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O conceito de “EVOCAÇÃO” em matéria de 
protecção das Indicações Geográficas e das 
Denominações de Origem - o caso Morbier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
Em 29 de Agosto de 2019 a QUALIFICA editou um Texto Técnico 
sobre outra situação de evocação: o caso Manchego (TT 35)iii 
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O Tribunal de Justiça da UE decidiu sobre o "caso Morbier", em 17 de Dezembro de 2020 e 
considerou que os Regulamentos Europeus 510/2006 e 1151/2012, que abrangem as 
Denominações de Origem Protegidas (DOP), não só proíbem a utilização do nome, como 
também proíbem potencialmente a reprodução da forma ou aparência do produto.  
 
 
Contexto: 
 
Morbier é uma DOP para queijo.  
 
Este queijo tem uma característica particular: ostenta uma linha preta horizontal, que divide o 
queijo em dois. Essa linha preta, originalmente feita a partir de uma camada de cinza e agora feita 
de carbono vegetal, é expressamente referida na descrição do produto no caderno de 
especificações que serviu de base ao registo da DOP.  
 
No caderno pode ler-se que "o Morbier” pode ser reconhecido por uma faixa preta central e 
horizontal".  
 
 

 
 
 
 
A Société Fromagère du Livradois SAS, que produzia queijo Morbier desde 1979, não está 
situada na área geográfica reservada à denominação "Morbier".  
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A partir do termo de um período transitório1, utilizou, portanto, a denominação "Montboissié du 
Haut Livradois" para o seu queijo.  
 
Em 2013, o Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier intentou uma acção 
contra a Société fromagère du Livradois perante um tribunal francês.  
 
O Syndicat acusava a Société Fromagère du Livradois de violar a DOP e de cometer actos de 
concorrência desleal e parasitária ao produzir e comercializar um queijo que reproduz a 
aparência visual do "Morbier", em particular a linha negra.  
 
Esta acção foi julgada improcedente. Através de um acórdão de 2017, a Cour d'Appel de Paris 
(Tribunal de Recurso, Paris, França) manteve essa decisão.  
 
Este tribunal decidiu que a DOP se destina a proteger não a aparência ou as características de um 
produto, mas o seu nome, de modo que a produção de um produto que utilize as mesmas técnicas 
não é proibida.  
 
O Syndicat recorreu, por conseguinte, de uma questão de direito para o tribunal de recurso.  
 
Nestas circunstâncias, a Cour de Cassation solicitou uma decisão do Tribunal de Justiça da União 
Europeia (TJ EU) sobre a interpretação do artigo 13(1) do Regulamento n.º 510/2006 1 e do 
artigo 13(1) do Regulamento n.º 1151/2012, que dizem respeito à protecção das denominações 
registadas.  
 
Em particular, coloca-se a questão de saber se a reprodução das características físicas de um 
produto abrangido por uma DOP, sem a utilização da denominação registada, pode 
constituir uma prática susceptível de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira 
origem do produto, o que é proibido pelo n.º 1, alínea d), do artigo 13.  
 
Por conseguinte, o Tribunal (TJ EU) interpretou o artigo 13(1)(d) de ambos os regulamentos. 
  
Os pontos principais são os seguintes: 
 
 
 

 
1 Período previsto pelo nº 1 do Artº 15º do Regulamento 1151/2012, destinado a que os operadores que não cumpram 
as regras previstas pelo Caderno de Especificações aprovado possam adaptar-se e deixar de usar o nome protegido, 
substituindo-o por outro que não cause problemas nem à DOP registada e aos seus produtores nem aos consumidores. 
Este período máximo de 5 anos é decidido pela Comissão Europeia e pressupõe que tenha havido oposição durante 
a fase de registo nacional. 
 
Este período de adaptação não deve ser confundido com o período de adaptação previsto pelo nº 4 do mesmo artigo 
15º e que pode ser concedido pelas autoridades dos EM para que os operadores de uma dada região se possam 
adaptar às condições previstas no caderno de Especificações. 
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- O Tribunal considera que o artigo 13(1) do Regulamento n.º 510/2006 e o artigo 13(1) do 
Regulamento n.º 1151/2012 não proíbem unicamente a utilização. por terceiros, da 
denominação registada. 
 
- O n.º 1, alínea d), do artigo 13.º de ambos os regulamentos proíbem a reprodução da forma 
ou aspecto que caracteriza um produto abrangido por uma denominação registada quando 
essa reprodução possa levar o consumidor a acreditar que o produto em questão é 
abrangido por essa denominação registada.  
 
A este respeito, é necessário avaliar se essa reprodução pode induzir em erro o consumidor 
europeu, que está razoavelmente bem informado e é razoavelmente observador e circunspecto, 
tendo em conta todos os factores relevantes no caso, incluindo a forma como os produtos em 
questão são apresentados ao público e comercializados e o contexto factual. 
 
- Ambos os regulamentos contêm uma lista graduada de comportamentos proibidos e não se 
limitam a proibir a utilização do próprio nome registado.  
 
 
Assim, embora não especifiquem o comportamento proibido, os artigos 13(1)(d) de ambos os 
regulamentos cobrem amplamente qualquer outro comportamento, para além do proibido 
pelo artigo 13(1)(a) a (c), o que pode resultar no facto de o consumidor ser induzido em erro 
quanto à verdadeira origem do produto em questão. 
 
