Grupo de Trabalho de Revisão do Código da Propriedade Industrial (GTR-CPI) com o
objetivo principal de analisar o projeto atual do Código da Propriedade Industrial (CPI)
(Despacho n.º 10126/2017, da Exma. Senhora Secretária de Estado da Justiça, publicado no
Diário da República, 2ª série, n.º 225, de 22 de novembro de 2017)

Ata n.º 1

Aos dezassete dias do mês de novembro de 2017, reuniu-se, às 10:30, o GTR-CPI designado
pelo Despacho n.º 10126/2017, da Exma. Senhora Secretária de Estado da Justiça,
publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 225, de 22/11/2017, no âmbito das
competências delegadas por Sua Excelência a Ministra da Justiça através da alínea d) do
ponto 3.1 do Despacho n.º 977/2016, de 14 de janeiro, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 13, de 20 de janeiro de 2016, com o objetivo principal de analisar o projeto
atual do CPI, que incluíra os contributos dos meios interessados, junto em anexo à
presente ata e que dela faz parte integrante, no salão nobre do Ministério da Justiça, sito
na Praça do Comércio, 1149-019 Lisboa, para a sua 1.ª reunião, que foi aberta pela Exma.
Senhora Secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, na presença do respetivo chefe
de gabinete, Tiago Abade e dos respetivos e seguintes membros presentes:
Representante da ACPI - Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade
Intelectual, Engenheiro João Jorge Pereira da Cruz;
Representante da AMEP - Associação Portuguesa dos Mandatários Europeus de Patentes, Dr.
António Corte-Real;
Representante da AIPPI - Associação Internacional para a Proteção da Propriedade
Intelectual, Dr. Gonçalo Sampaio;
Representante da APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Prof. Dr. João Paulo
Remédio Marques;
Representante da CCI - Câmara de Comércio Internacional, Dr. Nuno Cruz;
Representante da OA - Ordem dos Advogados, Dr. César Bessa Monteiro;
Representante da OSAE - Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, Dr. Carlos de
Matos;
Representante da COTEC Portugal - Associação Empresarial para a Inovação, Dra. Irina
Filipe;
Representante da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, Dr. Luís Henrique;
Representante da União de Marcas, Dra. Cristina Simões;
Representante da CENTROMARCA - Associação Portuguesa de Produtos de Marca, Dr. Pedro
Pimentel;

