 
Palavras- chave: Propriedade Intelectual, indicações geográficas, Mercosul, 
acordo e União Europeia. 

 

 
 

                      
 

 
 
             



 
 

ABSTRACT  
 
Intellectual property rights result in a protection field for the creation of individuals or 
companies, thus generating security for the country. In this context, this research 
aimed to analyze the changes and impacts that the trade agreement between 
Mercosur and the European Union will cause regarding Intellectual Property in 
Brazil, through theoretical references, with special emphasis on geographical 
indications. It was possible to trace the evolution of the dialogues in the agreement, 
as well as the changes through official books and documents. In addition, concepts 
such as intellectual property, geographical indication, copyright, trademark, patent 
and industrial property were discussed. After analyzing the history of the agreement 
and the official document, it was concluded that the Mercosur-EU Agreement is 
beneficial to Brazil in terms of Intellectual Property, since Brazilian creations and 
products are protected before the European bloc. Also, the issue of geographical 
indications stands out, which was a novelty in the agreement, since many indications 
were recognized among the blocks of the agreement, thus guaranteeing protection 
regarding the origin of a given product. 
 
Keywords: Intellectual property, geographical indications, Mercosur, deal and 
European Union. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Após vinte anos de negociações, em 2019 o Mercosul e a União Europeia 

fecharam um acordo comercial que trata de vários tópicos relacionados à área da 

economia, movimentando assim, parte da economia mundial. A partir desse marco 

histórico notou-se um ponto no acordo, a previsão quanto à proteção intelectual dos 

bens produzidos no Brasil perante os países europeus que compõem a UE.  

O trabalho foi intenso, assim como o diálogo, visto que o acordo demorou 

anos para que finalmente fosse acordado. Durante esse tempo, o Brasil teve quatro 

presidentes diferentes, mudando, por exemplo, os servidores envolvidos nas 

negociações. Cada presidente teve seu Ministro das Relações Exteriores, ou seja, 

um novo pensamento perante o assunto. Sendo assim, com as mudanças de ideias, 

o acordo foi atrasando cada vez mais. 

O acordo firmado pelo Mercosul e União Europeia foi muito comemorado pelo 

governo, porém o que é passado geralmente é um conhecimento básico, sem o 

devido aprofundamento sobre os pontos firmados. Além disso, o acordo Mercosul-

UE traz a expectativa para relações diplomáticas futuras, já que com o diálogo 

aberto os países envolvidos se aproximaram. A partir do exposto chega-se ao 

problema: Quais os impactos jurídicos promovidos pelo acordo Mercosul-UE quanto 

à propriedade intelectual com especial enfoque para as indicações geográficas 

brasileiras?  

 O presente trabalho tem como objetivo geral analisar os impactos e 

mudanças jurídicas que o acordo comercial Mercosul-União Europeia irá causar 

quanto à propriedade intelectual no Brasil. Já no campo dos objetivos específicos 

busca-se analisar a questão das indicações geográficas brasileiras incluídas no 

acordo, traçar a evolução da propriedade intelectual até a afirmação do acordo e 

levantar os impactos e mudanças quanto aos campos da propriedade intelectual 

perante o acordo. 

 O presente trabalho se justifica a partir de uma discussão sobre a 

propriedade intelectual que abre a oportunidade para que haja o conhecimento 

sobre os direitos dos criadores de um modo geral. A propriedade intelectual é um 

assunto muito amplo e que deve ser levado ao conhecimento popular, uma vez que 

no período atual há muito plágio ou falsa patente de serviços, bens ou criações. 
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 Aliás, espera-se maior debate entre a comunidade acadêmica, como já dito, 

a matéria desta monografia se limita à uma área específica, contudo, nada impede 

a discussão sobre tal assunto, visto que é um tema que envolve o interesse da 

população, pois criadores podem surgir de qualquer canto do país, inclusive em 

universidades. Como se sabe, ao escrever um Trabalho de conclusão de curso, o 

acadêmico gera para si um direito, caso seu trabalho for consultado, 

obrigatoriamente o devido crédito deverá ser dado. 

 Além disso, o trabalho traz passagens históricas relacionadas ao Mercosul, 

à União Europeia e à Propriedade Intelectual, esclarecendo assim, a situação atual 

tanto dos blocos como do direito. Diante de um cenário que trata de um acordo, faz-

se necessário o entendimento das ambições de ambas as partes, juntando dessa 

forma os aspectos históricos com as estratégias. Além disso, abre-se a 

oportunidade de compreender os motivos pelos quais o Acordo Mercosul-UE 

demorou para que fosse firmado. 

A pesquisa teve uma abordagem teórica, sendo uma pesquisa bibliográfica 

e pesquisa documental. Foram consultadas leis na íntegra, inclusive uma lei da 

época da Monarquia, justificando assim a escrita que não se encaixa na língua 

portuguesa atual, como a palavra “brazileiros”. Não houve pesquisa em campo, visto 

que a parte teórica é suficiente para que o tema seja abordado de forma satisfatória.  

 O trabalho de conclusão de curso estrutura-se em três capítulos de conteúdo, 

apresentando-se no primeiro a questão da Propriedade Intelectual, baseado em 

livros e artigos, trazendo desse modo conceitos e relatos históricos. Já no segundo 

capítulo tem-se a abordagem sobre o Acordo Mercosul-UE, apresentando conceitos 

e fatos históricos sobre as partes envolvidas do acordo, além de uma análise 

referente às estratégias utilizadas durante as negociações e a questão da evolução 

da propriedade intelectual no decorrer dos diálogos, enfatizando a questão das 

indicações geográficas. Já o último capítulo do presente trabalho trata dos impactos 

do acordo Mercosul-UE no Brasil, focando nas mudanças que ocorreram quanto à 

Propriedade Intelectual e os impactos para as indicações geográficas previstas no 

acordo. Ainda, analisa-se a questão do Vale dos Vinhedos, uma indicação 

geográfica que passou a ser reconhecida pela União Europeia e que é importante 

na questão de proteção, visto que possui uma variedade de uvas para a produção 

de vinhos finos. 
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2 PROPRIEDADE INTELECTUAL  
 

 Este tópico é essencial para o presente trabalho, já que é necessário o 

entendimento sobre o conceito de propriedade Intelectual. Esta é uma proteção que 

visa garantir direitos para aquele que cria ou produz. Há diversos trabalhos que 

conceituam propriedade intelectual, desse modo, destaca-se a definição do Manual 

de Propriedade Intelectual da UNESP:  

Os direitos de propriedade intelectual são aqueles relacionados com a 
proteção legal que a lei atribui à criação do intelecto humano, garantindo 
aos autores de determinado conteúdo o reconhecimento pela obra 
desenvolvida, bem como a possibilidade de expor, dispor ou explorar 
comercialmente o fruto de sua criação (ALMEIDA; DEL MONDE; 
PINHEIRO, 2012, p. 11). 

 

Basicamente a propriedade intelectual serve para proteger as criações 

provenientes da capacidade intelectual humana. O conceito de Propriedade 

Intelectual é amplo, uma vez que a partir dele surgem novos campos como o Direito 

Autoral e a Propriedade Industrial. A partir destes campos surgem ramificações que 

indicam bens ou obras que podem ser protegidas. A figura 1 representa um 

esquema resumido sobre a PI:  

 

Figura 1 – Esquema da Propriedade Intelectual 

 
Fonte: Vanin (2016)1 

 
1 Disponível em: https://duduhvanin.jusbrasil.com.br/artigos/407435408/propriedade-intelectual-conceito-
evolucao-historica-e-normativa-e-sua-importancia. Acesso em: 29/07/2020 
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A Propriedade Intelectual é importante para garantir os direitos gerados por 

uma produção do intelecto, valorizando assim, a criatividade e capacidade do ser 

humano. Sem a devida proteção, se tornam fáceis casos de cópias, dificultando 

mais ainda a busca pela defesa, gerando assim confusões e disputas cansativas 

em âmbito jurídico. Para exemplificar, um compositor sem fama que escreve uma 

música sem a proteção fica vulnerável a ter sua obra copiada por qualquer indivíduo, 

prejudicando o verdadeiro compositor. 

Desta maneira, fica notório que a Propriedade Intelectual é um tema 

significativo, pois não se restringe a determinados grupos sociais, afinal a lei é para 

todos. Além disso, a PI não se limita apenas ao território nacional, já que o Brasil 

tem relações comerciais com diversos países, de diferentes continentes e 

condições socioeconômicas. Sendo a Propriedade Intelectual matéria de acordos e 

tratados, o tema é discutido em todas as partes do planeta, sendo firmados acertos 

por potências econômicas, fato que evidencia que o assunto é sério e deve ser 

considerado como tal.  

 

2.1 Direito Autoral 

 

 Para apresentar este campo da Propriedade Intelectual, é importante uma 

rápida conceituação sobre o assunto, desse modo o Manual de Propriedade 

Intelectual conceitua:  

Os direitos autorais são aqueles que dizem respeito às criações de caráter 
intelectual, artístico ou literário do espírito humano, tendo como principal 
atribuição a garantia de proteção aos autores de eventual uso incorreto ou 
irresponsável feito por terceiros de suas obras, além de permitir a estes 
explorar tais obras da maneira que achar mais conveniente (ALMEIDA; 
DEL MONDE; PINHEIRO, 2012, p. 11). 
 

 O Direito autoral é aquele que constantemente se apresenta na sociedade, 

tendo como objetos criações científicas, artísticas e literárias. Simplificando, o 

Direito Autoral garante proteção para artigos, livros, dissertações, matérias 

jornalísticas, fotografias, filmes e músicas, enfim, a proteção é ampla. 

 A defesa dos Direitos autorais está prevista na Lei 9.610/1998, desse modo, 

nota-se a preocupação do Brasil quanto aos assuntos relacionados ao Direito 

autoral, visto que a criação de novas obras é recorrente no país. Segundo Vanin 
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(2016), o Direito autoral origina-se essencialmente de obras intelectuais no campo 

artístico, literário e científico que possuem autoria.   

 Sendo um direito corriqueiro, a violação deste se torna mais possível. É o 

exemplo da pirataria de cds, pois certo cantor possui os direitos autorais de sua 

obra, porém com a falsificação de sua produção, seu direito é claramente violado, 

além disso cria prejuízo financeiro para o produtor, visto que este deixa de lucrar 

com vendas de cds originais. 

 Torna-se importante esclarecer que o Direito autoral não se propõe a 

proteger a criação do intelecto do ser humano de forma isolada, mas sim a invenção 

que de algum modo tenha se tornado material em um suporte e que possa ser uma 

peça de reprodução. Assim sendo, esta poderá ser considerada uma obra 

intelectual (ALMEIDA; DEL MONDE; PINHEIRO, 2012). 

 Fica claro que o Direito autoral é algo mais popular, não se fechando para 

apenas um segmento ou para certa organização. Uma pessoa comum que tira uma 

foto de um acidente, possui o direito sobre aquela imagem, geralmente nesses 

casos, a pessoa vende a imagem para algum veículo de comunicação, confirmando 

assim o uso habitual do Direito autoral. 

 

2.2 Propriedade Industrial 

 

 A Propriedade Industrial volta suas atenções para a atividade empresarial, 

sendo assim, dela deriva gêneros como as marcas e patentes. Neste sentido 

entende-se como Propriedade Industrial as criações oriundas da criatividade da 

mente humana, com o propósito de caráter econômico através de criações e 

marcas. Assim sendo, os direitos provenientes da Propriedade Industrial visam 

garantir a proteção de serviços e produtos vinculados a criações ou marcas, fazendo 

com que o titular do direito tenha autonomia para utilizar suas invenções e protegê-

las (ALMEIDA; DEL MONDE; PINHEIRO, 2012). 

 Com o enaltecimento da Propriedade Industrial, os processos realizados 

durante as produções passaram a ter maior valor, gerando assim, mais lucro para 

aqueles que os possuíam. Com isso, viu-se a necessidade de proteger esses 

processos, considerando estes como patrimônio do cidadão que os detinha 

(ALMEIDA; DEL MONDE; PINHEIRO, 2012). 
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 No campo da Propriedade Industrial identifica-se a existência de duas 

modalidades de Direito, a marca e o patente. No que se refere a marca conceitua-

se que “marca é todo sinal distintivo expresso em palavras ou figuras, destinado a 

atribuir procedência a determinado produto ou serviço, ou ainda a diferenciar 

determinado produtor ou prestador de serviços de seus concorrentes” (ALMEIDA; 

DEL MONDE; PINHEIRO, 2012, p. 40).   

Sobre patente, a obra Contratos de Propriedade Industrial e Novas 

tecnologias disserta: 

O conceito acerca do “caráter do objeto elegível para o patenteamento” é 
outro ponto polêmico dos esforços de harmonização. Hoje, a grande 
maioria dos países reconhece como patenteável um objeto que represente 
uma “contribuição técnica”, com aplicação industrial, caracterização esta 
considerada demasiadamente restritiva. Os EUA defendem essa 
determinação a partir do conceito de “requisito de utilidade”, envolvendo 
uma função concreta e tangível para a invenção (DAL POZ, 2009, p. 254). 
 

