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O conceito de “EVOCAÇÃO” em matéria de 
protecção das Indicações Geográficas e das 
Denominações de Origem - o caso Manchego 
 
 
Nota Prévia - Em 11 de Fevereiro de 2018 a QUALIFICA editou um 
Texto Técnico sobre este assunto (TT 23)i, cuja leitura se recomenda 
antes de prosseguir com este novo texto. 
 
Em 9 de Fevereiro de 2019 a QUALIFICA editou um Texto Técnico 
sobre outra situação de evocação: o caso Glen Buchenbach (TT 34)ii 
 
 
A – A Sentença do TJUE (Tribunal de Justiça da União Europeia) de 2 

de Maio de 2019 (Processo C-614/17)iii representa um avanço muito 

importante na interpretação do conceito de evocação de uma 

denominação de origem ou indicação geográfica, proibida à data dos 

factos pelo artigo 13.º do Regulamento 510/2006, sobre a protecção 

de indicações geográficas e denominações de origem de produtos 

agrícolas e alimentares e actualmente pelo Regulamento 

1151/2012).  

 

B - Especificamente, esta Sentença vai além do que tinha sido até à 

data estabelecido pela jurisprudência existente em torno do conceito 

de "evocação", um conceito chave para determinar o escopo de 

protecção de que gozam todas as denominações de origem e 

indicações geográficas registadas sob o sistema específico da União 

Europeia.  
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C - No processo principal, iniciado em Espanha em 2012 e pendente 

no Supremo Tribunal, é necessário determinar se a comercialização 

de queijos (não abrangidos pelo DOP Manchego ) utilizando rótulos 

contendo o desenho de um cavaleiro identificável com a figura de 

Don Quixote de La Mancha, um cavalo esquelético identificável com 

a figura de Rocinante, paisagens com moinhos de vento tipicamente 

manchegos e ovelhas, bem como o termo "Queijos Rocinante", 

constituem uma violação da DOP Queijo Manchego.  

 

Exemplos dos rótulos em causa: 
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D- Tanto o tribunal espanhol de primeira instância (Tribunal do 

Comércio de Albacete) como o segundo caso (Tribunal Provincial de 

Albacete) rejeitaram os pedidos do Conselho Regulador com base no 

facto de os sinais figurativos e denominativos utilizados pelo arguido 

não apresentarem semelhança, visual ou fonética, com o nome 

protegido (Queijo Manchego) e que tais sinais constituiriam uma 

evocação da região de La Mancha, mas não do Queijo Manchego, 
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sendo legítima a evocação, uma vez que os produtos para os quais 

tais sinais são usados são fabricados naquela região.  

 

E - Uma vez que o recurso apresentado contra esta Sentença foi 

admitido, o Supremo Tribunal espanhol submeteu três questões 

prejudiciais ao TJUE: 

 

1º) Se a evocação da DOP pode ser causada pelo uso de sinais 

gráficos que evocam a DOP;  

 

2º) Se o uso de sinais que evocam a região à qual a DOP está 

vinculada pode ser considerado como uma evocação da própria DOP;  

 

3º) Se o conceito de consumidor médio normalmente informado e 

razoavelmente atento e cuidadoso, deve ser entendido como 

referindo-se a um consumidor europeu ou pode ser referido apenas 

ao consumidor do Estado-Membro em que o produto originário da 

evocação é fabricado.  

 

F - A sentença do TJUE estabelece claramente: 

 

- em relação à primeira questão, que a evocação pode ser dada pelo 

uso de sinais figurativos, desde que o elemento mencionado possa 

trazer directamente à mente do consumidor, como imagem de 

referência, o produto protegido pela referida denominação.  
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- no que diz respeito à segunda questão, afirma que a utilização de 

sinais figurativos que evocam a zona geográfica a que a 

denominação de origem está ligada pode constituir uma evocação 

proibida, mesmo que os referidos sinais figurativos sejam utilizados 

por um produtor estabelecido na região, mas cujos produtos não são 

abrangidos pela DOP;  

 

- quanto à terceira questão, que pode parecer mais inconsequente, 

dadas as declarações anteriores do Tribunal de Justiça sobre o 

conceito de consumidor médio normalmente informado e 

razoavelmente atento e cuidadoso, o TJUE esclarece que este 

conceito inclui os consumidores do Estado-Membro em que o produto 

controverso é produzido e em que esse mesmo produto é consumido 

na maior parte.  

 

 

O importante, como conclui o Tribunal, é que a protecção 

efectiva e uniforme das denominações registadas em 

qualquer parte do território da União Europeia seja 

garantida contra qualquer evocação.  

 

O julgamento não só mereceu a atenção dos meios de comunicação 

nacionais espanhóis mais importantes (por exemplo, o jornal El País 

ou a televisão espanhola), mas também transcendeu fronteiras, 

sendo também notícia no The New York Times ou na Bloomberg. 
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G - A decisão do Supremo Tribunal de Espanha  
 
 
 
Na sequência do acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia 

(TJUE) no processo C-614/17, no início deste ano, no qual o Tribunal 

decidiu que um nome protegido na UE como DOP / IGP pode ser 

evocado através da utilização de sinais figurativos, em Julho, o 

Supremo Tribunal de Espanha pronunciou-se sobre o caso da 

“Fundação Conselho Regulador da Denominação de Origem 

Protegida Queso Manchego” (o grupo encarregue da gestão da DOP 

Queso Manchego) e a empresa “Industrial Quesera Cuquerella SL e 

Juan Ramón Cuquerella Montagud”.  

 

 
O Supremo Tribunal de Espanha constatou que os elementos 

figurativos ("Don Quixote de La Mancha", bem como um cavalo 

esquelético e paisagens com moinhos de vento e ovelhas) têm 

proximidade conceitual suficiente com a região "La Mancha" para 

levar os consumidores a associá-los à DOP " Queso Manchego ”.  

 

 
Como resultado, o uso dos elementos figurativos acima mencionados 

em queijos fabricados em “La Mancha” - sem seguir as 

especificações do produto “Queso Manchego” - foi considerado uma 

violação da legislação relevante da UE (uma evocação da DOP, de 

acordo com o artigo 13.1.b do Regulamento (UE) nº 1151/2012).  
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Da mesma forma, o Supremo Tribunal invalidou a marca registada 

“Rocinante” (art. 14.1 do mesmo regulamento). 

 

 
Esta decisão representa outro precedente importante que esclarece 

o conceito de evocação de DOP / IGP nos regulamentos relevantes 

da UE.  

 
O conceito de “evocação” é uma ferramenta poderosa contra 

tentativas subtis de enganar os consumidores e de beneficiar 

injustamente da reputação da DOP / IGP.  

 

 

Nota: Este trabalho copia, quase na íntegra, um comunicado da empresa 

Berenguer&Pomares (empresa de advogados espanhóis que se ocupou do 

assunto, membro do oriGIn), datado de 2019-07-29, bem como um 

comunicado do oriGIn datado de 28 de Agosto de 2019. 

 

i Texto TT 23 em  

https://qualificaportugal.pt/wp-content/uploads/2018/01/TT-23-O-
conceito-de-evocação-1-12022018.pdf 
 
ii Texto TT 34 em 
https://qualificaportugal.pt/wp-content/uploads/2019/02/TT-34-O-
conceito-de-evocação-o-caso-glen-buchenbach-1-09022018.pdf 
 
iii Ver texto completo do Acórdão, em PT, em 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213589
&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=77801
62 
 

 