1

Representante da APOGEN - Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e
Biossimilares, Dr. Ricardo Silva;
Representante da APIFARMA - Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, Prof. Dr.
Pedro Caridade de Freitas;
Representante da ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, Hugo Matos
Tavares;
Presidente do INPI, I.P. - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., Exma. Sra.
Dra. Leonor Trindade, assessorada pelas Eximas Dra. Inês Vieira Lopes, Engª. Ana Margarida
Bandeira, Dra. Carla Albuquerque e Dra. Maria Inês Silva;
Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, adjunta do Gabinete da Senhora Ministra da Justiça,
coadjutora da Exma. Sra. Coordenadora do GTR-CPI;
Dr.ª Margarida Sofia de Sousa Guerreiro de Almeida Matias, técnica especialista do
Gabinete da Secretária de Estado da Justiça, coadjutora da Exma. Coordenadora do GTRCPI e da
Lic. Maria Francisca Monteiro Neves Vaz Rebordão Topa, técnica superior, da SGMJ,
designada para elaborar a ata da reunião do GTR-CPI.
Aberta a reunião, a Exma. Sra. Secretária de Estado da Justiça começou por saudar os
membros presentes do GTR-CPI, reconhecer o espaço como pertença comum e o dia como
de regozijo por se falar de algo que seria muito importante para o futuro de todos, a
competitividade das empresas e os profissionais que trabalham na área. Continuou,
afirmando que ao Governo interessava que o futuro CPI fosse algo consensual, algo que
permitisse chegar ao ponto de dizer que todos os intervenientes estiveram de acordo no
caminho que se devia seguir. Por isso, recordou aquilo que seria o trabalho do GTR-CPI a
partir de então. Que em final de agosto se começou com a auscultação do projeto do CPI
com grande parte das entidades aqui presentes e com outras entidades associadas ao
mundo académico quer com outro tipo de associações e que lhe parecia que tinha havido
uma adesão e um interesse muito grande e, dando uma ideia do enquadramento desse
interesse, afirmou que receberam 15 pareceres, cerca de 250 propostas de alteração e
que, dessas, se introduziram, durante o referido período, 154, revelando que a primeira
versão da proposta não tinha nada a ver com aquela que era apresentada na presente
reunião. Afirmou ainda que outras matérias ficaram claramente sem consenso e que nessa
altura se considerou que seria muito oportuno que houvesse uma nova oportunidade de
todos se voltarem a sentar para coordenarem ideias e identificarem áreas que inicialmente
não foram previstas e que eventualmente seria bom prever. Disse que o despacho que seria
publicado no dia 22 de novembro de 2017, abarcaria, para além de um olhar sobre a nova
proposta do CPI, matérias como o exame oficioso de motivos relativos de recusa no âmbito
de pedidos de registos de marca, a manutenção do logotipo como modalidade autónoma de
sinais distintivos de comércio e outras matérias, que seriam um campo aberto para se
absorverem algumas das necessidades ou expetativas que eventualmente se revelassem
existir. Chegados aqui, apresentou os membros do GTR-CPI, que representa 15 entidades,
afirmando que os mesmos teriam oportunidade de se conhecer, se não se conhecessem, e
apresentou os representantes do Governo.
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Referiu que o GTR-CPI teria a coordenação da Presidente do INPI, I.P., Exma. Senhora Dra.
Leonor Trindade, e que para além do seu Chefe de Gabinete, Tiago Abade, a Presidente do
IMPI, I.P. seria coadjuvada pela Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, juíza desembargadora e
adjunta do Gabinete de Sua Excelência a Ministra da Justiça e pela Dr.ª Margarida Sofia de
Sousa Guerreiro de Almeida Matias, técnica especialista do seu Gabinete.
Desejando a todos um ótimo trabalho, informou que se disporia de pouco tempo, que o
mês de novembro seria um mês intenso, que a partir do dia 15 de dezembro se colocaria o
projeto de CPI no circuito legislativo. Acrescentou que havia necessidade de efetuar
transposições de Diretivas, sendo que uma delas incidia sobre a proteção de informações
confidenciais (segredos comerciais), áreas muito herméticas, que justificavam a audição
de quem sabia para se puder fazer o melhor para o País; que o GTR-CPI tinha um mandato
curto para colocar o documento no circuito legislativo, mas que seria pragmático,
atendendo às condições e à metodologia que seriam apresentadas e desenvolvidas pelas
coordenadoras. Que se sistematizaria toda a informação não só para ser apresentada à
Senhora Ministra da Justiça, mas também ao próprio Conselho de Ministros, afirmando que
nessa altura tudo estaria em condições. Anunciou também que na data da presente reunião
se tinha colocado o projeto de CPI em audição pública e que tal audição iria permitir
recolher mais contributos e enriquecer o projeto atual de CPI. Desejou novamente as boas
– vindas e que esta primeira reunião de trabalho fosse o início de algo bastante profícuo,
acreditando que sim.
Após estas palavras a Exma. Senhora Secretária de Estado da Justiça e o respetivo Chefe
de Gabinete levantaram-se, agradeceram aos presentes e retiraram-se, cedendo o lugar e
a palavra à Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P. e Coordenadora do GTR-CPI, Dra.
Leonor Trindade.
Tomou a palavra a Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P. e Coordenadora Dra. Leonor
Trindade que, após cumprimentar os presentes, começou por apresentar a Dra. Maria
Francisca Monteiro Neves Vaz Rebordão Topa, técnica superior, da Secretaria-Geral do
Ministério da Justiça (SGMJ) que apoiaria o funcionamento do GTR-CPI através da
elaboração das atas das respetivas reuniões. Dado o número de membros do GTR-CPI
presentes e por questões de logística, solicitou aos mesmos que se apresentassem pelo
nome e pela designação da entidade que representam, antes de iniciarem a intervenção na
reunião do GTR-CPI.
Referiu que a versão do projeto atual de CPI, que foi enviada os membros do GTR-CPI, pelo
Gabinete da Secretária de Estado da Justiça (GSEJ), incluíra, das 254 propostas de
alteração, cerca de 154 propostas de alteração, o que representara cerca de 65% das
propostas apresentadas. Dessas propostas umas seriam para aprofundar e outras, sendo
contraditórias, para acolher ou excluir pelo que nada como ouvir de viva voz para perceber
o que estaria em causa. E que as respostas não foram apenas das entidades presentes
houve muito mais entidades a responder e a estas também haveria que atender.
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Afirmou ainda que a metodologia a seguir, dado o pouco tempo, teria de ser pragmática,
citando a Senhora Secretária de Estado da Justiça, nos seguintes termos: nesta primeira
reunião far-se-ia uma ronda pelos membros do GTR-CPI a fim de se apresentarem, em 10
minutos, as grandes áreas ou questões que se considerassem essenciais rever no âmbito do
presente GTR-CPI. A referida abordagem permitiria identificar e organizar os grandes
temas a debater e a incluir nas agendas de trabalhos das futuras reuniões do GTR-CPI, com
alguma compartimentação - marcas, patentes e as questões gerais -, mas sempre por
grandes áreas. E que assim se proporcionaria um tempo de debate e de preparação da
discussão dos grandes temas. Seriam convidadas outras entidades que também deram
pareceres para participarem em reuniões futuras. Nesta fase, citando mais uma vez a
Senhora Secretária de Estado, acrescentou que se tentaria ouvir os argumentos dos
membros presentes e que se elaboraria um documento final da forma mais transparente
possível e para decisão superior. Que se chegou à presente reunião já depois de um
trabalho de alguns meses e que quando se decidiu incorporar algumas das questões
apresentadas pelos membros do GTR-CPI foi porque eram pertinentes e consensuais e
houve a oportunidade de as incluir. Concluiu, afirmando que esta seria a sua proposta para
o GTR-CPI ser pragmático, rápido e principalmente eficiente.
Concordando todos os presentes com a metodologia proposta, iniciou-se uma ronda pelos
membros do GTR-CPI, que em geral começaram por intervir agradecendo a oportunidade
de participarem neste GTR-CPI, a inclusão que os respetivos contributos mereceram por
parte do projeto atual do CPI e a participação das demais entidades presentes.
Seguidamente enunciaram as questões gerais que consideraram mais relevantes discutir na
revisão do projeto atual do CPI.
Começou por tomar a palavra o representante da ACPI - Associação Portuguesa dos
Consultores em Propriedade Intelectual, Engenheiro João Jorge Pereira da Cruz que,
referindo-se aos pareceres apresentados e em especial ao parecer da ACPI, enunciou as
questões seguintes:
a) A redação do artigo 258.º do projeto atual do CPI, que era utilizada uma linguagem
de diretiva, «pode ser proibido» ou «pode exigir» e na lei se devia usar o presente do
indicativo do verbo e uma terminologia mais técnica;
b) A anulação administrativa dos direitos de propriedade industrial, como a questão
mais importante ou de fundo, objeto de diálogo com outros participantes nesta
reunião, e que se encontrava focada na diretiva, designadamente:
i.

A questão da redação, afirmando que a diretiva na versão portuguesa não fora
traduzida da melhor maneira (Vide n.º 3 do artigo 266.º do projeto de CPI);

ii.

O processo de declaração da caducidade português era muito eficaz, se
comparado com o de outros países onde a caducidade só podia ser declarada
por via judicial e através de processos muito dispendiosos, o que não ocorria
em Portugal, onde em sede de proteção de direitos de propriedade industrial o
processo administrativo já existia;
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iii.

A questão do prazo da receção da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento
Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2015, que aproximava as
legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (reformulação), até 14
de janeiro de 2023 (artigo 54.º), no prazo de 7 anos, na parte que respeitava ao
procedimento de invalidação administrativa e que poderia justificar um
empenhamento sério, com tempo, por parte do Governo Português;

iv.

E a aplicação do que designou de princípio da imunidade ou do direito do risco
de confusão (artigo 258.º);

c) Quanto à problemática da proteção dos Trade secrets (art. 318.º):
i.

O regime sancionatório estava disperso por inúmeros diplomas e era desejável
reuni-lo no projeto atual do CPI ou num único diploma;

ii.

A definição do regime sancionatório contra-ordenacional ou penal requeria no
primeiro caso a aplicação do princípio da proporcionalidade na previsão das
coimas e no segundo um regime mais simplificado.

iii.