 Outro objeto da Propriedade industrial é a indicação geográfica. É importante 

o entendimento do conceito desta, visto que a IG foi um destaque trazido pelo 

acordo Mercosul-UE, no que se refere à Propriedade Intelectual. Segundo Vanin 

(2016), Indicação geográfica é uma marca que é atribuída a determinado produto 

de acordo com sua origem geográfica específica, possuindo qualidades, conceito 

ou características ligados à sua origem. Geralmente, uma IG insere o nome do lugar 

onde as mercadorias se originam.  

 Fica evidente que, a Propriedade Industrial é voltada para a área empresarial, 

visando garantir direitos relacionados a marcas, indicações geográficas e patentes, 

possibilitando assim que o titular dos direitos tenha autonomia sobre sua criação 

para utilizá-la da forma que desejar. Nota-se que a Propriedade Industrial é um 

direito acessível para pequenos e grandes criadores, sendo previsto no 

ordenamento jurídico brasileiro, através da Lei de Propriedade Industrial. 

 

2.2.1 Lei nº 9.279/96 
 

 A lei tratada neste tópico visa regular direitos e obrigações relativos à 

propriedade industrial. A Lei de Propriedade Industrial trata quanto aos direitos e às 

obrigações relacionadas à propriedade industrial, dessa forma, a citada lei visa 

proteger a propriedade através da concessão de patentes, marcas, desenhos 
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industriais e localizações geográficas, além disso, busca conter a concorrência 

desleal (CARVALHO, 2016). 

Segundo Carvalho (2016), a lei nº 9.279/96 tem como objetivo o crescimento 

tecnológico e econômico do Brasil. Se tratando de um produto gerado pelo intelecto, 

há um crescimento industrial, visto que possibilita a invenção de novos artefatos e 

a melhoria de produtos já existentes. Além disso, com a devida proteção, as 

empresas e pessoas buscam se aperfeiçoar tanto na parte teórica como na parte 

prática.  

 A importância da lei de propriedade industrial é buscar a devida proteção 

para quem cria e produz, dando o suporte e previsão legal. Dessa maneira, há uma 

valorização natural quanto aos avanços científicos do Brasil, estimulando assim, 

cada vez mais a produção de novas criações da mente humana. Claro que é 

importante proteger os criadores contra falsificações e plágios, esse objetivo é uma 

base para que produtores se sintam seguros de certa forma. Quando há essa 

segurança, novas ideias surgem e novas coisas são produzidas, fazendo com que 

gire a economia do país. 

 Por conseguinte, a lei garantindo a concessão de patentes, marcas, 

desenhos industriais e localizações geográficas, é esperado que se desenvolva o 

potencial criativo das pessoas e empresas. Claro que ainda ocorre a pirataria, como 

por exemplo produtos vendidos em feiras ao ar livre, sendo fácil encontrar um tênis 

“Nike”. Sabe-se que o produto não é original, porém o preço é bem menor, desse 

modo a empresa perde possíveis compradores para um concorrente desleal.  

 Além disso, percebe-se a presença de lojas oficiais de determinadas 

empresas estrangeiras situadas no Brasil, tanto em shoppings como em prédios nas 

cidades. Essa presença abre espaço no mercado de trabalho para os brasileiros e 

estrangeiros residentes no país. 

 A lei de Propriedade Industrial, através de seus efeitos, se relaciona com o 

direito, muito na área de direito comercial e direito empresarial. No momento em 

que a lei abrange temas como marcas, patentes, desenhos industriais e 

localizações geográficas, sua relação com o direito cria laços fortes, afinal aquele 

que produz se sente protegido pela legislação de seu país. 

 De acordo com Martins (2016), a lei é aplicada às empresas que estejam 

estabelecidas em território nacional, já que o grande objetivo das empresas e 

empreendedores é a geração de lucro. Ainda assim, pessoas burlam a lei através 
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de ações irregulares. Caso ocorra a violação desse direito dos produtores, é 

possível que estes acionem a justiça a fim de garantir seus direitos de pleno gozo. 

 No campo do direito, a existência dessa lei evita desgastantes embates, pois 

através de sua previsão legal, é mais fácil empresa “X” provar sua autoria em 

relação a determinada ideia. Além disso, sob a ótica dos clientes, a lei é ótima, já 

que quando uma empresa de excelentes qualificações faz um produto, julga-se que 

o objeto é de qualidade. Quanto mais a empresa se destaca, mais o padrão de 

qualidade deve ser alto, enquanto isso a concorrência também se aperfeiçoa para 

competir com o rival, essa competição se torna proveitosa para a população. 

 Portanto, a lei de relaciona com o Direito, dando garantias para criadores e 

empresários, desse modo estimula o mercado e a competição. A lei deve ser 

cumprida, mas, terceiros acham brechas e métodos para infringi-la e embora isso 

aconteça, não se deve desmerecer a lei, visto que ela garante proteção. A 

competição saudável entre empresas e criações deixam um ambiente excelente 

para consumidores, fortalecendo assim a economia do país. 

 

2.3 Proteção Sui Generis 

 

 Outra modalidade da PI é a Proteção Sui Generis. Em relação à Proteção 

Sui Generis, Vanin (2016) explica que ao passar do tempo, novas criações do 

intelecto foram surgindo, assim tornou-se possível a admissão de novas 

modalidades de direito para que haja a expansão da proteção das novas criações. 

A Proteção Sui Generis é considerada um híbrido jurídico, pois se situa entre o 

Direito Autoral e a Propriedade Industrial.  

A Proteção Sui Generis se refere a criações de características singulares. 

Desse modo, essas ideias não se enquadram em um modelo de proteção comum. 

Um exemplo é a questão das topografias de circuitos integrados, estas são 

protegidas pela Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007. 

 No que tange ao exemplo citado, as topografias de circuitos integrados se 

relacionam com a área da informática. Por conseguinte, os produtores deste tipo de 

criação têm direito a sua proteção, garantido os créditos e o direito de usar sua obra 

da maneira que desejar. Obviamente há requisitos para que tal proteção seja 

concedida. De acordo com Vanin (2016), a topografia deve ser original, ou seja, no 
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momento de sua criação, a topografia de circuitos integrados não deve ser comum 

ou conhecida para técnicos, especialistas ou fabricantes de circuitos integrados.  

Outro exemplo quanto à proteção Sui Generis é a questão da Proteção de 

Cultivares, ou seja, protege e garante direitos para os produtores de variedades de 

vegetais. Esta proteção está prevista na Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997 que é 

regulamentada pelo Decreto nº 2.366, de 5 de novembro de 1997. Para garantir a 

proteção é necessário que o cultivar seja variedade de outro gênero ou espécie 

diferente das cultivares já existentes e conhecidas (VANIN, 2016). 

 Portanto, considera-se a Proteção Sui Generis uma modalidade nova, que 

possui características específicas, não se encaixando em direito autoral e 

propriedade industrial. Nota-se que é um direito menos corriqueiro, que ainda está 

evoluindo no Brasil, mas que apresenta potencial para novas criações. 

 

2.4 Propriedade Intelectual no Brasil 

 

 A Propriedade intelectual está presente nos dias atuais, não se limitando a 

determinados grupos sociais e nem a certos países. Assim, de acordo com Coelho 

(2001, apud VANIN, 2016), o direito industrial surgiu no Brasil no começo do século 

XIX, exatamente no momento em que a coroa portuguesa fugiu para sua colônia no 

período em que eram perseguidos por Napoleão Bonaparte. Dom João VI confirmou 

o chamado direito do inventor, consequentemente garantiu o direito ao domínio do 

uso com prazo de catorze anos para aqueles que registrassem sua invenção 

perante a Real Junta do Comércio. 

 Após o primeiro passo, houve uma evolução. A primeira Constituição 

outorgada do Brasil, em 1824, prevê a possibilidade de proteção aos inventores:  

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos 
Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 
propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 
seguinte. 
XXVI. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das 
suas producções. A Lei lhes assegurará um privilegio exclusivo temporario, 
ou lhes remunerará em resarcimento da perda, que hajam de soffrer pela 
vulgarisação (BRASIL, 1824, art.179, XXVI). 

 

 Pouco tempo depois, continuando a evolução, em 1830 foi editada uma Lei 

que tratava sobre invenções com 12 artigos, trazendo ao longo de seu texto a 

garantia de proteção para inventores. 
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Continuando a evolução, em 1875, surge a primeira lei que trata sobre 

marcas no Brasil. Esta lei decorreu de um caso envolvendo a firma Meuron e cia, 

que foi cliente do advogado brasileiro Ruy Barbosa. A firma já citada, tinha a marca 

Rapé Areia Preta, porém, apesar de tê-la, a Meuron e cia processou outra firma 

chamada Moreira e Cia por falsificação pela utilização da marca Rapé Areia Parda. 

Criou-se assim, um legado para o direito comercial (COELHO, 2001; VARELLA, 

1996, apud VANIN, 2016). 

No caso citado, Ruy Barbosa venceu em primeira instância, contudo o 

processo foi anulado, uma vez que o acontecimento não era descrito como crime 

por norma alguma prevista no ordenamento jurídico brasileiro, não sendo correto 

falar sobre punição. Após o ocorrido, a Comissão de Justiça Criminal da Câmara 

dos deputados sugeriu o projeto de lei, depois convertido em Lei número 2.682/75, 

que regulava o direito do negociante e fabricante de marcar os produtos de sua 

manufatura e de seu comércio (VARELLA 1996, apud VANIN, 2016).  

Em 1882, surge a primeira lei de patentes no Brasil, sendo editada durante o 

segundo reinado, período em que Dom Pedro II governou o Brasil. Seu objetivo era 

regular a concessão de patentes aos autores de invenção ou descoberta industrial. 

Em 1887, dois anos antes da proclamação da República, foi editado o Decreto nº 

3.346/1887, que visava determinar regras para o registro de marcas de fábrica e 

comércio. Já na República, o decreto nº 5.424, de 10 de janeiro de 1905 aprova o 

regulamento para a execução da lei nº 1236 de 24 de setembro de 1904, sobre 

marcas de fábrica e comércio. 

Desse modo, percebe-se que as questões envolvendo ideias e criações são 

pensadas desde a época do Império. Fica evidente a importância quando se trata 

sobre propriedade Intelectual, sendo Dom João VI o pioneiro logo em sua chegada 

ao Brasil. Depois houve a outorga do Constituição de 1824, em que estava prevista 

a questão da proteção para inventores. Passando alguns anos, mais uma lei é 

editada, o grande marco, porém, veio em 1875 após o caso envolvendo a firma 

Meuron e cia, cujo processo foi anulado. Todavia, o caso ganhou notoriedade e 

assim para que houvesse a devida proteção referente às marcas, surgiu o Decreto 

número 2.682/75. Após o marco de 1875, evidenciando ainda mais a preocupação 

com as questões de Propriedade Intelectual, surgem novas leis como em 1882 e 

1904. 
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3 ACORDO MERCOSUL-UE  
 
 

Em 28 de junho de 2019, na cidade de Bruxelas, foi anunciada por ministros 

do MERCOSUL e comissários da UE a conclusão da parte comercial do acordo 

associação Mercosul-União Europeia. O acordo demorou cerca de 20 anos para 

que fosse firmado, assim, devido a tamanha duração do período de negociações, o 

firmamento entre as partes foi comemorado pelo Brasil, país que faz parte do 

Mercosul e que adotou diferentes posturas durante as negociações. Vale ressaltar 

que o acordo ainda aguarda sua ratificação pelo Parlamento Europeu e pelos 

Congressos Nacionais dos países do Mercosul. 

“O acordo constituirá uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. A 

UE é o segundo parceiro comercial do MERCOSUL, que é o 8º principal parceiro 

extrarregional da UE” (BRASIL, 2019a, p. 2). Nessa ótica, o acordo fortalece laços 

diplomáticos entre parceiros comerciais, além de abrir espaço para futuras 

negociações por parte dos dois blocos econômicos envolvidos. 

“O MERCOSUL e a UE representam somados, PIB de cerca de US$ 20 

trilhões, aproximadamente 25% da economia mundial, e mercado de 

aproximadamente 780 milhões de pessoas” (BRASIL, 2019a, p. 2). Desse modo ao 

analisar os dados expostos, chega-se ao entendimento da importância do 

fechamento do acordo, visto que os blocos econômicos envolvidos representam 

números altos de participação na economia mundial, além de envolver milhões de 

pessoas que consomem e produzem para o mercado. Possuindo um valor tão alto, 

as economias de ambas as partes tendem a se fortalecerem. 

Portanto, o acordo Mercosul-UE vem para estimular o livre comércio, 

facilitando negociações entre os blocos. O acerto abrange diversas áreas como o 

comércio de bens, as compras governamentais, barreiras técnicas ao comércio e a 

propriedade intelectual, ficando clara a extensão desse acordo. Por tratar de 

diversos assuntos, o tratado naturalmente levaria alguns anos para que fosse 

firmado, contudo, um grande empecilho para tal firmação, foi o desequilíbrio quanto 

aos benefícios para ambos os blocos, uma vez que a Europa sinalizava maior 

vantagem para si. Em 2019, porém, após longos 20 anos, Mercosul e União 

Europeia selaram o acordo de Livre Comércio, abrangendo diversos aspectos 

relacionados à economia, inclusive há um capítulo sobre a proteção da Propriedade 

Intelectual. 
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3.1 Mercosul 

 

   Para apresentar o Acordo Mercosul-UE, faz-se necessário saber conceitos. 