 
- Quanto à questão de saber se a reprodução da forma ou aparência de um produto abrangido por 
uma denominação registada pode constituir um comportamento susceptível de induzir o 
consumidor em erro, o Tribunal observa que a protecção prevista pelos Regulamentos n.º 
510/2006 e n.º 1151/2012 diz respeito à denominação registada e não ao produto abrangido 
por essa denominação.  
 
Daí decorre que o objectivo dessa protecção não é proibir a utilização de técnicas de fabrico 
ou a reprodução de uma ou mais características indicadas no caderno de especificações de 
um produto abrangido por uma denominação registada, pelo facto de constarem do 
referido caderno de especificações.  
 
No entanto, as DOP são protegidas, uma vez que designam um produto que possui determinadas 
qualidades ou características. 
 
 
 
 
 



 
____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________       
Elab Rev Data Doc nº Dir Ed Pág. 
A. Soeiro  -  01.01.2021  TT 64  2ª 5/7 

 
Este documento é propriedade da Qualifica/oriGIn Portugal. A sua utilização ou a sua reprodução total 
ou parcial sem autorização será considerada como plágio, sendo accionados os mecanismos legalmente 
previstos 

                      
                                                                                                                             

 
 
 
Assim, a DOP e o produto por ela coberto estão intimamente ligados. Por 
conseguinte, mantém-se a possibilidade de a reprodução da forma ou 
aparência de um produto abrangido por uma denominação registada poder 
ser abrangida pelo âmbito do artigo 13(1)(d) de ambos os regulamentos, sem 
que essa denominação apareça quer no produto em questão quer na sua 
embalagem.  
 

Será este o caso quando essa reprodução for susceptível de 
induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira origem do 
produto em questão. 

 
 
 
Posteriormente, em 18 de Novembro de 2022, o Tribunal da Relação de Paris aceitou o pedido 

do " Syndicat interprofessionnel du Morbier"2 para reconhecer que a utilização da sua 

aparência visual característica era susceptível de induzir o consumidor em erro quanto à 

sua verdadeira origem.  

 

Toda a fileira produtiva do Morbier queria, em particular, defender a sua "assinatura 

característica", ou seja a linha escura horizontal e central, conhecida mundialmente a partir de 

Morbier.  

 

A comercialização de outros queijos com a linha escura visual característica deste queijo de leite 

cru, com DOP, poderia encorajar os consumidores a comprar um produto de imitação, cuja 

produção não corresponde ao Caderno de Especificações deste produto, proveniente de um 

determinado território.  

 

 
2 Agrupamento de Produtores reconhecido pelo Governo francês como Gestor da DOP Morbier 
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Para além do caso particular do Morbier, a sentença proferida era aguardada por todos os 

produtores de outros produtos com DOP (ou com IGP),  cujo sucesso pode estar em jogo devido 

à imitação ilegal.  

 

Após mais de dez anos de batalhas legais, o "Syndicat interprofessionnel du Morbier" está 

encantado com esta decisão.  

 

A sentença proferida em Dezembro de 2020 pelo Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a 

interpretação do regulamento europeu foi tida em conta, ficando bem esclarecida a protecção 

jurídica dos produtos com DOP (ou com IGP).  

 

Esta sentença tinha confirmado que a protecção de uma DOP não só proíbe a utilização por 

terceiros dos nomes dos produtos registados.   

 

Também proíbe a reprodução da forma ou aspecto característico de uma DOP quando esta é 

susceptível de enganar o consumidor quanto à verdadeira origem do produto. Em particular, deve 

ser avaliado se um elemento da aparência do produto tem uma característica particularmente 

distintiva possibilitando que a sua reprodução possa, combinada com outros factores, levar o 

consumidor a acreditar que a imitação é o produto genuíno 

 

O Morbier é um produto de uma área geográfica bem definida, o "Maciço do Jura", e produzido  

de acordo com um saber fazer reconhecido e controlado. Este reconhecimento é um 

encorajamento para todos os Agrupamento de produtores de produtos com DOP (ou com IGP) 

que perpetuam tradições e contribuem para a economia do território onde são produzidos.  

 

 
 
Mais informações podem ser encontradas em 
 
- Comunicado de Imprensa - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-

12/cp200168en.pdf 
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- Acórdão do TJ -  C-490/19, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9B55BEB3E441580875B57C46AB
9CFC8A?text=&docid=235711&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid
=18613032 
 

- Parecer do Advogado Geral do TJ  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9B55BEB3E441580875B57C46AB
9CFC8A?text=&docid=231207&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid
=18613032 
 
 
Informações sobre o queijo Morbier DOP  
https://www.fromage-morbier.com/ 
 
 
 
 
 
Este texto foi elaborado com base nos documentos referidos, na Comunicação efectuada 
pelo oriGIn e no Comunicado de Imprensa do Syndicat interprofessionnel du Morbier, de 
19? de Novembro de 2022 
 

 
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 Texto TT 35 em 
https://qualificaportugal.pt/wp-content/uploads/2019/08/TT-35-2-O-conceito-de-
evoca%C3%A7%C3%A3o-o-caso-Manchego-2-2908201976117.pdf 
 