Se devia ou não ser mantida a conexão entre trade secrets e a concorrência
desleal;

iv.

Proceder a uma sistematização formal mais eficaz desta matéria, desdobrando
o atual artigo 318.º nos artigos 318.º A, B, C, etc., uma vez que existia
flexibilidade plástica para criar um capítulo autónomo, sendo indesejável
prever a matéria nos termos propostos no projeto atual do CPI;

v.

Prever expressamente a competência da jurisdição cível, embora já se previsse
a competência do Tribunal da Propriedade Intelectual (TPI), considerando que
existia uma omissão no CPI que importava colmatar;

vi.

Impossibilidade de se preverem e aplicarem normas penais por remissão. A
remissão para o artigo 258.º, embora do ponto de vista formal estivesse
correta, do ponto de vista substancial não podia ocorrer, uma vez que os
princípios de direito penal não permitiam a existência de normas penais por
remissão. O artigo 258.º podia ser objeto de alterações e teríamos uma norma
em branco que o direito penal não previa;

vii.

Balizar, desde já, alguns aspetos: a mediação penal, concretamente das
infrações aduaneiras; e a consagração de processos penais mais
simplificados, ainda que não nesta sede;

d) Quanto à jurisdição cível: via com grande preocupação a introdução de novos
requisitos no que respeita às providências cautelares (n.º 9 do artigo 358.º-I);
e) O mesmo em relação às sanções acessórias, previstas nos nºs 6, 7, e 8 do artigo
338.º do projeto atual do CPI;
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f) A questão da representação profissional para a prática de certos atos no INPI;
g) Finalmente, a CCI propôs apresentar por escrito as enunciadas propostas bem
como uma proposta de simplificação dos procedimentos administrativos da
competência do INPI,I.P.
Seguidamente, em regime de voluntariado, tomou a palavra o representante da ACPI Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade Intelectual, Engenheiro João
Jorge Pereira da Cruz que referiu subscrever na íntegra a intervenção precedente da
CCI e estar inteiramente ao dispor para participar na discussão dessas matérias, após o
que passou a ressaltar os temas a desenvolver um pouco mais:
a) Clarificar, no artigo 11.º, a identificação e localização no procedimento da data do
pedido para efeito de prioridade do registo de direito de propriedade industrial;
b) A dupla proteção das patentes – que alguns países já a estavam a introduzir pelo que
se devia acompanhar esta corrente ou meditar sobre a mesma;
c) Renumeração do artigo 73.º-A;
d) Processos de nulidade e de anulação – abrir também a possibilidade para desenhos e
modelos;
e) Pensar a oportunidade da antecipação da menção expressa à patente unitária;
f) Ponderação da declaração de nulidade e avaliação de risco e discussão dos
Regulamentos do INPI, I.P.
O representante da OSAE - Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, Dr. Carlos
de Matos tomou a palavra e enunciou as seguintes questões:
a) A aplicação do novo conceito de «má-fé», previsto no artigo 238.º e em outras
normas, designadamente se o INPI, I.P. seria o melhor colocado para esta apreciação;
b) Que o artigo 234.º se reportasse expressamente à representação gráfica e digital,
uma vez que não via outra forma de representação;
c) Que no artigo 239.º se utilizasse a palavra «igual» nas mesmas situações em que se
utilizavam os termos: «idêntico» ou «afins»;
d) Que se clarificasse o disposto no artigo 264.º, n.º 4, porque não bastava ser
licenciado para intervir em ação judicial, a não ser como perito, e os atos
processuais, nos termos da lei, cabiam apenas aos profissionais do foro, advogados e
solicitadores;
e) Que no artigo 266.º, n.º 5, se reduzisse o prazo de 10 para 5 anos (constante de
várias disposições do projeto atual do CPI) para a propositura das ações de anulação
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do registo, considerando que seria demasiado longo e que podia ultrapassar o da
validade do próprio registo;
f) Em matéria sancionatória, que concordava que se aplicasse a pena de prisão à
violação dos direitos de propriedade industrial.
O representante da AMEP - Associação Portuguesa dos Mandatários Europeus de
Patentes, Dr. António Corte-Real abordou três aspetos que se prendem com a
transposição da Diretiva:
a) Política legislativa. O Tribunal Unificado da Patente e a Patente Europeia de Efeito
Unitário – a questão da oportunidade de introduzir no projeto atual do CPI as
alterações propostas, que visavam aspetos muito parcelares do regime da patente
unitária e sem a previsível instalação do referido tribunal, uma vez que os dois
mecanismos estavam ligados, tendo presente o contexto da atuação dos demais
países europeus, nomeadamente da Alemanha e Inglaterra. Propôs que a matéria
aguardasse, ficasse em stand-by, e fosse ponderada antes de se introduzir na lei
portuguesa (como se fez com a proposta dos modelos de utilidade que nunca
chegou a ver a luz);
b) Exame oficioso de motivos relativos de recusa no âmbito de pedidos de registo de
marcas e logotipos – que o sistema de exame oficioso não era uma originalidade
portuguesa, existia em outros países da EU. Realçou as virtualidades do sistema, a
cargo do INPI, I.P. e alertou para a necessidade de compatibilizar o sistema
vigente com as alterações propostas, nomeadamente no âmbito do processo de
oposição, cuja proposta foi oportunamente apresentada.
c) Manutenção do logotipo como modalidade autónoma de sinais distintivos do
comércio – que o registo se devia manter porque havia situações que não se
reconduziam a uma marca, embora houvesse entropias e necessidade de
uniformizar.
Seguidamente, tomou a palavra o representante da APDI - Associação Portuguesa de
Direito Intelectual, Prof. Dr. João Paulo Remédio Marques que afirmou que começava
por salientar, numa abordagem geral ao projeto atual do CPI, algumas incertitudes
formais ou linguísticas e alguns aspetos substantivos e processuais do projeto atual do
CPI. Afirmou concordar com o que foi dito pelos colegas que o antecederam
relativamente ao regime do saber fazer, no sentido de se transpor a Diretiva com alguns
aperfeiçoamentos, citando o Dr. Nuno Cruz. Enunciou as preocupações seguintes:
a) Proposições linguísticas no que respeita ao Tribunal Unificado de Patentes – que na
Alemanha havia uma ação direta de inconstitucionalidade (sobre a composição do
órgão e a atuação dos respetivos juízes), esta ação iria demorar cerca de um ano,
os motivos desta ação eram ponderosos, o Tribunal Fiscal Alemão provavelmente
iria pedir o reenvio prejudicial da ação para o Tribunal da União Europeia e talvez
fosse prematuro utilizar a expressão «patente europeia de efeito unificado» ou
«Tribunal Unificado de Patentes»;
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b) Quanto aos aspetos substantivos, salientou que o que disse anteriormente não
invalidaria que não se acolhesse a Diretiva em matéria de exclusivos de patentes,
concretamente sobre atos ilícitos, que constam do Acordo Internacional que
vincula Portugal, Tribunal Unificado de Patentes, concretamente em matéria de
proteção das patentes de processo, atos permitidos e proibidos no âmbito das
patentes de processo, sugerindo que se alterasse a redação, salvo erro, do artigo
101.º;
c) Questão da infração indireta dos direitos de patente – a lei portuguesa não
protegia esta infração indireta, diferentemente do que acontecia nos demais
Estados, dentro e fora da EU, e que esta era uma ocasião para se aproveitar a
incorporação na lei, sem se deixar de referir à infração direta dos direitos de
patente;
d) Questão jurisdicional nas duas dimensões: concordava que se atribuísse
competência ao INPI, I.P. para apreciar e julgar os pedidos de anulação de atos
que se traduzissem na violação de alguns direitos, embora a vasta e longa
experiência alemã demonstrava a importância da existência, a par, de câmaras de
recurso ou de verdadeiros órgãos jurisdicionais de recurso independentes,
imparciais e com juízes inamovíveis;
e) Prazos de anulação, que na presença de direitos relativos que protegessem
interesses particulares se deviam consagrar prazos de caducidade das ações de
anulação no âmbito dos direitos de propriedade industrial; e na presença de
interesses públicos não se deviam prever prazos;
f) No âmbito da defesa em ações de violação dos direitos industriais consagrar que os
tribunais arbitrais pudessem conhecer, inter-partes, da validade dos direitos
industriais, por se considerar em alguns países que a intervenção de tribunais
arbitrais necessários era inconstitucional. Ou considerar esta matéria como muito
polémica e que não se devia mexer. Que podia ser uma via permitir que o réu
pudesse suscitar a questão da invalidade da patente perante o tribunal e quisesse