É importante conhecer os blocos envolvidos e seus respectivos membros. O 

Mercado Comum do Sul é um bloco econômico formado por Brasil, Argentina, 

Paraguai e Uruguai. Nota-se assim, que os países membros estão situados mais ao 

sul da América do Sul, essa área é denominada de Cone Sul. O Mercosul foi 

formalizado em 1991 com a assinatura do Tratado de Assunção, e em 1994 após o 

Protocolo de Ouro Preto, que definiu sua estrutura (FIGUEIREDO, 2019). 

Após o fim de ditaduras no Brasil e Argentina, os países se aproximaram 

após o firmamento da Declaração do Iguaçu em 1985, celebrada pelos presidentes 

de Brasil e Argentina na época, José Sarney e Raúl Alfonsín, respectivamente. No 

ano seguinte tem-se o PICAB - Programa de Integração e Cooperação Bilateral 

Argentina-Brasil, que possibilitou a assinatura de novos protocolos entres os anos 

de 1986 e 1988 (ARAÚJO,2018). 

Após alguns anos de uma parceria bilateral entre Brasil e Argentina, Paraguai 

e Uruguai se juntam ao processo de criação de bloco de mercado comum, desse 

modo em março de 1991 é assinado o Tratado de Assunção, visando a introdução 

do bloco na economia mundial. Cerca de três anos depois, em 1994, o Mercosul se 

consolidou com assinatura do tratado de Ouro Preto que estabeleceu o TEC - Tarifa 

Externa Comum, que consiste na existência de alíquotas sobre produtos que 

circulam comercialmente entres os países membros do Mercosul (ARAÚJO,2018). 

Definido o Mercosul e sua estrutura, o entendimento sobre o tema do trabalho 

se torna mais claro. Destaca-se o status da Bolívia quanto ao bloco, sendo o país 

boliviano um associado em processo de adesão. Vale o esclarecimento sobre a 

situação da Venezuela, país que entrou no bloco em 2012, e foi afastada em 2017 

devido a sua crise interna. O país citado foi afastado principalmente por conta da 

Cláusula Democrática, que determina a garantia de democracia nos países 

membros, ou seja, a democracia como forma de governo, fato que é discutível na 

Venezuela (FIGUEIREDO, 2019). 

O país que está localizado na América do Sul não necessariamente faz parte 

do bloco, mas sim é considerado como associado ao Mercosul, como por exemplo, 

o Chile. Sendo assim, o bloco é formado basicamente por Brasil, Argentina, Uruguai 

e Paraguai. 
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3.2 União Europeia 

 

A União Europeia é um conjunto de países que tratam de questões políticas 

e econômicas. Oficialmente, o bloco surgiu em 1992 com o Tratado de Maastricht, 

porém a ideia para a formação de um bloco ocorreu uma década após o fim da 

Segunda Guerra Mundial, através da Comunidade Europeia do carvão e do aço, 

formado por Alemanha, Bélgica, França, Holanda, Itália e Luxemburgo. Já em 1957 

foi assinado o tratado de Roma, dando origem à Comunidade Econômica Europeia, 

que contava com 12 países membros, nome que durou até o ano de 1992, em que, 

a UE foi oficializada (FIGUEIREDO, 2019). 

Pode-se definir a UE como uma União Aduaneira que consiste em livre 

circulação de pessoas, serviços e capitais, além de políticas comuns de 

regulamentação entre os países participantes do bloco. Nota-se também a presença 

de uma moeda comum, o euro, presente em 19 dos 27 países membros 

(FIGUEIREDO, 2019). 

A União Europeia tem como características a chamada Área Schengen de 

livre comércio, em que há a livre circulação de pessoas, ou seja, os indivíduos não 

precisam pedir autorização para cruzar as fronteiras dos Estados. Além disso, 

pontua-se a existência de diversos órgãos de administração interna, sendo o 

Parlamento Europeu, órgão legislativo, um dos mais conhecidos (FIGUEIREDO, 

2019). 

Atualmente a União Europeia conta com 27 países sendo eles os seguintes: 

Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, 

Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, 

Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, República Tcheca, 

Romênia e Suécia. Em 2020, o Reino Unido, após todo um processo, confirmou sua 

saída do bloco. 

 

3.3 Relações comerciais entre Mercosul e UE 

 

 Apresentadas as partes do acordo tratado neste trabalho, chega-se a um 

tópico referente às relações comerciais entre Mercosul e UE. Historicamente, a 

América Latina foi colônia de países Europeus, o Brasil, por exemplo, foi uma 
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colônia portuguesa. Assim sendo, as relações comerciais entre a América Latina e 

a Europa seriam uma tendência, mesmo com começo exploratório dessas relações. 

 Ao passar do tempo, as colônias da América Latina se tornaram 

independentes, constituindo seus próprios governos. Ressalva-se o contexto 

histórico das relações entre as colônias latino-americanas e os colonizadores 

europeus, visto que as relações entre ambos continentes não eram pacíficas. Ainda 

assim, Araújo (2018) ensina que a América Latina e a Europa sempre tiveram 

relações espontâneas, no entanto isso não significa que sejam próximos, no 

entanto, esse relacionamento vigorou na década de 1980, quando Espanha e 

Portugal entraram nas Comunidades Europeias. Vale destacar os países acima 

citados, uma vez que estes eram grandes potências marítimas e foram os grandes 

colonizadores da América do Sul. 

 Ainda segundo Araújo (2018), as relações com a América Latina foram 

deixadas de segundo plano pelos europeus, pois as Comunidades Europeias 

voltavam suas atenções para países da Ásia, Caribe e Pacífico, sendo grande 

partes deles ex-colônias de países comunitários. A retomada dessa parceria, como 

já citado, veio no final da década de 1980, cruzando com a consolidação da 

democracia na América Latina. 

 Dessa forma, a relação entre Europa e América Latina é antiga, possuindo 

altos e baixos, porém fortalecida no final da década de 1980. Além disso ficou claro 

a importância da democracia para que haja relações diplomáticas entre os países, 

facilitando desse modo, a celebração de tratados e a firmação de relações 

comerciais, fortalecendo assim a economia do país. 

 Após a criação do Mercosul, a região se tornou um grande ponto da 

estratégia de internacionalização de empresas comunitárias. Isso se deu pelo 

sucesso da criação do bloco na América do Sul, gerando interesse por parte da 

Europa (ARAÚJO, 2018). 

 Com o interesse europeu em realizar negociações com o Mercosul, nos anos 

de 1999 a 2003, o Banco Europeu de Investimentos bancou projetos no valor de 1,3 

bilhão de euros na América Latina, sendo prioritariamente repassados às áreas de 

energia, indústria e serviço e comunicações (ARAÚJO, 2018). 

 Conforme Araújo (2018, p. 57), “O Brasil foi o grande país beneficiado com 

800 milhões de euros, seguido da Argentina com 270 milhões”. Desta maneira, nota-

se que as relações comerciais entre a Europa e os países Latinos rende grandes 
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investimentos. A partir da aplicação de recursos financeiros, cria-se um vínculo 

comercial com potencial para firmar novos negócios. 

 Em vista disso, a criação do Mercosul gerou maior interesse de investimentos 

europeus, iniciando assim uma parceria forte que ao passar dos anos foi se 

desenvolvendo. Em 1999, iniciou-se a fase de negociações Mercosul-UE com suas 

três bases: comercial, política e cooperação, terminando com o fechamento do 

acordo em 2019.  

 Portanto, nota-se todo um percurso histórico, começando pelas grandes 

navegações que resultaram na chegada dos europeus em solo americano, 

começando assim as colonizações dos países da América Latina. Ao passar do 

tempo, em outros momentos históricos, a Europa se distanciou de suas antigas 

colônias, porém as relações voltaram a se aproximar a partir da década de 1980. 

Com os países latinos crescendo e a criação do Mercosul, a Europa enxergou novas 

oportunidades quanto às relações comerciais. 

 

3.3.1 Formação de parcerias 
 

O Mercosul e a UE, em suas formações se assemelham, visto que ambas 

origens vieram de acordos feitos pelos dois maiores países da região, sendo Brasil 

e Argentina, do lado do Mercosul, e Alemanha e França por parte dos europeus. 

Com o passar do tempo, outros países passaram a integrar ambos os blocos 

(ARAÚJO, 2018). 

 No que se refere à motivação inicial de formação dos blocos, ilustra-se que:  

A motivação inicial teve, contudo, fatores distintos, especialmente no que 
se refere às questões de segurança. O continente europeu ocidental, ainda 
enfraquecido das feridas causadas pelas duas guerras mundiais, buscava, 
diferentemente da região sul-americana, encontrar fórmulas e mecanismos 
que impedissem sua repetição (ARAÚJO, 2018, p. 60). 

 

 O cenário europeu na metade do século XX não era dos mais favoráveis, 

depois de duas guerras em seu território, algo precisava ser feito para conter 

qualquer outro tipo de conflito. Assim, em 1950, surgiu a Declaração de Monet-

Schuman propondo uma constituição de uma Federação Europeia, visando evitar a 

repartição do continente. Essa constituição seria baseada na nova relação entre 

Alemanha e França, ainda incluindo países europeus ocidentais que tivessem 

interesse. Já no caso de Brasil e Argentina, ambas nações se aproximaram após 
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suas respectivas ditaduras caírem, pois um conflito entre os países seria 

improvável, uma vez que a democracia busca o diálogo (ARAÚJO, 2018).  

 À vista disso, a origem dos blocos embora por motivações diferentes, se 

pareceram quanto a sua formação. Os dois blocos tiveram a preocupação quanto a 

novos conflitos, pois na Europa, Alemanha e França eram rivais, tornando real a 

possibilidade de desavenças. No caso da América do Sul, a possibilidade da 

parceria se deu pelo estabelecimento da democracia, destacando a importância do 

diálogo para que as relações diplomáticas se desenvolvessem. 

  

3.3.2 Opção da UE por acordos bilaterais ou regionais 
 

 Este ponto do trabalho trata da preferência da UE quanto aos moldes de 

acordos que esta firma. A União europeia tem tendência a fazer acordos bilaterais 

ou regionais, tendo motivações econômicas e comerciais para que alcance outros 

objetivos, justificando assim sua preferência. Ademais, no que diz respeito a uma 

área de livre comércio, a UE deve tratar de assuntos como a desgravação tarifária 

e de seu interesse no que diz respeito a barreiras tarifárias, normas técnicas, 

propriedade intelectual e etc (ARAÚJO, 2018). 

 Sua preferência não significa que a UE faz apenas acordos bilaterais, nesse 

sentido sobre o comportamento da União Europeia:  

No que respeita às inter-relações das iniciativas regionais com o sistema 
multilateral de comércio, o comportamento da UE no Comitê de Acordos 
Comerciais Regionais da OMC tem-se guiado pela tese de uma “abertura 
construtiva”, ainda que a UE não se apresente como demandeur na 
matéria (ARAÚJO, 2018, p. 119). 

 

A UE tem outras justificativas para preferir firmar acordos bilaterais, sendo 

assim “um dos princípios norteadores da UE em suas negociações preferenciais de 

comércio recentes, inclusive com o Mercosul, seria o de que tais acordos pudessem 

vir a ser notificados sem dificuldades na OMC” (ARAÚJO, 2018, p. 120).  

Então, o acordo Mercosul-UE se encaixa na preferência da União Europeia, 

incluindo esse ponto como uma das razões que levaram ao fechamento do acerto 

em 2019. Apesar das negociações terem sido arrastadas por anos, o seu desfecho 

era questão de tempo, pois trata-se de um acordo que envolve potências e que gera 

benefícios para ambos os lados, o entrave, justamente, estava na questão do 

desequilíbrio das vantagens que seriam geradas. Além disso, a Europa trabalhou 
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acordos bilaterais em áreas latino-americanas, fato que proporcionou maior 

conhecimento europeu. 

 
3.3.3 Acordo UE-Chile 
 

 Engana-se quem pensa que a UE negociou apenas com o Mercosul na 

América do Sul. A União Europeia mantinha relações com o Chile, país que não faz 

parte do Mercosul. No ano de 2000, iniciaram as negociações sobre o Acordo de 

Associação Política e Econômica, sendo finalizadas em dez sessões em 26 de abril 

de 2002 (ARAÚJO, 2018). 

 O acordo UE-Chile foi assinado em 18 de novembro de 2002, nota-se sua 

rápida conclusão se comparada com as negociações Mercosul-UE, cuja duração foi 

cerca de vinte anos. Sobre o conteúdo do trato entre Chile e UE, tem-se que:  

O acordo possui cláusulas referentes ao respeito aos “direitos humanos”, 
ao “princípio democrático” e à boa governança. Foi criado um Conselho de 
Associação, em nível ministerial, para supervisionar a implementação do 
acordo. Ele será assistido nos seus trabalhos por um Comitê de 
Associação composto por representantes do Conselho e da Comissão, por 
um lado, e do governo chileno, do outro (ARAÚJO, 2018, p. 146). 
 

