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Introdução
A presente pesquisa busca tratar da temática de
indicações de procedência (IP) referentes a
produtos industriais e serviços, dada sua natureza
atípica se comparada àquela de produtos que
obtiveram reconhecimento histórico como forma de
indicação geográfica ou mesmo se nos depararmos
com a forma com a qual grandes blocos
econômicos e potências econômicas como a União
Europeia e os Estados Unidos se mostram restritos
em relação ao reconhecimento e positivação de
regras relacionadas à matéria.

Objetivos
Como objetivo central, a presente iniciação científica
possui a finalidade de esclarecer acerca da
admissibilidade no maquinário jurídico nacional do
instituto da indicação de procedência como forma de
propriedade
intelectual
adequada
para
o
reconhecimento de produtos industriais e serviços,
dado que sua utilização errônea poderia
descaracterizar o instituto em modalidades distintas
de proteção, como a marca coletiva, abrindo espaço
para que ocorressem então as mais diversas formas
de exploração ilícita de patrimônio cultural e histórico
pelas mãos de grandes conglomerados e grupos
líderes de seus setores, contrariando o ímpeto inicial
de desenvolvimento de pequenos produtores. Desta
forma, o objetivo final seria o de, através da
construção de conhecimento acerca da matéria,
buscar a devida adequação normativa que pudesse
proporcionar harmonia entre diferentes institutos
jurídicos de proteção da propriedade intelectual,
prezando pelo maior aproveitamento por seus
legítimos titulares e minimizando a exploração ilegal
e indiscriminada de seu patrimônio.

Material e Métodos
A pesquisa é realizada primariamente por meio do
método técnico-dogmático, contendo como base
teórica fundamental as fontes imediatas jurídicoformais de pesquisa. Secundariamente, são
utilizados estudos de caso pontuais a fim de analisar
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documentações pertinentes que possam enriquecer
os resultados. Já na construção da discussão, são
utilizados quatro métodos procedimentais: histórico,
dogmático-jurídico, comparativo e monográfico
(estudo de casos).

Resultados e Discussão
Em razão da pesquisa estar atualmente em curso,
apenas
resultados
parciais
podem
ser
apresentados. Desta forma, neste momento, os
resultados parciais demonstram que, no Brasil, a
própria tutela jurídica e especialmente administrativa
conferida às indicações de procedência é, na
realidade, a tutela que deveria ser conferida às
marcas coletivas. Por tal fato, apesar do sucesso de
determinadas indicações de procedência, as
mesmas se aproveitam do limbo jurídico em que se
encontram para se utilizar, em caráter privado, de
patrimônio histórico e cultural de sua região de
origem para gerar lucro, sem qualquer necessidade
de devolução à comunidade e chegando até mesmo
a tornar suas IP em estratégia de atração de
associados para suas entidades (dado que o
registro de indicação de procedência é realizado por
meio de entidade coletiva).

Conclusões
Como conclusão preliminar, vê-se que o instituto foi
extremamente mal adaptado pela lei nacional, tendo
sido diretamente influenciado pelo lobby realizado
sobre o poder legislativo para a promulgação das
normas do acordo TRIPs como forma do código de
propriedade industrial em 1996, acabando por se
tornar mero instrumento de geração de lucros e
restrição de acesso a patrimônio imaterial por
pequenos
empreendedores.
A
problemática
somente poderia ser resolvida caso uma lei
específica contendo as mais diversas diretrizes e
proibições fosse proposta, buscando defender os
pequenos produtores para os quais o instituto foi
originalmente positivado.
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