ser absolvido do pedido com eficácia inter-partes, conhecendo o tribunal dessa
excepção peremptória e dando oportunidade ao autor para requerer que aquela
excepção fosse transformada em reconvenção e para que não fosse apenas o réu a
ficar imune e a poder colocar no mercado uma espécie de concorrência ao
contrário, por ser o único com autorização para colocar no mercado os produtos ou
os serviços;
g) Questão das invenções dos assalariados (que nas universidades e instituições
públicas se fazia uma investigação básica, não se podendo afirmar o mesmo nas
instituições privadas). Consagrar um regime autónomo mas integrado dos agentes
administrativos, funcionários públicos ou não;
h) Finalmente, a questão da marca de cor única – O Tribunal de Justiça da União
Europeia, reconhecia a possibilidade de a «cor única» poder constituir marca,
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desde que tivesse capacidade distintiva, eram raríssimos os casos em que isso
podia acontecer, mas não estava consagrada essa possibilidade. Falava-se no plural
cores e não no singular cor; marcar algum compasso com o Tribunal de Justiça da
União Europeia.
Como representante da AIPPI - Associação Internacional para a Proteção da
Propriedade Intelectual, tomou a palavra o Dr. Gonçalo Sampaio, que referiu o
seguinte, fazendo suas as palavras de todos aqueles que o precederam:
a) Foi feliz a decisão de aproveitar a necessidade de transpor as Diretivas para fazer
uma alteração mais alargada do CPI, nomeadamente na questão dos logotipos e
dos motivos relativos. No que respeita aos logotipos eram direitos diferentes que
mereciam um tratamento distinto do que era dado às marcas e nesse sentido o
regime devia ser adaptado.
b) O exame oficioso dos motivos relativos, por ser matéria que extravasava muito a
questão da transposição das diretivas, devia ser objeto duma profunda reflexão
pela lei portuguesa. A nível europeu este exame oficioso dos motivos relativos não
existia, mas tinha consequências práticas. Acompanhava as questões já colocadas,
considerando inconsistente que o examinador, o que garante o cumprimento da
lei, utilizasse marcas que estariam em condições de ser caducadas;
c) Maior equidade nas taxas aplicadas, que o sistema único de taxas era mais simples
para a Administração; contudo, a equidade exigia que as taxas fossem diferentes
em função, designadamente, do diferente prazo de validade dos direitos e dos
interesses e necessidades das empresas;
d) A questão do combate eficaz à contrafação seria uma questão que devia ser objeto
da reflexão do GTR-CPI, concretamente a análise das molduras penais;
e) Arbitragem, necessidade de adaptar o CPI à Lei 62/2011, de 12 de dezembro;
f) Acompanhou o que foi dito no que respeita às câmaras de recurso e âmbito de
aplicação do novo regime de invalidade a todos os direitos de propriedade
industrial;
g) A questão da representação profissional, que estava tratada no CPI, embora
admitisse que pudesse ser objeto de tratamento em diploma autónomo, desde
1995 se previra a regulamentação profissional, e que o CPI se podia debruçar sobre
a matéria, garantindo que o sistema previsto na lei era o que melhor defendia as
empresas;
h) Prazos dos exames formais nas áreas das patentes, considerou excessiva a proposta
e que podia trazer, do ponto de vista prático, grandes dificuldades para o sistema,
criando mais notificações e dando mais tempo ao requerente para adaptar o seu
pedido – com perda de prioridades - o que podia ser uma casca de banana para o
mesmo requerente;
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i) Acompanhou na íntegra as referências que foram feitas à patente europeia
unitária, concretamente a proposta apresentada pelo Prof Dr. João Paulo Remédio
Marques, uma vez que havia tanto para beber no sistema substantivo e se podia
estar a colocar na lei a matéria menos relevante, embora essa fosse a obrigatória,
se o direito viesse a existir. Atribuir já este direito, que já se chamou do ponto de
vista nominativo de patente comunitária, patente europeia, patente europeia
unitária, patente de direito unitário, merecia mais alguma reflexão. Havia aspetos
substantivos que podiam ser já introduzidos e a referência formal podia ser
precipitada.
Após esta intervenção, tomou a palavra, o representante da CIP - Confederação
Empresarial de Portugal, Dr. Luís Henrique.
Começou por referir que entre o primeiro e o projeto atual do CPI enviado havia uma
melhoria muito significativa, congratulando-se a CIP por terem sido introduzidas no
projeto atual do CPI os contributos que sugeriu.
Que subscrevia a apresentação feita pelo Engenheiro João Jorge Pereira da Cruz em
representação da ACPI, e, antecipando-se, por razões óbvias, à que seria feita pela
APIFARMA e pela APOGEN.
Seguidamente tomou a palavra o representante da CENTROMARCA - Associação
Portuguesa de Produtos de Marca, Dr. Pedro Pimentel para se congratular por as
propostas apresentadas pelo CENTROMARCA terem sido acolhidas no projeto de CPI.
Propôs que se revisse a competência, no sentido do alargamento, do TPI, subscreveu a
proposta de alargamento dos critérios previsto no artigo 338.º, n.º 9; e sobre os logotipos e
marcas pronunciou-se no sentido de se manter o regime vigente.
O Representante da APIFARMA - Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, Prof.
Dr. Pedro Caridade de Freitas, tomou a palavra, referiu que se revia totalmente na
posição que fora apresentada pela CIP e apresentou as seguintes questões:
a) Congratulava-se com a manutenção dos certificados complementares de proteção e
com a posição que o Governo estava a assumir nesta matéria;
b) Os prazos do artigo 116.º podiam ser discutidos, no entanto a posição que estava a
ser assumida era a correta e a que defendia os interesses das empresas,
nomeadamente as empresas de patentes de medicamentos;
c) Existia a oportunidade para se prever a violação indireta da patente, como referiu o
Prof. Remédio Marques;
d) A alteração da Lei 62/2011, de 12 de dezembro, que havia necessidade de
compatibilizar a lei com o CPI, nomeadamente, em sede de competências e no que
respeitava à violação da patente; defendia a preterição da arbitragem necessária em
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prol da competência dos tribunais comuns, mas aceitava a posição que considerava
possível compatibilizar a competência destes órgãos jurisdicionais;
e) Por fim, que se devia compatibilizar a legislação nacional com a comunitária,
concretamente no que respeitava ao Tribunal Unificado de Patentes.
Após esta intervenção tomou a palavra o representante da APOGEN - Associação
Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biossimilares, Dr. Ricardo Silva que
sublinhou apenas a questão da oportunidade e da necessidade de se tomar uma opção no
sentido da competência dos tribunais arbitrais ou dos tribunais comuns, considerando
que era essencial para a proteção dos direitos de propriedade industrial reduzir a
elevada litigiosidade e pendência processual.
O representante da ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, Hugo
Matos Tavares, tomou a palavra e referiu que gostava de fazer quatro reflexões
genéricas sobre a matéria:
a) No que respeita ao crime de contrafação, que se podia ir mais longe;
b) Reduzir a morosidade dos processos por contrafação e substituir as perícias por
exames diretos, consagrados no artigo 342.º, sendo que os exames diretos eram
suficientes como meio probatório no inquérito;
c) Questão dos fenómenos criminais com recurso às redes sociais, que a expedição de
encomendas postais estava a ser um veículo para transacionar mercadoria
contrafeita, que aquelas não eram susceptíveis de ser interceptadas pela ASAE e
não podiam servir de prova;
d) Que as questões das apreensões e do disposto no artigo 229.º «marca coletiva»
ficavam para uma fase mais avançada.
A representante da União de Marcas, Dra. Cristina Simões, que representava o
Senhor Inspetor Hugo Tavares, tomou a palavra e referiu que a proposta que tinham
apresentado se referia à contrafação, era uma felicidade poder verificar que a mesma
fora acolhida no artigo 342.º e desejava que ficasse para futuro. Gostava de ver
consagrada a possibilidade de se chegar a acordo com os arguidos em relação à
destruição dos artigos contrafeitos e ao suporte dos custos da destruição.
Seguidamente tomou a palavra o representante da AO - Ordem dos Advogados, Dr. César
Bessa Monteiro, que elencou cinco temas:
a) A patente europeia de efeito unitário, nomeadamente o que foi referido sobre as
questões formais e substanciais a consagrar na lei;
b) O tema do exame oficioso dos motivos relativos de recusa;
c) A questão das provas de uso;