 As relações econômicas entre Chile e União Europeia não pararam por aí, 

pois em setembro de 2002, ambos os países selaram um acordo que trata sobre 

cooperação científica e tecnológica, tendo como pontos essenciais áreas de 

genética, tecnologia da informação, segurança alimentar, desenvolvimento 

sustentável, biotecnologia e saúde e mudança climática (ARAÚJO, 2018). 

 O acordo que a UE fechou com o Chile em 2002, se assemelha as suas 

negociações, sendo baseada em três pilares: diálogo político, cooperação e 

comércio. De acordo com a Comissão, os pontos tratados no acordo UE-Chile foram 

os mais revolucionários e ambiciosos que a União Europeia tratou fora de territórios 

europeus e da Bacia do Mediterrâneo (ARAÚJO, 2018). 

 Diante do exposto pode surgir uma dúvida: Por que a União Europeia teve 

interesse em negociar com o Chile? - afinal este acerto foi fechado antes do acordo 

Mercosul-UE. Pois bem, no que diz respeito aos interesses da União Europeia 

perante o Chile, descreve-se o assunto da seguinte forma: 

Segundo o embaixador chileno, a Comissão teria utilizado o acordo com o 
Chile como “laboratório de testes” para outras negociações levadas a cabo 
pela UE nos planos multilateral e regional, e teria servido, além disso, para 
reafirmar a vontade da Comissão, em relação aos Estados-membros, de 
dispor de maior autonomia negociadora em áreas onde divide 
competências, como no caso de investimentos (ARAÚJO,2018, p. 147). 
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 Dessa forma, a União Europeia mostra um interesse comercial na América 

latina, pois além do Chile, o bloco econômico europeu também mantém relações 

comerciais com o México. Assim, julga-se que as experiências em tratados 

adquiridos pela UE com o passar do tempo, tenham servido para o fechamento do 

acordo Mercosul-UE. Claro que essa prática não justifica por completo a firmação 

do tratado, porém entende-se que foi um dos fatores que contribuíram para que tal 

fato se concretiza-se. 

 

3.4 Estratégias 

 

 Qualquer país ou bloco econômico quando se dispõe a iniciar negociações 

com outro semelhante, tem como necessidade adotar estratégias para que tente se 

beneficiar o máximo possível. Segundo Araújo (2018), a União europeia, desde o 

seu nascimento, vem progredindo suas relações comerciais com os países de toda 

parte do planeta através de uma política em nível comunitário. 

 A UE adota determinadas estratégias dependendo do caso ou países 

envolvidos. No que diz respeito a posição do Brasil perante as estratégias 

europeias, observa-se que:  

Algumas das características que terão motivado a UE a estabelecer 
encontro no mais alto nível com países em desenvolvimento como a Índia 
e a China seriam atribuíveis também ao Brasil: crescente peso econômico, 
dimensão territorial e demográfica, relevância nos respectivos contextos 
regionais (ARAÚJO, 2018, p. 90). 
 

 Apesar da União Europeia considerar relações com o Brasil, o parlamento 

tende a tratar a América Latina como um conjunto, desse modo, a UE não volta a 

devida atenção para países relevantes na região. Ainda assim, a Comissão vem 

buscando reconhecer a importância específica de certos países ao propor o 

aperfeiçoamento das relações bilaterais com determinados personagens (ARAÚJO, 

2018). 

 O grande foco da União Europeia, no que diz respeito à América Latina, é 

auxiliar os países da região na criação de projetos de integração regional. Na visão 

da Comissão, esse objetivo não irá interferir em possíveis parcerias com países 

como o Brasil e México (ARAÚJO, 2018). A visão da comissão traz mais confiança 
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para o Brasil, visto que se afirma o interesse e a liberdade para que haja futuras 

negociações. 

 Ainda sobre o Brasil, a Comissão reitera o desejo de estabelecer relações 

bilaterais através de diálogos setoriais, com o objetivo de criar uma massa crítica 

se por ventura elevar essa relação ao nível de parceiro estratégico, categoria a qual 

se chega através de um resultado natural de uma relação firme e lucrativa 

(ARAÚJO, 2018). 

 A União Europeia mantém contato e diálogo com o Brasil, assim sendo, 

quanto ao país latino tem-se que:  

(...), os contatos com a UE em nível de chefes de Estado e de Governo 
têm ocorrido no âmbito sub-regional, no marco das Cúpulas Mercosul-UE, 
ou regional, nas Cúpulas América Latina e Caribe-UE. No plano bilateral, 
a principal instância de diálogo é a Comissão Mista, estabelecida pelo 
Acordo-Quadro de Cooperação entre o Brasil e a Comunidade Econômica 
Europeia em 1992 (ARAÚJO, 2018, p. 91). 

 
 As comissões mistas na relação Brasil-UE não mantêm uma regularidade, 

assim, não sendo considerado hoje como o canal preferencial quanto aos temas 

bilaterais. Em partes, a citada situação ocorre devido às negociações inter-regionais 

Mercosul-UE. Acontece que, os diversos grupos técnicos negociadores dessa 

competência tomaram a frente quanto à atribuição de passar em revista as políticas 

e legislações da UE e dos países pertencentes ao Mercosul em vasta área de 

assuntos relativos ao comércio e à cooperação (ARAÚJO, 2018). 

 Outra estratégia utilizada pela União Europeia que envolve o Mercosul é a 

chamada lógica da influência, esta tem por objetivo estreitar relações com países 

mais distantes quanto sua localização. Desse modo, a União Europeia deixa sua 

zona tradicional em busca de novas parcerias econômicas em outros continentes 

(ARAÚJO, 2018). 

 Nessa estratégia, a América Latina apareceu como prioridade perante a 

União Europeia, muito por conta do lançamento da ideia da ALCA - Área de Livre 

Comércio das Américas - no final de 1994, que nunca saiu do papel (ARAÚJO, 

2018). A ALCA é um projeto para a criação de um bloco econômico que engloba as 

três partes da América, com o objetivo de eliminar aos poucos as barreiras 

comerciais e de investimentos entre as Américas, proporcionando assim livre 

circulação de mercadorias, capitais e serviços (ROSSETTI, 2017).  

O projeto ALCA ratificou a ideia referente ao papel estratégico da América 

Latina, destacando o Mercosul. Além disso, o citado projeto é um dos fatores que 
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levou ao acontecimento de duas reuniões, de Cúpula de Chefes de Estado e de 

Governo da União Europeia, do Caribe e da América Latina, sendo realizadas no 

Rio de Janeiro e em Madri. O projeto ALCA, ainda proporcionou a assinatura do 

Acordo-Quadro de Madri entre Mercosul e UE, em 1995 (ARAÚJO, 2018). 

 Diante do exposto, fica evidente a aproximação da América Latina e a 

Europa. No que diz respeito a essa aproximação, assinale-se que:  

(...) as reuniões de cúpula têm cumprido papel indiscutível na aproximação 
entre os países latino-americanos e caribenhos e os países europeus. É, 
entretanto, um diálogo coletivo, com as características – e limitações – 
próprias de mecanismo dessa natureza (ARAÚJO, 2018, p. 92 e 93). 

  

 Em 2000, a União europeia assinou um acordo de livre comércio com o 

México, com o objetivo de acessar o mercado daquele país em número igual de 

representantes após o Acordo de Livre Comércio Norte-Americano vigorar em 1994, 

este bloco é chamado de NAFTA sendo formado por Canadá, Estados Unidos e 

México. Desse modo, o objetivo comunitário era visivelmente econômico e de 

característica estratégica (ARAÚJO, 2018).  

  

3.5 Tratativas da negociação 

 

 Araújo (2018) escreve que o acordo Mercosul-UE se baseia em três pilares, 

o diálogo político, cooperação e comércio. A questão comercial é aquela que 

encontra mais dificuldade perante as discussões de ambas aduaneiras. Deve-se 

lembrar que o início das negociações entre o Mercosul e a União Europeia, em 

âmbito comercial, começou de fato em 1999, ou seja, quatro anos após o Acordo-

Quadri de Madri, em 1995. 

 A demora para que houvesse o início dos diálogos é explicada pelas 

sensibilidades setoriais de ambas as partes, assim como, a semelhança referente 

ao projeto inter-regional com outras negociações de tratados em andamento que 

tinham a preferência da UE e da apresentação de uma nova rodada de negociações 

multilaterais (ARAÚJO, 2018). 

 Segundo Araújo (2018), um acordo de livre comércio com o Mercosul 

permitiria, de início, firmar uma relação comercial em uma área dinâmica que possui 

potencial para crescer, sendo que, é um local onde empresas europeias já se 

situavam. Ao longo dos anos 1990, diversas empresas comunitárias fortaleceram 
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sua estada nos países do Mercosul através de consideráveis investimentos diretos 

nos setores da indústria, do agronegócio e de serviços. 

Os investidores europeus enxergavam o Mercosul como uma área de 

expansão particularmente estratégica. No caso de indústrias como a automobilística 

ou a aeronáutica, ou ainda em setores como o financeiro e o de serviço, o 

estabelecimento de empresas europeias no mercado do Cone Sul é extremamente 

importante para que se possa rivalizar com a concorrência em nível global 

(ARAÚJO, 2018).  

Portanto, nota-se que Mercosul e União Europeia tiveram entraves em 

relação a questões comerciais, antes do começo das negociações do acordo de 

livre comércio. Ainda assim, o Mercosul se tornou uma área estratégica para a UE, 

visto o tamanho potencial que o bloco sul-americano possui, desse modo empresas 

europeias fortaleceram sua presença, colocando mais investimentos em setores 

como o agronegócio. 

O potencial econômico do Mercosul despertou o interesse agressivo por 

parte de empresas europeias, desse modo a UE adotou uma estratégia quanto ao 

acordo de livre comércio com o Mercosul, de duplo componente defensivo, o 

externo e o interno (ARAÚJO, 2018). 

 No que diz respeito a meta inicial do defensivo externo, Valladão (2000, p. 

31, apud ARAÚJO, 2018, p. 160) diz que serve para evitar “qualquer efeito de 

diminuição que decorreria das condições preferenciais de acesso outorgadas pelo 

Mercosul aos concorrentes norte-americanos no âmbito da ALCA”. A União 

Europeia sempre busca ter vantagens quando negocia com o Mercosul. Os 

interesses comunitários variam em setores industriais e de serviços, além da 

tentativa de trazer suas normas e princípios internos que abrangem áreas como à 

propriedade intelectual, destacando as indicações geográficas (ARAÚJO, 2018). 

Quanto ao segundo componente defensivo, ou seja, o interno, explana-se 

que:  

a complexidade dos interesses setoriais contrários ao livre comércio dentro 
da UE coincide com as clivagens nacionais. Embora a Comissão, como 
órgão executivo da CE, tenha personalidade jurídica para negociar acordos 
comerciais dentro do primeiro pilar da estrutura comunitária, os governos 
dos Estados-membros interferem no processo negociador ao estabelecer 
o mandato negociador, ao aprovar o acordo negociado pelo executivo 
comunitário e ao participar das negociações em que compartilha 
responsabilidades com a Comissão (ARAÚJO, 2018, p. 161). 
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 As relações comerciais entre Mercosul e União Europeia esbarraram na 

oposição da França, visto que esta buscava defender a PAC - Política Agrícola 

Comum (da UE). Esta falta de consenso dentro da UE sobre a liberalização do 

acordo comercial com o Mercosul, se dá devido à agricultura, fato que atrasou cada 

vez mais o firmamento do acordo. Além disso, certos setores industriais 

comunitários sentiam-se afetados pela produção de baixo valor agregado pelo Cone 

Sul, mais especificamente os produtos manufaturados relacionados ao couro 

(ARAÚJO, 2018). 

 Fica explícito portanto, que a Europa considerava relações econômicas com 

o Mercosul, muito por seu potencial econômico. Contudo a oposição de países 

como a França dificultou as negociações, porém não as suspendeu, fato que explica 

a duração das negociações para que o acordo fosse acertado. 

O projeto inter-regional não tinha como desafio apenas assuntos 

relacionados à economia ou ao comércio, uma vez que a UE e o Mercosul são dois 

blocos que buscavam um objetivo em comum em benefício de uma defesa de um 

espaço global multipolar. Além do mais, o acordo de livre comércio entre os blocos 

estabelece uma aliança estratégica entre os países desenvolvidos e os países em 

desenvolvimento (ARAÚJO, 2018). 

Segundo Araújo (2018), no ponto de vista da UE, um acordo de livre comércio 

com o Mercosul poderia se tornar um novo modelo para que haja uma 

reestruturação das relações europeias com a América do Sul. Como já citado, a UE 

firmou um acordo de livre comércio junto ao Chile, no entanto, o país latino sequer 

faz parte do Mercosul, então a aproximação de países maiores economicamente, 

ou seja, aqueles que fazem parte do Mercosul, fez parte da estratégia europeia no 

continente sul-americano. 