11

d) A competência do tribunal em relação à validade dos direitos;
e) E a questão da arbitragem necessária em matéria de patentes de medicamentos.
A terminar a ronda, tomou a palavra a representante da COTEC Portugal - Associação
Empresarial para a Inovação, Dra. Irina Filipe, que referiu que os contributos que
tinham enviado espelhavam a posição da COTEC, que subscrevia tudo aquilo que foi dito
e que nada mais tinha a acrescentar.
Tomou a palavra a Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P e Coordenadora do GTR-CPI,
Dra. Leonor Trindade e referiu que foram abordados todos os temas a trabalhar, com
excepção da questão da redação, em sede de disposições finais e transitórias, de uma
disposição relativa à contagem do prazo de duração do registo da marca, que de futuro se
faria a partir da data da concessão do pedido, e que seria necessário introduzir no projeto
atual do CPI.
Após o exposto, deliberou-se convocar, nesta data, 17/11/2017, os membros do GTR-CPI
para as próximas reuniões e que estas se realizariam no dia 29 de novembro de 2017,
quarta-feira, com início às 14:30, e no dia 30 de novembro de 2017, quinta-feira, com
início às 10:00, no salão nobre do Ministério da Justiça, tendo a seguinte ordem de
trabalhos: leitura, análise e discussão do projeto de articulado atual do CPI, que reúne no
respetivo articulado os contributos solicitados às entidades, tendo em vista apresentar até
ao dia 15 de dezembro do corrente ano as conclusões relativas ao projeto de revisão do
CPI.
Que a metodologia dos trabalhos da reunião a realizar no dia 29 de novembro de 2017,
quarta-feira, com início às 14:30, se subordinaria ao horário e às matérias seguintes: das
14:30 às 15:30, à análise, discussão e aprovação das conclusões das disposições
enquadradas no Capítulo I do Título II do CPI, com a epígrafe, respectivamente,
«Invenções» e «Regimes jurídicos da propriedade industrial»»; e a partir das 15:30 sobre
os artigos 11.º, 23.º, 34.º e 35.º do CPI, enquadrados no Título I, com a epígrafe «Parte
geral».
Que os trabalhos da reunião que se realizaria no dia 30 de novembro de 2017, quinta-feira,
com início às 10:00, decorreriam no seguinte horário e matérias: das 10:00 às 11:00 à
análise, discussão e aprovação das conclusões relativas ao articulado enquadrado no Título
III do CPI, subordinado à epígrafe «Infrações»; das 11:00 às 12:00 da matéria relativa aos
segredos de negócio ou «Proteção de segredos comerciais», constante do atual projeto de
CPI; das 12:00 às 13:00 das disposições integradas no Capítulo VII, com a epígrafe
«Logótipos», do Título II do CPI, com a epígrafe «Regimes jurídicos da propriedade
industrial» e a partir das 14:30 até às 17:30, após breve interrupção, entre as 13:00 e as
14:30, para a refeição do almoço, das normas do Capítulo IV do mesmo Título II sob a
epígrafe «Marcas».
Que o projeto atual do CPI só seria objeto de alteração e de uma nova versão após a
realização das próximas duas reuniões marcadas para os dias 29 e 30 de novembro de 2017.
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Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 11:30.
E, para constar eu, Maria Francisca Monteiro Neves Vaz Rebordão Topa, secretária do GTRCPI redigi, lavrei e datei a presente ata, que após lida e aprovada, vai ser assinada por
mim e pela Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P. e Coordenadora do GTR-CPI, Dra.
Leonor Trindade.

Presidente do INPI, I.P. Lic. Leonor Trindade
(Coordenadora do Grupo de Trabalho)

Lic. Maria Francisca Monteiro Neves Vaz Rebordão Topa
(Secretária do Grupo de Trabalho)
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Grupo de Trabalho de Revisão do Código da Propriedade Industrial (GTR-CPI) com o
objetivo principal de analisar o projeto atual do Código da Propriedade Industrial (CPI)
(Despacho n.º 10126/2017, da Exma. Senhora Secretária de Estado da Justiça, publicado no
Diário da República, 2ª série, n.º 225, de 22 de novembro de 2017)

Ata n.º 2

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de 2017, reuniu-se, às 14:30, o GTR-CPI
designado pelo Despacho n.º 10126/2017, da Exma. Senhora Secretária de Estado da
Justiça, publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 225, de 22/11/2017, no âmbito das
competências delegadas por Sua Excelência a Ministra da Justiça através da alínea d) do
ponto 3.1 do Despacho n.º 977/2016, de 14 de janeiro, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 13, de 20 de janeiro de 2016, na sala da inovação do Gabinete da Secretária
de Estado da Justiça, sita na Praça do Comércio, 1149-019 Lisboa, para a sua 2.ª reunião,
com a seguinte ordem de trabalhos: das 14:30 às 15:30, análise, discussão e aprovação das
conclusões respeitantes às disposições do Capítulo I do Título II do CPI, com a epígrafe,
respetivamente, «Invenções» e «Regimes jurídicos da propriedade industrial»» e a partir
das 15:30 análise, discussão e aprovação das conclusões respeitantes à «Parte geral» e,
especificamente, aos artigos 10.º, 23.º, 34.º e 35.º do CPI, enquadrados no Título I com a
epígrafe «Parte geral».
I - PARTE
A reunião foi aberta e presidida pela Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P. e
Coordenadora do GTR-CPI Dra. Leonor Trindade, subordinada ao tema «Invenções» e, das
14:30 às 15:30, contou com a presença dos seguintes membros:
Representante da UA - Universidade do Algarve, Dra. Sofia Vairinho;
Representante do CSM - Conselho Superior de Magistratura, Juiz de Direito Luís Ferrão;
Representante da OA - Ordem dos Advogados, Dr. César Bessa Monteiro;
Representante da AIPPI - Associação Internacional para a Proteção da Propriedade
Intelectual, Dr. Gonçalo Sampaio;
Representante da ACPI - Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade
Intelectual, Engenheiro João Jorge Pereira da Cruz;
Representante da APIFARMA - Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, Prof. Dr.
Pedro Caridade de Freitas;
Representante da APOGEN - Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e
Biossimilares, Dr. Ricardo J. Alves Silva;
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Representante da APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Prof. Dr. João Paulo
Remédio Marques;
Representante da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, Dra. Sara Rego;
Representante da AMEP - Associação Portuguesa dos Mandatários Europeus de Patentes, Dr.
António Corte-Real;
Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, adjunta do Gabinete da Senhora Ministra da Justiça,
coadjutora da Exma. Sra. Coordenadora do GTR-CPI;
Dr.ª Margarida Sofia de Sousa Guerreiro de Almeida Matias, técnica especialista do
Gabinete da Secretária de Estado da Justiça, coadjutora da Exma. Coordenadora do GTRCPI e da
Lic. Maria Francisca Monteiro Neves Vaz Rebordão Topa, técnica superior, da SGMJ,
designada para elaborar a ata da reunião do GTR-CPI.
Aberta a reunião, a Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P. e Coordenadora, Dra. Leonor
Trindade, começou por saudar as entidades presentes, particularmente a representante da
Universidade do Algarve, Dra. Sofia Vairinho, que não esteve presente na última reunião,
mas que tinha apresentado contributos, identificar o tema em discussão Patentes/Invenções - e propor como metodologia de trabalho a identificação, por cada
intervenção, em ronda, dos membros presentes e a aprovação por deliberações da maioria
das alterações ao CPI a submeter à consideração superior e que seriam, após orientação da
tutela, incorporadas no projeto futuro do CPI, cuja versão seria objeto de distribuição no
próximo dia 15 de dezembro. Informou ainda que se realizaria uma última reunião, no dia
11 de dezembro de 2017, segunda-feira, para se apresentaram as conclusões do GTR-CPI.
Agradeceu os contributos escritos enviados para esta reunião pela ACPI, AMEP, AIPPI e
ASAE e passou à análise do primeiro ponto constante da ordem de trabalhos.
Em matéria de patentes, deliberou-se propor, após debate e aprovação dos membros
presentes do GTR-CPI, as alterações seguintes:
a) Alterar, não fazendo nenhuma referência à patente, especificamente à patente
unitária, na parte geral do projeto de alteração do CPI, entre outros, os artigos 25.º,
26.º, 27.º e 28.º do CPI;
b) Acolher a Diretiva na parte respeitante aos aspetos substantivos que, segundo Acordo
Internacional, vinculavam Portugal, concretamente sobre:
i.