 Após a formação do Mercosul na década de 1990, o bloco sul-americano se 

aproximou da União Europeia, assim, durante o governo de Fernando Henrique 

Cardoso em 1999, houve o início das ideias quanto a um acordo de livre comércio 

entre o Mercosul e a UE (FIGUEIREDO, 2019). 

 No momento em que a negociação da ALCA paralisou, as relações entre 

Mercosul e UE esmoreceram. Neste período, a discussão sobre os subsídios 

agrícolas que a Europa fornecia estavam como destaque na negociação do acordo, 

porém esses subsídios poderiam prejudicar os concorrentes brasileiros, além de 
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lesar as proteções por meio de barreiras tarifárias e não-tarifárias conferidas 

principalmente para a indústria por países do Mercosul (FIGUEIREDO, 2019). 

Entre os anos de 2000 a 2004, começou a primeira fase de negociações, 

neste período houve a elaboração de textos negociadores e troca de ofertas de 

compromissos tarifários. Contudo, as partes não ficaram satisfeitas com as ofertas 

de acesso a bens, dificultando assim a chegada de um acordo (BRASIL, 2019a). 

Em 2010, no último ano de mandato do ex-presidente da república, Luiz 

Inácio Lula da Silva, as negociações retornaram, havendo avanços na teoria, porém 

sem grandes impulsos práticos. Nos governos de Dilma Rousseff e Cristina 

Kirchner, Brasil e Argentina respectivamente, foi adotado um comportamento 

protecionista, visando estimular a produção nacional, mais uma vez, dificultando as 

negociações, uma vez que a política protecionista discordava com os interesses 

europeus (FIGUEIREDO, 2019). 

Essa política protecionista tem suas razões, pois no Brasil havia o medo da 

reprimarização da economia, ou seja, a desindustrialização, maior foco em produtos 

primários como os agrícolas. Os produtos da Europa têm maiores investimentos, 

infraestrutura e tecnologia que os produtos locais, sendo assim, a entrada desses 

produtos estrangeiros poderia gerar uma competição desleal com os produtos 

nacionais. Desse modo, o Brasil não conseguindo competir com os países 

europeus, seria obrigado a voltar seu foco ao setor de primário de produtos 

(FIGUEIREDO, 2019). 

A segunda fase das negociações foi de 2010 a 2012, sendo marcada por um 

certo progresso dos textos negociadores, contudo sem troca de ofertas. Em 2016 

iniciou a terceira fase de negociações, período em que as partes discutiram ofertas 

sobre o acesso aos mercados de bens, serviços e compras governamentais 

(BRASIL, 2019a).  

 Após o Impeachment de Dilma Rousseff em 2016, seu vice, Michel Temer, 

se tornou presidente do Brasil. Assim, durante seu governo o Brasil adotou uma 

política econômica aberta, não tendo a preocupação protecionista do governo 

anterior. Desse modo houve um avanço quanto às negociações entre o Mercosul e 

a UE, gerando maior diálogo sobre diferentes assuntos (FIGUEIREDO, 2019). 

 No governo de Jair Bolsonaro, o acordo foi firmado, sendo que em 28 de 

junho de 2019, comissários da UE juntamente com ministros do Mercosul 

anunciaram o desfecho da parte comercial do acordo de associação do Mercosul e 
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União Europeia (BRASIL, 2019a). A figura 2 representa uma linha do tempo do 

Acordo Mercosul-UE:  

 

Figura 2 – Linha do tempo Mercosul-UE 

 
Fonte: BRASIL, 2019a, p. 17 

 

3.6 Propriedade Intelectual no acordo 

 
 
 Durante as negociações entre UE e Mercosul, os blocos discutiram sobre 

Propriedade Intelectual, buscando o reconhecimento e a proteção de seus bens 

perante um ao outro.  De acordo com Araújo (2018), no que se refere ao comércio 

e investimentos diretos, a União Europeia é uma parceira mais valiosa para o 

Mercosul do que ao contrário, visto que a UE é um bloco mais consolidado, tendo 

potências em sua composição. 

 A União Europeia demonstrava resistência para acordar um tratamento 

especial para países como o Brasil, ainda que, tenha acertado o princípio da 

reciprocidade relativa durante as negociações com o bloco sul-americano. Porém, 

mesmo com a aceitação desse princípio, a União Europeia pressionou o Mercosul, 

para que este liberasse de maneira ampla e rápida os setores industriais, de 
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investimentos, de serviços e de compras governamentais. Além disso, a UE 

destacou a importância do Mercosul para oferecer maior proteção à Propriedade 

Intelectual, elevando as Indicações Geográficas (ARAÚJO, 2018). 

 Em determinadas áreas, a atuação da Comissão das Comunidades 

Europeias se deparava com dificuldades, essa Comissão é um órgão supranacional 

e independente dos Estados-membros, tendo como objetivo cuidar do interesse 

comunitário (ARAÚJO, 2018).  

 Quanto a essa dificuldade da Comissão, tem-se que: 

 A ausência de legislação comunitária harmonizada nos setores de 
comércio de serviços e aspectos comerciais relacionados à propriedade 
intelectual, como nos casos da livre circulação de pessoas, dos direitos do 
autor e do estabelecimento da patente única europeia, impede a UE de 
perseguir sua ambição de universalizar suas normas e princípios nesses 
domínios (ARAÚJO, 2018, p. 110). 

 
 Dessa forma, nota-se que a União Europeia, durante as negociações, 

sempre buscou obter maior vantagem, mesmo com o princípio da reciprocidade. 

Ainda assim, a UE considerava as negociações com o Mercosul, muito pelo 

potencial do bloco latino. Observa-se a preocupação do bloco europeu quanto à 

proteção da Propriedade Intelectual perante o Mercosul, visto que o bloco sul-

americano é um parceiro forte e próspero. 

 

3.7 Indicações Geográficas no acordo 

 

 As indicações geográficas estão inseridas na Propriedade Intelectual, desse 

modo, um dos pontos mais discutidos durante o acordo foi a proteção das 

Indicações geográficas. A UE é famosa mundialmente por seus produtos agrícolas 

tradicionais e de alto padrão de qualidade, sendo assim, o bloco europeu sempre 

busca o reconhecimento da proteção dos nomes desses produtos, incluindo as IGs, 

por parte de seus aliados comerciais (SPADANO; TÂNGARI; SANTOS, 2019). 

 As demandas da União europeia durante suas negociações inter-regionais 

tiveram como objetivos:  

garantir acesso irrestrito para as exportações e para os investimentos 
comunitários; abrir mercado para o comércio de serviços e compras 
governamentais; e proteger indicações geográficas de países comunitários 
sem a contrapartida efetiva em termos de acesso adicional para os 
produtos de interesse do Mercosul e do Brasil em particular (ARAÚJO, 
2018, p. 16). 
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 A Comissão das Comunidades Europeias sugeriu uma regulamentação 

quanto ao comércio de vinhos, desse modo abrangeria a questão da proteção das 

indicações geográficas. Essa proposta feita pela Comissão sobre os vinhos teve 

origem devido à persistência europeia em tratar de um acordo, considerando um 

trato bilateral com o Mercosul. Para o Brasil, o acordo pensado pelos europeus não 

seria favorável, pois o país latino é detentor de uma indicação geográfica de 

produtos vinícolas, o Vale dos Vinhedos, sendo assim, o Brasil teria que reconhecer 

e proteger diversas IGs da Europa, demonstrando assim uma desproporção no 

acordo (ARAÚJO, 2018). 

 Portanto, nota-se que a UE buscava maiores vantagens em seus acordos 

bilaterais, ficando claro a desproporção de reconhecimento e proteção de 

indicações geográficas de produtos vinícolas, dificultando que as partes chegassem 

a um consenso quanto a este assunto.  

 Atualmente, no que se refere às indicações geográficas, a União Europeia 

defende perante a OMC “um sistema de notificação multilateralmente acordado com 

efeitos jurídicos amplos e automáticos na proteção efetiva das indicações 

geográficas sobre vinhos e destilados (ARAÚJO, 2018, p. 106). 

 Em 2017, o reconhecimento automático de IGs listadas no acordo foi assunto 

de consulta pública antes que o acordo fosse firmado. Deve haver cuidado com o 

reconhecimento de IGs, uma vez que um produtor menor pode almejar o 

reconhecimento de uma marca já conhecida, gerando confusão ao consumidor, 

assim: 

Ficam excluídas do compromisso de reconhecimento as IGs que 
reproduzam marcas consideradas famosas, de grande reputação ou 
notoriamente conhecidas. Isso porque o acordo prevê que nenhum país 
signatário é obrigado a conceder a proteção a IGs quando elas possam 
confundir o consumidor do respectivo quanto relação à identidade do 
produto em decorrência da existência prévia de marcas famosas, de 
grande reputação ou notoriamente conhecidas em tal país (SPADANO, 
TÂNGARI e SANTOS, 2019, p. 21). 
 

 Por conseguinte, percebe-se a preocupação da União Europeia quanto à 

proteção de suas indicações geográficas, visto que o bloco é conhecido por seus 

produtos agrícolas de alta qualidade, por exemplo. No entanto para o lado do Brasil, 

o acordo à primeira vista parece ser vantajoso, pois abre uma expectativa para a 

abertura de novas negociações comerciais com potências econômicas, mas, 

atenta-se a desproporção no número de indicações geográficas a serem protegidas 

por ambos os lados. 
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4 OS IMPACTOS DO ACORDO MERCOSUL-UE NO BRASIL 
 

 Este capítulo objetiva a análise das consequências para o Brasil quanto à 

Propriedade Intelectual após a firmação do acordo Mercosul-UE. Além disso, o 

presente capítulo expõe pontos referentes à propriedade intelectual para o Mercosul 

em geral. Vale lembrar que a Propriedade Intelectual engloba outros campos e 

ramos como a Indicação geográfica.  

 

4.1 As mudanças para a Propriedade Intelectual 

 
 A questão da proteção da Propriedade Intelectual foi um dos tópicos 

fechados no acordo Mercosul-UE. Desse modo, analisa-se as mudanças jurídicas, 

através de assuntos que envolvem a PI que o acordo proporcionou para o Mercosul 

e Brasil.  

 Com o fechamento do acordo, o Mercosul e a União Europeia ratificaram 

compromissos já assumidos em outros instrumentos como o TRIPS - Acordo Sobre 

Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, além 

de outros acordos multilaterais em que os países envolvidos no Mercosul-UE sejam 

partes (SPADANO; TÂNGARI; SANTOS, 2019).  

 O capítulo sobre Propriedade Intelectual no acordo Mercosul-UE busca 

“facilitar o acesso, produção e comercialização de produtos inovadores e criativos 

e promover o comércio e o investimento entre as partes, para uma forma 

sustentável, equitativa e economia inclusiva para as partes” (BRASIL, 2019b, p. 2, 

tradução livre).2  

 Além disso a proteção à Propriedade Intelectual também visa:  

atingir um nível adequado e eficaz de proteção e fiscalização da 
propriedade intelectual direitos que fornecem incentivos e recompensas 
para a inovação, contribuindo para a transferência efetiva e disseminação 
de tecnologia e favorecimento do bem-estar social e econômico e o 
equilíbrio entre os direitos dos titulares e o interesse público (BRASIL, 
2019b, p. 2, tradução livre).3 

  

 
2 Facilitate access, production and commercialisation of innovative and creative products and foster trade and 
investment between the Parties contributing to a more sustainable, equitable and inclusive economy for the 
Parties. 
3 Achieve an adequate and effective level of protection and enforcement of intellectual property rights that 
provides incentives and rewards to innovation while contributing to the effective transfer and dissemination 
of technology and favouring social and economic welfare and the balance between the rights of the holders 
and the public interest. 
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Dessa forma, a proteção à Propriedade Intelectual busca uma segurança 

tanto para os criadores como para o público em geral, visto que a devida proteção 

gera maior estabilidade e conforto para novas pesquisas e avanços tecnológicos. A 

PI, como exposto, já foi tema de discussão em outros acordos como o TRIPS, 

facilitando assim um diálogo mais técnico sobre o tema. 

 O capítulo no acordo Mercosul-UE sobre Propriedade Intelectual traz 

obrigações protecionais mínimas que devem ser cumpridas. Observa-se, porém, 

que não há restrições quanto a um nível superior de proteção. Uma dessas 

obrigações é a devida proteção nacional para estrangeiros, sendo assim, a proteção 

para estrangeiros não deve se diferenciar quanto a concedida para os nacionais 

(SPADANO; TÂNGARI; SANTOS, 2019). 

 O acordo também prevê a preservação do direito dos países membros dos 

blocos de definir seu regime de exaustão de direitos, assim:  

(...) cada parte poderá definir os limites territoriais (nacionais, regionais ou 
internacionais) nos quais a introdução de determinado produto protegido 
por direitos de propriedade intelectual impedirá o titular de opor os direitos 
de exclusividade aplicáveis em face de terceiros envolvidos nas etapas 
subsequentes de comercialização daquele produto (SPADANO; 
TÂNGARI; SANTOS, 2019, p. 15). 
 