A utilização direta ou indireta da invenção;

ii.

Os atos ilícitos no âmbito das patentes de processo;

iii.

O Tribunal Unificado de Patentes e patente europeia de efeito unificado;

iv.

A infração direta e indireta, considerando que esta última não pressupunha a
infração direta – introduzindo no artigo 102.º do CPI a expressão:
«independentemente da infração direta» - dos direitos de patente;
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v.

Estabelecer um prazo específico ou único de cinco anos para a prescrição do
direito de indemnização, em matéria de patentes porque se previa um prazo de
4 anos para as patentes de efeito unificado, caso estas entrassem em vigor, e
na lei interna se previa um prazo de 3 anos para as patentes europeias e
nacionais (António Corte-Real, considerando, do ponto de vista pessoal, que
esta proposta devia ser incluída mais tarde no CPI);

vi.

Submeter à decisão da tutela o alargamento do prazo de resposta às
notificações, em sede de exame quanto à forma e quanto às limitações, e
clarificar o momento em que ocorre o pedido ou a data do pedido (artigo 65.º).
Que, neste âmbito, se tinha proposto eliminar a segunda notificação e admitir o
alargamento, de um para dois meses do prazo de resposta- proposta escrita e
oral da ACPI, AMEP e AIPPI. Em sentido contrário, a representante da
Universidade do Algarve, Dra. Sofia Vairinho, invocando os interesses das
empresas, propôs que o atual prazo de um mês se mantivesse e não se
pronunciou sobre a então avançada proposta alternativa de manter o prazo de
um mês, prorrogável por mais um mês;