 O capítulo da Propriedade Intelectual distancia a possibilidade de uso do 

princípio da exaustão de produtos intangíveis, aqueles que não são físicos, 

protegidos por direitos autorais e a fins, colocando assim que nesses tipos de caso, 

a exaustão será utilizável apenas para o original e a cópias tangíveis de obras já 

protegidas (SPADANO; TÂNGARI; SANTOS, 2019). 

O acordo também prevê medidas aduaneiras para a proteção de direitos de 

Propriedade Intelectual, assim, tem-se que o acordo reforça termos já discutidos no 

TRIPS e no Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Observa-se que os países 

signatários devem adotar medidas aduaneiras para proteger os direitos 

relacionados à PI, como retenção de produtos suspeitos de violação de direitos. 

Além disso, constata-se um compromisso específico quanto ao comércio de 

internacional de produtos suspeitos, que, violam direitos de terceiros. É importante 

a comunicação e troca de informações entre as autoridades alfandegárias dos 

países signatários (SPADANO; TÂNGARI; SANTOS, 2019). 

 Nota-se que foram estabelecidas obrigações mínimas que não impedem que 

os países participantes do acordo imponham obrigações mais amplas. Um destaque 

foi o direito de exaustão, esse direito também foi colocado como um assunto que 
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pode ser tratado por cada país de acordo com as respectivas legislações e 

entendimentos. Percebe-se a preocupação com o princípio da exaustão, já que o 

acordo afasta essa possibilidade em criações intangíveis, restringindo para o 

original e cópias tangíveis.  

  

4.1.1 Concorrência desleal 
 

 Outro ponto no acordo sobre PI é a concorrência desleal, assim, ilustra-se 

que o acordo não traz inovações ou novidades quanto ao embate contra a 

concorrência desleal, uma vez que o acordo entende que essa luta já está incluída 

na Propriedade Intelectual, já sendo efetivamente reconhecida no Brasil. Desse 

modo, este ponto não trará impactos para o regime jurídico que confronta a 

concorrência desleal no Brasil (SPADANO; TÂNGARI; SANTOS, 2019). 

 A proteção da Propriedade Intelectual abrange a proteção quanto a 

concorrência desleal, estando prevista na natureza e escopo das obrigações do 

acordo, sendo assim “a proteção da propriedade intelectual inclui a proteção contra 

a concorrência desleal, conforme referido no Artigo 10bis da Convenção de Paris 

para a Proteção da Propriedade Industrial (Ato de Estocolmo de 1967)” (BRASIL, 

2019b, p. 2, tradução livre).4 

 Logo, o Brasil já observando em sua legislação, a concorrência desleal não 

sofre mudanças radicais em seu ordenamento jurídico, facilitando o diálogo entre 

as partes durante as negociações e aproximando o bloco sul-americano do bloco 

europeu. Basicamente, o Brasil reafirma compromissos já assumidos em nível 

internacional. 

 

4.1.2 Proteção da biodiversidade e conhecimentos tradicionais 
 

 Quanto a proteção da biodiversidade e conhecimentos tradicionais: 

as partes reconhecem a importância e o valor da diversidade biológica e 
seus componentes e do conhecimento tradicional associado, inovações e 
práticas indígenas e de comunidades locais. As partes, além disso, 
reafirmam seus direitos soberanos sobre seus recursos naturais e 
reconhecem seus direitos e obrigações, conforme estabelecido pela 
Convenção da Diversidade Biológica de 1992 com relação ao acesso aos 
recursos genéticos, à justiça e a repartição equitativa dos benefícios 

 
4 Protection of intellectual property includes protection against unfair competition as referred to in Article 
10bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Act 1967). 
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decorrentes da utilização desses recursos genéticos (BRASIL, 2019b, p. 3 
e 4, tradução livre).5 
 

Além disso, o texto do acordo ilustra que:  

reconhecendo a natureza especial da biodiversidade agrícola, suas 
características distintivas e problemas que precisam de soluções distintas, 
as partes concordam que o acesso a recursos genéticos para alimentos e 
a agricultura estará sujeita a tratamento específico de acordo com o 
Tratado Internacional de Plantas para recursos Genéticos a Alimentos e 
Agricultura (2001) (BRASIL, 2019b, p. 4, tradução livre).6 
 

 Dessa forma as partes elevam a Proteção da biodiversidade e 

conhecimentos tradicionais, além de reafirmar direitos e deveres já estabelecidos 

em 1992, sendo assim, constata-se que este tópico não é uma novidade para o 

sistema jurídico brasileiro. 

 
4.1.3 Direitos Autorais e Marcas 
 

 No que tange a Direitos autorais, o acordo novamente não mostra novidades, 

mas apenas reafirmações de assuntos já discutidos na convenção de Berna de 

1886, como os direitos de autores, intérpretes, produtores de fonograma e 

empresas de radiodifusão (SPADANO; TÂNGARI; SANTOS, 2019). 

 A Convenção de Berna foi ratificada pelo Brasil e está prevista no Decreto nº 

75.699 de 1975, de acordo com este decreto, a Convenção de Berna protege obras 

literárias e artísticas, possuindo também adições e revisões discutidas em outras 

convenções, como a Convenção de Estocolmo de 1967 (BRASIL, 1975). 

 O direito autoral também tem relação com desenho, desse modo o acordo 

traz que:  

um desenho também deve ser elegível para proteção sob a lei de direitos 
autorais de uma Parte quando esta proteção está previsto em sua 
legislação e os requisitos são atendidos, a partir da data em que o projeto 
foi criado ou corrigido de qualquer forma. Até que ponto, e as condições 

 
5 The Parties recognise the importance and value of biological diversity and its components and of the 
associated traditional knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities. The Parties 
furthermore reaffirm their sovereign rights over their natural resources and recognise their rights and 
obligations as established by the Convention of Biological Diversity of 1992 (henceforth referred to as CBD) 
with respect to access to genetic resources, and to the fair and equitable sharing of benefits arising out of the 
utilisation of these genetic resources. 
6 Recognising the special nature of agricultural biodiversity, its distinctive features and problems needing 
distinctive solutions, the parties agree that access to genetic resources for food and agriculture shall be subject 
to specific treatment in accordance with the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture (2001). 
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em que, tal a proteção conferida, incluindo o nível de originalidade exigido, 
será determinado por cada parte (BRASIL, 2019b, p. 14, tradução livre).7 
 

 Ainda quanto ao direito autoral, os países membros do Mercosul buscaram 

coincidir os compromissos do texto para modernizar a legislação de cada país de 

acordo com os padrões internacionais. Desse modo, o Brasil se organiza para aderir 

dois tratados-padrão da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, sendo o 

Acordo de Direitos Autorais e o Tratado sobre Interpretações ou Execuções de 

Fonogramas (BRASIL, 2019a). 

 No que se refere à marca, o capítulo sobre propriedade Intelectual prevê que 

os países do Mercosul e da UE observem o Acordo de Nice que trata sobre a 

classificação internacional dos produtos e serviços. É importante ressaltar que o 

Brasil não aderiu ao acordo de Nice, porém, o país latino adota a classificação de 

Nice nos procedimentos de registro de marcas, acatando assim essa exigência 

prevista no acordo Mercosul-UE (SPADANO; TÂNGARI; SANTOS, 2019). 

 Outra imposição que o acordo traz é a melhora e o esforço dos países 

signatários para cumprir o Protocolo do Tratado de Madri, assim:  

Cada parte deve fazer todos os esforços para cumprir o Protocolo 
relacionado ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de 
Marcas, adotado em Madri em 27 de junho de 1989, com a última emenda 
em 12 de novembro de 2007 (BRASIL, 2019b, p. 11, tradução livre).8 
 

 O acordo também prevê um procedimento para o registro de marcas, desse 

modo quanto ao assunto tem-se que: 

Cada parte deverá estabelecer um sistema para o registro de marcas em 
que cada decisão final negativa, incluindo a recusa parcial de registro, 
emitida pela administração de marca competente, deverá ser notificado por 
escrito, devidamente fundamentado e passível de contestação. Cada Parte 
deverá prever a possibilidade de se opor a pedidos de registro de marcas 
ou, quando apropriado, o registro de marcas. Esse processo de oposição 
deve ser contraditório (BRASIL, 2019b, p .11, tradução livre).9 
 

 
7 A design shall also be eligible for protection under the law of copyright of a Party when this protection is 
provided for by its legislation and the requirements are met, as from the date on which the design was created 
or fixed in any form. The extent to which, and the conditions under which, such a protection is conferred, 
including the level of originality required, shall be determined by each Party 
8 Each Party: shall make best efforts to comply with the Protocol related to the Madrid Agreement concerning 
the International Registration of Marks, adopted at Madrid on 27 June 1989, as last amended on 12 November 
2007. 
9 Each Party shall establish a system for the registration of trademarks in which each final negative decision, 
including the partial refusal of registration, issued by the relevant trademark administration, shall be notified 
in writing, duly reasoned and open to challenge. Each Party shall provide for the possibility to oppose 
applications to register trademarks or, where appropriate, the registration of trade marks. Such opposition 
proceedings shall be adversarial. 
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 Por fim, a seção do procedimento para registro de marcas ainda informa que 

“cada parte deve fornecer um banco de dados eletrônico de pedidos e registros de 

marcas publicamente disponível” (BRASIL, 2019b, p.11, tradução livre).10 

Observa-se que o acordo não trouxe grandes novidades para as marcas, 

pois muitos assuntos já eram regulados pelo Brasil em decorrência do TRIPS por 

exemplo. Porém, o acordo prevê o compromisso assumido pelas partes signatárias 

de ter em vista recomendações sobre as disposições de proteção das marcas 

notoriamente conhecidas, feitas pela União de Paris e pela Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (SPADANO; TÂNGARI; SANTOS 2019). 

 Quanto à proteção para marcas notoriamente conhecidas, é estabelecido, 

portanto, alguns critérios para definir se determinada marca realmente é notória e 

conhecida, além disso, há:  

(...) exigências que pode ou não impor ao titular da marca em relação a tal 
reconhecimento. Além disso, a Recomendação Conjunta apresenta 
disposições relativas a conflitos entre marca notoriamente conhecida e 
marca, nome empresarial e/ou nome de domínio, incluindo soluções para 
esses casos, como a possibilidade de requerer a proibição do uso da 
marca ou nome pelo terceiro e o cancelamento de nome de domínio caso 
registrado ou usado de má-fé (SPADANO; TÂNGARI; SANTOS, 2019, p. 
18). 
 

 O capítulo de Propriedade Intelectual prevê uma proteção o conjunta para 

direito autoral e marcas, assim é exposto que:  

Cada Parte deverá tomar as medidas necessárias, nos casos de 
contrafação de marcas ou pirataria de direitos autorais em escala 
comercial, para habilitar as autoridades judiciais competentes a ordenar, 
onde apropriado, a pedido de uma parte, e quando necessário para 
determinar a existência e extensão de uma infração, a comunicação de 
documentos bancários, financeiros ou comerciais relevantes sob o controle 
da parte contrária, sujeito à proteção de informações confidenciais 
(BRASIL, 2019b, p. 27, tradução livre).11 
 

Nota-se que, tanto para Direitos autorais como para Marcas, não há grandes 

novidades, mas sim, reafirmações de compromissos e sugestão já adotas pelo 

Brasil perante a comunidade internacional. Observa-se que o Brasil passou a adotar 

exigências do acordo, facilitando assim, o diálogo entre as partes. Além disso, nota-

se a presença de dispositivos regulamentando o registro de marcas nos países. 

 
10 Each Party shall provide a publicly available electronic database of applications and registrations of 
trademarks. 
11 Each Party shall take the measures necessary, in cases of trademark counterfeiting or copyright piracy on a 
commercial scale, to enable the competent judicial authorities to order, where appropriate, on application by 
a party, and when necessary to determine the existence and extent of an infringement, the communication 
of relevant banking, financial or commercial documents under the control of the opposing party, subject to 
the protection of confidential information. 
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4.1.4 Desenhos Industriais e Patentes 
 

 Entende-se por Desenho industrial como aspectos físicos de determinado 

objeto, como seu formato, sua estética e aspectos ornamentais. Além disso, o 

desenho industrial pode apresentar características tridimensionais, relacionadas à 

forma ou superfície de um objeto, ou bidimensionais, caracterizadas por linhas e 

cores (VANIN, 2016). 

 O Desenho industrial é ligado principalmente com produtos industriais e 

artesanatos, tendo como exemplos: relógios, aparelhos domésticos, joias e 

instrumentos médicos. Ressalta-se que a proteção de desenhos industriais recai 

sobre as características externas do produto, ou seja, a função do objeto não é 

considerada desenho industrial, não tendo a proteção deste campo (VANIN, 2016). 

 Assim com outros pontos do capítulo sobre PI, a parte de Desenhos Industrial 

busca modernizar a legislação através de compromissos das partes em seguir 

disposições previstas em acordos. No caso de Desenho Industrial “cada parte 

deverá fazer todos os esforços para cumprir a Lei de Genebra (1999) do Acordo de 

Haia referente ao Registro Internacional de Desenhos Industriais feito em Genebra 

em 2 de julho de 1999” (BRASIL, 2019b, p. 13, tradução livre).12 

 Constata-se que o Brasil não adere ao acordo de Haia, assim, ainda que o 

país latino adote o acordo, não haverá mudanças significativas quanto à proteção 

de desenhos industriais, visto que são previstos poucos requisitos materiais como 

o prazo de proteção mínimo, já constatado pelo Brasil. O acordo de Haia foca no 

procedimento internacional de registro de desenhos industriais, e se difere do Brasil 

quanto ao número de pedidos que um desenho pode comportar, sendo 100 pedidos 

por parte de desenhos industriais internacionais, enquanto no Brasil são aplicáveis 

até 20 desenhos (SPADANO; TÂNGARI; SANTOS, 2019). 

É interessante ressaltar que há a possibilidade dos países integrantes do 

acordo Mercosul-UE designarem proteção para desenhos industriais não 

registrados. No Brasil, por exemplo, a proteção de desenhos ocorre indiretamente, 

caso determinada situação de encaixe na concorrência desleal. Como não é algo 

mandatário, não há grande repercussão no país (SPADANO; TÂNGARI; SANTOS, 

2019). 

 
12 Each Party shall make the best efforts to comply with the Geneva (1999) Act of the Hague Agreement 
Concerning the International Registration of Industrial Designs done at Geneva on 2 July 1999. 
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O acordo, apesar de não apresentar muitas novidades, traz ainda 

incrementos para o Brasil, desse modo:  

O acordo prevê, ainda, a possibilidade de cumulação da proteção por 
desenho industrial e direito autoral. Embora a legislação do Brasil relativa 
a desenhos industriais seja omissa em relação ao assunto, infere-se que a 
proteção pode ser cumulativa, desde que os requisitos legais de cada um 
dos direitos de propriedade intelectual sejam atendidos (SPADANO; 
TÂNGARI; SANTOS, 2019, p. 20). 
 

 Quanto às patentes, o acordo novamente não traz grandes mudanças, 

exigindo que “as partes devem fazer todos os esforços para aderir ao Tratado de 

Cooperação de Patentes” (BRASIL, 2019b, p. 23, tradução livre).13 

Este tratado permite que, em vários países, o interessado solicite o 

patenteamento de forma mais simples, desse modo torna o processo mais 

econômico. O Brasil já é signatário desse tratado, sendo assim, não há impactos no 

país latino (SPADANO; TÂNGARI; SANTOS, 2019). 

 Logo, observa-se que tanto para desenhos industriais como para patentes, o 

acordo não promove muitas mudanças, sendo apenas um canal de exigência para 

que tratados já existentes sejam seguidos ou no mínimo considerados. Desse 

modo, o Brasil já adota determinados tratados, facilitando assim o diálogo durante 

o acordo. 

 

4.1.5 Segredos de Negócio 
 
 A obra Contratos de propriedade industrial e suas tecnologias conceitua   

segredos de negócio, assim, tem-se que é um conhecimento que apenas o titular 

tem acesso, ou, alguém que tenha permissão e ciência deste titular (CORREA, 

1997, apud VIEGAS, 2009). 

 Assim como outros pontos do acordo, são reafirmados compromissos já 

estabelecidos. No caso de segredos de negócio, foram seguidos os princípios do 

TRIPS, tendo como conteúdo que os países signatários devem elevar a proteção 

contra o uso irregular do segredo de negócio, baseando-se em normas da 

concorrência desleal. Ressalta-se que o Brasil já adere ao TRIPS, assim, o país 

latino já observa normas para o uso indevido de informações sigilosas, ou seja, a 

proteção do segredo de negócio (SPADANO; TÂNGARI; SANTOS, 2019). 

 
13 The Parties shall make best efforts to adhere to the Patent Cooperation Treaty. 
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 O acordo prevê situações que se enquadram como violação de segredo de 

negócio, tais como:  

a aquisição de segredo de negócio sem o consentimento do detentor, 
sempre que promovida por acesso não autorizado, apropriação ou cópia 
de documentos, objetos, materiais, substâncias ou arquivos eletrônicos 
que estejam legalmente sob controle do detentor, e que contenham 
segredos de negócios ou a partir dos quais o segredo de negócio possa 
ser deduzido (SPADANO; TÂNGARI; SANTOS, 2019, p. 24). 
 

 Ainda quanto situações que envolvem violação de segredos de negócio, 

observa-se que:  

o uso ou a revelação de segredos de negócio sem o consentimento do 
detentor, por pessoa que o tenha adquirido de forma ilegal, esteja violando 
acordo de confidencialidade (...), ou esteja violando dever contratual ou de 
outra natureza que restrinja o uso de um segredo de negócio; a aquisição, 
o uso ou a revelação de segredo de negócio por pessoa que sabia ou 
deveria saber que o segredo de negócio foi obtido de terceiro que 
estivessem usando ou revelando o segredo de negócio de forma ilegal, 
(...)(SPADANO; TÂNGARI; SANTOS, 2019, p. 25). 
 

 O acordo ainda determina que os países signatários não são obrigados a 

seguir todos os atos como violações de direitos de negócios, tendo como exemplos: 

descoberta independente ou criação por uma pessoa das informações 
relevantes; engenharia reversa de um produto por uma pessoa que está 
legalmente na posse dele e que está livre de qualquer dever legalmente 
válido para limitar a aquisição do relevante em formação; aquisição, uso 
ou divulgação de informações exigidas ou permitidas pela respectiva lei 
doméstica; uso pelos funcionários de sua experiência e habilidades 
adquiridas honestamente no curso normal de seu emprego (BRASIL, 
2019b, p. 25, tradução livre).14 
 

 Dessa maneira, o Brasil adota a proteção do segredo de negócio baseado 

na concorrência desleal. O acordo traz recomendações já previstas no TRIPS, 

sendo assim, já observadas pelo Brasil. Este tópico do capítulo de Propriedade 

Intelectual ainda pontua situações em que ocorre a violação de segredos de 

negócio, exemplificando as situações para que fique mais claro. 

 

4.2 Impacto para as Indicações Geográficas 

 

 As indicações geográficas foram os destaques no que se refere à 

Propriedade Intelectual no Acordo Mercosul-UE. As partes negociaram o 

 
14 independent discovery or creation by a person of the relevant information; reverse engineering of a product 
by a person who is lawfully in possession of it and who is free from any legally valid duty to limit the acquisition 
of the relevant information; acquisition, use or disclosure of information required or allowed by the relevant 
domestic law; use by employees of their experience and skills honestly acquired in the normal course of their 
employment. 
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reconhecimento mútuo das indicações geográficas, preservando ainda o direito de 

produtores que usavam termos de boa-fé, garantindo assim, um prazo razoável para 

os setores readequarem suas produções (BRASIL, 2019a). 

 O Brasil teve 38 indicações geográficas reconhecidas e protegidas pela 

União Europeia, tendo produtos icônicos como a “Cachaça” e os vinhos e 

espumantes do “Vale dos Vinhedos”. Além disso, o acordo permite um 

reconhecimento mais ágil entre as partes para novas indicações geográficas 

brasileiras, beneficiando assim produtores (BRASIL, 2019a). 

 Quanto às indicações geográficas, o acordo expõe que: 

As Partes devem tomar as medidas necessárias para implementar a 
proteção de Indicações geográficas referidas no parágrafo 1º nos seus 
territórios, determinando o método adequado para tal implementação 
dentro de seu próprio sistema legal e prática (BRASIL, 2019b, p. 15, 
tradução livre).15 
 

 O acordo ainda prevê que novas indicações geográficas sejam reconhecidas 

e protegidas. Quanto a adição de novas indicações, tem-se que: 

As Partes concordam com a possibilidade de adicionar no Anexo II novas 
indicações geográficas, a serem protegidas de acordo com uma decisão 
mutuamente acordada tomada pelo Subcomitê de Propriedade Intelectual 
estabelecido em de acordo com o Artigo X.39 e depois de ter concluído as 
etapas descritas no Artigo X.33.4 para a satisfação de ambas as partes 
(BRASIL, 2019b, p. 15, tradução livre).16 
 

 Ainda na subseção da Proteção das indicações geográficas, é previsto que 

há proteção para: 

Indicações geográficas para produtos que não sejam produtos alimentares 
agrícolas, vinhos, bebidas espirituosas ou vinhos aromatizados podem ser 
protegidos de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em cada parte. 
As Partes reconhecem que as indicações geográficas listadas no Anexo III 
são protegidas como indicações geográficas no país de origem (BRASIL, 
2019b, p. 15, tradução livre).17 
 

 Nota-se que a questão da indicação geográfica era uma preocupação de 

ambas as partes, a Europa, como possui diversas IGs, busca o reconhecimento e 

proteção por parte de suas parceiras econômicas. Para o Brasil houve um avanço 

 
15 The Parties shall take the necessary measures to implement the protection of geographical indications 
referred to in paragraph 1 in their territories, determining the appropriate method for such implementation 
within their own legal system and practice. 
16 The Parties agree on the possibility to add in Annex II new geographical indications, to be protected pursuant 
to a mutually agreed decision taken by the Sub Committee on Intellectual Property set up in accordance with 
Article X.39 and after having completed the steps described in Article X.33.4 to the satisfaction of both Parties. 
17 Geographical indications for products other than agricultural foodstuffs products, wines, spirit drinks or 
aromatised wines may be protected according to the laws and regulations applicable in each Party. The Parties 
acknowledge that geographical indications listed under Annex III are protected as geographical indications in 
the country of origin. 
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com as 38 indicações reconhecidas e protegidas pela UE, visto que é importante ter 

o reconhecimento de um bloco forte como a União Europeia. 

 Há também a preocupação quanto as traduções das nomenclaturas, para 

que não haja confusão entre os países. Então, o acordo prevê que:  

Se a tradução de uma indicação geográfica é idêntica ou contém um termo 
costumeira na linguagem comum como o nome comum para um produto 
no território de uma Parte, ou se uma indicação geográfica não é idêntica, 
mas contém dentro dela tal termo, as disposições desta Subseção não 
prejudicam o direito de qualquer pessoa de usar esse termo em associação 
com aqueles produtos (BRASIL, 2019b, p. 17, tradução livre).18 
 

 A proteção para as indicações geográficas incluídas no acordo não permitirá 

que produtores de lugares diferentes da IG original utilizem os nomes das 

indicações ou expressões parecidas para vender produtos comparáveis aos 

originais protegidos. Desse modo, percebe-se que a proteção não permitirá que as 

indicações sejam utilizadas de modo que confunda as pessoas quanto a sua origem 

(SPADANO; TÂNGARI; SANTOS, 2019).  

 Em regra geral, o acordo não permite o uso indevido do nome por produtores 

de lugares diferentes, no entanto o acordo prevê exceções para produtores de 

outras localidades, assim, tem-se que:  

No caso das exceções gerais, aplicáveis a todas as IGs listadas, destaca-
se a preservação do direito de uso do próprio nome do produtor, do nome 
da IG por titulares de registros ou pedidos de registros de marcas 
realizados antes da consulta pública prévia ao acordo, bem como de 
traduções de nomes de IGs que constituam termos comuns para 
designação de determinado produto no país (SPADANO; TÂNGARI; 
SANTOS, 2019, p. 22). 
 

 Existem as exceções específicas que são aplicáveis no Brasil, preservando 

assim os diretos daqueles que as usavam de boa-fé. Em determinados casos, o 

direito era reservado para aqueles que usavam o nome pelo tempo mínimo de 5 

anos antes da consulta pública. Além disso, em todos os casos, a expressão 

protegida pela IG deve aparecer em caracteres pequenos em comparação às 

marcas dos produtos, não sendo permitido o seu uso junto com referências à origem 

verdadeira da Indicação geográfica. Os brasileiros aptos para as exceções devem 

ser previamente registrados em uma lista que o Brasil deve disponibilizar antes da 

assinatura do acordo (SPADANO; TÂNGARI; SANTOS, 2019). 

 
18 If a translation of a geographical indication is identical with or contains within it a term customary in 
common language as the common name for a product in the territory of a Party, or if a geographical indication 
is not identical with but contains within it such a term, the provisions of this Sub-Section shall not prejudice 
the right of any person to use that term in association with that product. 
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 Outra exceção que o acordo prevê é o direito transitório de usuário anterior 

no Brasil em relação a algumas Indicações geográficas, nestes casos, o usuário 

não precisa ser registrado em lista específica, tendo como exemplos as Indicações 

Roquefort e Feta. Constata-se diversas Indicações e traduções de IGs protegidas 

que poderão ser usadas com liberdade, desde que sua identificação não confunda 

os consumidores no que se refere à origem ou à natureza dos produtos e seu uso 

não viole direitos de IGs protegidas (SPADANO; TÂNGARI; SANTOS, 2019). 

 Ainda quanto algumas exceções previstas no acordo que permite o uso de 

Indicações geográficas por produtores de outros lugares, observa-se que: 

O acordo também dispõe que a proteção das IGs listadas não abrange 
alguns termos específicos que as compõem (e determinadas traduções), 
conforme listadas no acordo, como azeite, chorizo, whisky, linguiça, mel, 
mate e burrito, bem como termos relacionados a variedades de plantas ou 
raças de animais (como Valencia Late e Alicante Bouschet). Não recaindo 
a proteção sobre tais termos, o seu uso permanece livre (SPADANO; 
TÂNGARI; SANTOS, 2019, p. 23). 
 

 Ressalta-se que as Indicações geográficas de origem não agrícola não são 

reconhecidas de forma mútua no acordo, porém, elas podem ser protegidas pela 

legislação de cada país. Além disso, todos os países signatários devem reconhecer 

que as indicações não agrícolas citadas no acordo devem ser protegidas nos seus 

respectivos países de origem. Somente o Brasil e Paraguai apresentaram uma lista 

com IGs não agrícolas (SPADANO; TÂNGARI; SANTOS, 2019). A figura 3 ilustra 

as indicações não agrícolas do Brasil: 

 

Figura 3 - Indicações geográficas não agrícolas do Brasil 
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Fonte: Spadano, Tângari e Santos, 2019, p. 60 

 

 Como já explanado, o Mercosul e a União Europeia reconheceram 

indicações geográficas de forma mútua, assim garantiram a devida proteção de 

seus produtos perante seus parceiros econômicos. É importante a análise da 

quantidade de produtos que ambos os blocos reconheceram, assim, chega-se a 

uma ideia das mudanças quanto às Indicações geográficas no Brasil. 

 Spadano, Tângari e Santos (2019) informam que as listas disponibilizadas 

apresentam cerca de 350 indicações europeias e aproximadamente 220 produtos 

do Mercosul. No caso do Brasil, o país tem 38 indicações geográficas que passam 

a ser reconhecidas pela União Europeia.  

Portanto, observa-se que há uma diferença de mais de 100 produtos 

reconhecidos e protegidos entre a UE e o Mercosul. Fica evidente que o bloco 

europeu tem melhor benefício quanto ao número, contudo, esse reconhecimento de 

indicações é importante para o Mercosul. 

 Quanto ao Brasil, o país reconhece mais de 350 indicações geográficas 

europeias, em contrapartida, o país latino teve 38 produtos reconhecidos e 

protegidos. Pelos números, percebe-se uma desproporção, no entanto, vale lembrar 

que são diversos países europeus que agora passam a reconhecer as IGs do Brasil, 

além disso, a parceria do Brasil com esses países torna-se mais forte e mais 

propícia ao diálogo, facilitando assim, a inclusão de novas indicações geográficas e 

a firmação de novos acordos, tanto pelo Mercosul, como pelo Brasil mesmo. A figura 

4 apresenta as indicações geográficas agrícolas do Brasil, protegidas pela UE: 

 

Figura 4 - Indicações geográficas agrícolas do Brasil 
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Fonte: Spadano, Tângari e Santos, 2019, p. 54 e 55 

 

4.3 Vale dos Vinhedos 

 

 Este tópico trata de uma Indicação geográfica brasileira reconhecida e 

protegida pela União Europeia, é o Vale dos Vinhedos. Segundo Flores (2012), o 

Vale dos Vinhedos originou-se no Brasil a partir de imigrantes italianos que 

chegaram na Serra Gaúcha no ano de 1875. Desse modo surgiram os vinhedos e 

vinícolas. Por conseguinte, o negócio cresceu e foi qualificado, se alastrando assim 

pelo Brasil e pela Europa.  

 A Indicação geográfica tem como finalidade proteger e valorizar a identidade 

de produtos, assim, o Vale dos Vinhedos possui uma variedade de uvas permitidas. 

Os vinhos produzidos têm características como a delicadeza, perfumes típicos e 

borbulhas. Vale ressaltar que, a APROVALE é a responsável por autorizar o registro 

de um produto (FLORES, 2012). 

 

4.3.1 Denominação de origem de uvas e vinhos 
 

 O Vale dos Vinhedos possui algumas regras quanto as suas denominações 

de origem. Dessa maneira, as empresas precisam elaborar vinhos finos, com 

requisitos impostos pela APROVALE e seus parceiros. Esses requisitos apresentam 

a quantidade máxima de uvas, os tipos de uva e a forma com que elas são 

processadas (FLORES, 2012). 

 No que se refere às normas básicas das uvas e suas denominações de 

origem, é previsto que:  

podem ser cultivadas apenas alguns tipos, também chamadas de 
variedades, de uvas “Vitis Vinifera” (aquelas destinadas a processamento 
para vinhos finos). No Vale dos Vinhedos, a variedade tinta que ao longo 
dos anos mostrou melhores resultados nos vinhos foi a Merlot. Então, foi 
eleita para ser a representante da identidade da nossa D.O. Entretanto, 
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também se pode utilizar de forma complementar a Cabernet Sauvignon, a 
Cabernet Franc e a Tannat (FLORES, 2012, p. 10). 
 

 Quanto às uvas brancas, a denominação de origem abrange a Chardonnay, 

possibilita também uma variedade complementar chamada de Riesling Itálico. Já 

para os espumantes, permite-se a Pinot Noir, ainda que esta variedade de uva seja 

tinta, é possível a extração de um vinho base branco (FLORES, 2012). 

 Ressalta-se que todas as uvas devem ser cultivadas na área do Vale dos 

Vinhedos para que recebam a denominação de origem. Além disso, as videiras 

necessitam ser plantadas de forma exclusiva em espaldeiras, algo similar a uma 

cerca. Constata-se ainda, que há um limite de produção, sendo 10 toneladas de uva 

por hectare para vinhos e 12 toneladas de uva por hectare para espumantes 

(FLORES, 2012). 

 Já no caso dos vinhos, a denominação de origem pode ser varietais, ou seja, 

vinhos que são feitos basicamente por um só tipo de uva. Quanto aos vinhos tintos, 

a denominação de origem Vale dos Vinhedos selecionou o varietal Merlot, assim, 

60% da composição do vinho deve ser Merlot, contudo, é permitido o complemento 

com outros três tipos de uvas tintas: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Tannat 

(FLORES, 2012). 

 No caso dos vinhos brancos do tipo assemblage, tem-se que o vinho é 

varietal Chardonnay e o assemblage com 60% Chardonnay, permitindo ser 

complementado por Riesling Itálico. Já para os espumantes, os vinhos devem ter a 

base mínima de 60% de Pinot Noir e/ou Chardonnay, com o complemento de 

Riesling Itálico (FLORES, 2012). 

 Percebe-se uma especificação quanto às denominações de origem para as 

uvas e vinhos, restringindo assim, a possibilidade de confusão quanto à origem dos 

produtos. O Vale dos Vinhedos protege sua mercadoria, ganhando maior destaque 

perante o Brasil e a Europa, devido a especificidade de seus vinhos.  

 

4.3.2 Classificação dos vinhos como denominação de origem 
 

 Para que o consumidor saiba a origem do produto comprado, é necessário 

que haja a devida marcação, desse modo, para saber se um vinho pertence ao Vale 

dos Vinhedos, tem-se que:  

Os vinhos classificados como Denominação de Origem (D.O.) trazem 
impressos em seus rótulos uma identificação tanto na parte da frente 
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quanto no contrarrótulo da garrafa. Além disto, estas garrafas são 
numeradas. Estes números funcionam como códigos para que as 
entidades envolvidas com o controle da D.O. possam identificar a origem 
daquele vinho que está sendo vendido. Assim, cada garrafa é única 
(FLORES, 2012, p. 12). 
 

 Esclarece-se que a APROVALE é a responsável por controlar a IG Vale dos 

Vinhedos, por meio do Conselho regulador da indicação geográfica. As vinícolas 

devem enviar suas safras para a APROVALE, solicitando uma análise do Conselho 

para que seus produtos sejam reconhecidos com a denominação de origem. Desse 

modo, amostras são levadas para análise, inclusive em laboratório, começando 

pelas documentações para garantir se o padrão de fabricação e cultivo seguem as 

normas impostas. Depois destes procedimentos, o vinho é levado para a 

degustação de um grupo de especialistas da APROVALE, Embrapa e da 

Associação brasileira de enologia (FLORES, 2012). 

 Portanto, há processos específicos e exigentes para o reconhecimento de 

um produto como denominação de origem do Vale dos Vinhedos. Percebe-se a 

preocupação com a qualidade dos produtos, visto que com reconhecimento 

internacional, o Vale dos Vinhedos se torna uma referência para o mundo, fazendo 

com que a Indicação geográfica traga um crescimento econômico para a região. As 

figuras 5 e 6 trazem os rótulos de identificação da IG Vale dos Vinhedos: 

 

Figura 5 – Identificação impressa do rótulo frontal 

 
Fonte: Flores, 2012, p. 12 

 
Figura 6 – Identificação de controle impressa no contrarrótulo 

 
Fonte: Flores, 2012, p. 12 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Os direitos relativos à Propriedade Intelectual são de extrema importância 

para garantir proteção à criação da mente humana. A partir dessa linha de 

pensamento, o presente trabalho procurou esclarecer conceitos, abranger tópicos 

relacionados a evolução histórica do Acordo Mercosul-UE e analisar as mudanças 

trazidas pela firmação do acordo através de um relevante suporte teórico. 

 Dessa maneira, viu-se que a Propriedade Intelectual possui vários campos, 

incluindo assuntos como o Direito autoral e a Propriedade Industrial. Assim, é um 

tema que causa impactos na economia e na área comercial em países de todo o 

planeta. Não por acaso, há acordos que preveem diretrizes para a Propriedade 

intelectual, reforçando assim a preocupação dos países quanto ao tema. Também 

foi explanado sobre a entrada dos direitos relacionados a Propriedade intelectual no 

Brasil, facilitando o entendimento acerca deste direito que serve para muitas 

pessoas e empresas do país latino. 

 Foi exposto também a evolução do acordo Mercosul-UE, bem como a 

formação dos blocos envolvidos, além de suas características. Desse modo, 

entende-se os conflitos e as estratégias utilizadas por ambas as partes, uma vez 

que acordos comerciais envolvem muitos setores de um país. No caso do Acordo 

Mercosul-UE, diversos assuntos foram discutidos, no entanto, este trabalho focou 

no capítulo da Propriedade Intelectual, destacando a novidade quanto ao tema: as 

indicações geográficas. Notou-se as diferentes posições adotadas pelo Brasil 

durantes as negociações, visto que o país teve 5 presidentes diferentes durante o 

período de diálogo em 1999 até 2019. Assim, percebeu-se que durante o início do 

século, as partes discordavam de assuntos e proporções, travando de certa forma 

o acordo. Ilustra-se que durante os governos Petistas, o Brasil adotava uma postura 

mais protecionista, valorizando a indústria nacional. Ressalta-se que o acordo ainda 

depende da ratificação por partes dos signatários, através dos congressos 

nacionais dos países do Mercosul e o Parlamento Europeu para a UE. 

 Assim, através da análise realizada sobre o capítulo de Propriedade 

Intelectual no acordo Mercosul-UE, pode-se concluir que o Brasil seguiu orientações 

internacionais quanto a acordos já existentes sobre Propriedade Intelectual, se 

enquadrando em exigências da União Europeia durantes as negociações. Desse 

modo, as mudanças para o Brasil foram poucas, sendo apenas reafirmações de 
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diretrizes já existentes, claro que, após o fechamento do acordo, o Brasil passou a 

ter proteção de ideias e criações perante a União Europeia, um bloco composto por 

algumas potências econômicas. Além disso, a negociação de novos termos e 

acordos se torna mais fácil, visto que os países formaram uma rede de diálogo 

acessível. 

 Retomando o problema da pesquisa: quais os impactos jurídicos promovidos 

pelo acordo Mercosul-UE quanto à propriedade intelectual com enfoque nas 

indicações geográficas brasileiras? A análise permite concluir que a grande 

novidade trazida pelo acordo é o reconhecimento e a proteção mútua das 

indicações geográficas, prestigiando cada vez mais as regiões produtoras, 

permitindo assim, o crescimento econômico de determinado local. Pelos números, 

a União Europeia possui 100 indicações reconhecidas a mais em comparação ao 

Mercosul. No entanto, o que deve se valorizar é que mais de 200 indicações sul-

americanas foram reconhecidas pelo bloco europeu, uma conquista grande para o 

Mercosul. No caso do Brasil, o país teve 38 indicações geográficas reconhecidas 

pela UE, apesar do número aparentar ser pouco em relação as IGs europeias, é 

positivo esse reconhecimento para o Brasil, já que a partir da proteção em países 

da União Europeia, as indicações geram maior movimentação econômica nas 

regiões em que são produzidas, além de trazer maior segurança jurídica. A pesquisa 

mostrou o caso específico do Vale dos Vinhedos, demonstrando que seu 

reconhecimento perante a UE pode tornar a região, que já é famosa, em uma 

referência internacional no que se refere a uvas e vinhos. Concluiu-se que o capítulo 

sobre Propriedade Intelectual é positivo para o Brasil, propiciando maior segurança 

e direitos para as criações e produtos. Além disso, abre-se a possibilidade de mais 

acordos comerciais, não somente com a União Europeia, mas também com outras 

potências. 
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