c) Alargar os prazos dos exames dos CCP`S (certificados complementares de proteção)
para medicamentos e produtos fitofarmacêuticos - que o prazo era inexistente e, no
artigo 116.º do projeto atual do CPI, se propôs 12 meses, sendo certo que houve
quem tivesse proposto 24 meses; a APIFARMA e a APOGEN entenderam, numa lógica
de previsibilidade, que eram suficientes, respetivamente, prazos de oito e 12 meses;
outros consideraram que se devia estabelecer um prazo inicial para se efetuar o
estudo e que não se justificava que um medicamente entrasse no mercado nove anos
após o registo da patente. Que não se compreendia que o prazo de decisão estivesse
colado à data da cessação da vigência do direito, segundo o Dr. Gonçalo Sampaio, ou
que ficasse suspenso no INPI, I.P. só para que se cumprisse o prazo previsto na lei,
além de tal situação não beneficiar o mercado. Propôs que se fixasse um prazo para
a decisão após o pedido porque lhe parecia ser a melhor solução. E que o mesmo se
iniciasse a seguir à avaliação do requerimento e à realização do exame, a partir da
data do pedido, ou seja, após a decisão de concessão ou não do pedido e de
constituição ou não do direito. Que se ponderassem no futuro as consequências do
desrespeito deste prazo. E que o prazo fosse razoável, considerando que era razoável
um prazo de seis meses após o pedido.
d) Estabelecer a data do pedido e a data da prioridade do registo das patentes, na
«parte geral» (artigo 11.º «Prioridade») e tornar este regime extensivo a outras
modalidades.
O representante da ACPI - Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade
Intelectual, Engenheiro João Jorge Pereira da Cruz referiu que tinha entregado
uma proposta escrita para a redação do artigo 11.º; acrescentou que a prioridade era
um direito que vinha da assinatura do Acordo de Paris e se prendia com a
continuidade de pedido idêntico no nosso país, sem ter em conta as antecipações que
esse pedido anterior pudesse causar, nomeadamente se possuisse ou não uma certa
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novidade. Que a data da contagem, segundo a Convenção de Paris, era a data do
pedido, que se verificava quando se atingissem determinados requisitos básicos, que
eram definidos por cada país; que a Convenção Europeia da Patente estabelecera os
requisitos seguintes: a) que fosse possível identificar o requerente; b) fornecer um
contacto, sendo o número de telefone suficiente; c) e juntar algo semelhante a um
texto escrito a solicitar um pedido de patente. Que o CPI não tinha disposições
semelhantes e devia ter. Que havia alguma confusão no nº 1 do artigo 11.º que se
prendia com a noção de prioridade. E que a prioridade era um facto sujeito a prova e
não algo que se concedesse. Era reivindicada e declarada verificada ou não pelo
examinador. Tudo isto, independentemente do que viria a seguir, concretamente do
exame formal a que se refere o artigo 65.º. Que se tinha apresentado uma proposta
de redação escrita e que esta se mantinha. Em conformidade, o GTR-CPI deliberou
por unanimidade propor a alteração do artigo 11.º do CPI no sentido de que, em
Portugal, se identificasse a data do pedido (anterior) através da definição de
requisitos mínimos e da verificação do preenchimento desses requisitos no momento
da entrega do pedido de patente. E que esta proposta se aplicasse a todas as
modalidades, inclusive à marca, estabelecendo a lei os requisitos para cada
modalidade.
e) Prever regras especiais sobre a titularidade da patente para os trabalhadores em
funções públicas - artigo 59.º do CPI. Que sempre houve regulamentos de
propriedade intelectual nas universidades e estabelecimentos públicos e privados e
que não era desejável quanto aos primeiros que esta matéria fosse regulada na lei
geral do trabalho em funções públicas mas no CPI. Que era desejável que o CPI fosse
aplicado a título subsidiário, ou seja, apenas na falta de regulamento especial. Que
havia necessidade de salvaguardar e premiar, também em termos retributivos, as
invenções dos professores universitários em regime de exclusividade nas entidades
públicas que participassem em projetos de investigação fora do respetivo
estabelecimento. Em conformidade, propôs-se que se alterasse o artigo 59.º do CPI
no sentido de acolher esta matéria sem que se deixasse de salvaguardar os referidos
regimes especiais, pela introdução da expressão ou outra: «Salvo lei em contrário…»;
e que tal proposta não obstasse a que se previssem outros aspetos a desenvolver,
nomeadamente prémios e retribuições, nos termos constantes dos contributos
escritos já enviados e ainda a enviar nos próximos dias e das futuras orientações da
tutela.
f) Adaptar o CPI à Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, concretamente no âmbito dos
medicamentos e produtos fitofarmacêuticos, nos termos seguintes:
i. Sujeitar a arbitragem facultativa, institucionalizada ou não institucionalizada, os
litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial, incluindo
os procedimentos cautelares, relacionados com medicamentos de referência, na
acepção da alínea ii) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de
Agosto, e medicamentos genéricos, independentemente de estarem em causa
patentes de processo, de produto ou de utilização, ou de certificados
complementares de protecção, deixando de se submeter os referidos litígios a
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arbitragem necessária (artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro), nos
termos constantes das intervenções seguintes;
ii. Não consagrar no CPI, em qualquer dos casos, arbitragem necessária ou
facultativa, a possibilidade de no tribunal arbitral a parte se defender, por
exceção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos
interpartes (Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 251/2017, de 7/7), mas
introduzir essa alteração na Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, nos termos das
intervenções seguintes.
A Exma. Coordenadora do GTR-CPI Dra. Leonor Trindade começou por abordar o
tema da necessidade de adaptar o CPI à Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro,
concretamente no âmbito dos medicamentos e produtos fitofarmacêuticos e referiu
que já decorreram seis anos, após a sua entrada em vigor, e que nesta data e local
lhe parecia possível avaliar o cumprimento dos objetivos e partilhar experiências
adquiridas. Que o INFORMED tinha sido convidado a pronunciar-se, que estava o
representante mas não a pessoa em causa, e que não obstante se passava à discussão
das duas grandes questões que se colocavam:
i. A primeira, a de saber se devia tornar a arbitragem facultativa, dando aos
interessados a opção de recorrerem aos tribunais judiciais, ou manter a via da
arbitragem necessária nos moldes atuais;
ii. A segunda, a de saber se devia consagrar na lei, em qualquer dos casos,
arbitragem necessária ou facultativa, a possibilidade de no tribunal arbitral a
parte se poder defender, por exceção, mediante a invocação da invalidade da
patente, com meros efeitos interpartes (Acórdão do Tribunal Constitucional n.º
251/2017, de 7/7).
O representante da APOGEN - Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos
e Biossimilares, Dr. Ricardo J. Alves Silva, atendendo ao interesse das empresas de
medicamentos genéricos, afirmou que sempre, já em sede de audição do então
projeto da futura Lei n.º 62/2011, se opôs ao caráter obrigatório da arbitragem e
pugnou pela arbitragem facultativa. Sobre a segunda questão, considerou a solução
como uma necessidade premente e, tendo tido acesso à proposta da APDI (Associação
Portuguesa de Direito Intelectual) que concordava com a mesma por se revelar a
procurada pelas empresas de medicamentos genéricos. Que a solução era no sentido
de permitir às empresas demandadas nessas arbitragens se defenderem por exceção,
invocando a invalidade de títulos ainda que com eficácia interpartes, e que a mesma
dava um passo mais à frente, ao dar aos então demandados a prerrogativa de tornar
essa defesa num pedido reconvencional. Por outro lado, que esta solução, na
primeira parte, ia ao encontro daquela que tinha sido a jurisprudência do Tribunal
Constitucional, adequando a lei à realidade.
O representante da APIFARMA - Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica,
Prof. Dr. Pedro Caridade de Freitas tomou a palavra e referiu que às empresas
agradava a transformação da arbitragem necessária em facultativa. Que sempre
defenderam esta posição e que as partes deviam poder optar pelo recurso à
arbitragem ou aos tribunais. Quanto à segunda questão/solução, que não só não se
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opunham como, indo de encontro à citada jurisprudência do Tribunal Constitucional,
aceitavam a proposta apresentada pela ACPI.
Seguidamente o representante da OA - Ordem dos Advogados, Dr. César Bessa
Monteiro referiu que a arbitragem era um processo de decisão entre partes e que a
arbitragem obrigatória era, por si só, uma contradição de termos que não fazia
qualquer tipo de sentido pelo que a arbitragem devia ser facultativa. Quanto à
segunda questão, que percebia que se pudesse invocar uma invalidade com eficácia
interpartes e perguntou aos presentes se a invalidade não tinha de ser declarada
para todos e não apenas interpartes.
Tomou a palavra o representante da APDI - Associação Portuguesa de Direito
Intelectual, Prof. Dr. João Paulo Remédio Marques e referiu que sempre foram
inabarcáveis as questões controvertidas sobre esta problemática, pelo menos desde
2011. Os tribunais arbitrais resolviam medianamente mal a maioria dos casos e que
em recente acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa se considerava que se a
empresa demandante não alegasse um risco na iminência da infração ou da
consumação da infração não havia interesse em agir, absolvendo o réu da instância e
imputando às entidades demandantes o pagamento da totalidade. E afirmou: «Ao que
se chegou!». Acrescentou que quando o legislador criou uma lei especial,
submetendo à arbitragem necessária, deu a ideia da existência de carência de tutela
jurisdicional para delimitar preventivamente o uso e proteção dos direitos. Nos EU
tinha existido um pedido de invalidade por uma empresa de medicamentos genéricos
e a emissão de uma declaração de invalidade da patente e que se desencadeou a
partir daí um procedimento lá judicial e que aqui podia ser arbitral. Que tem havido
algum artificialismo e que houve quem as designasse de arbitragens frankenstein.
Que o facto de os tribunais não terem competência para intervir em todos estes atos
administrativos destinados à introdução de um medicamento genérico no mercado,
preço do mercado e outros, não violava o direito à patente, porque a empresa de
medicamentos de referência, perante uma afirmação ou existência de litigância subreptícia, podia entender acionar ou não o tribunal para este efeito. Referiu ainda que
não devia haver um compasso de 30 dias, que tinha colocado questões quanto ao
direito à informação, as demandantes muitas vezes não tinham a informação
completa, por exemplo sobre a composição exata da substância ativa, e que o
Tribunal Constitucional também tinha de intervir nesse domínio, resumindo que esta
era uma solução não adequada. A Lei n.º 62/2011 desligava o procedimento
administrativo de todos estes atos que eram a aprovação sanitária da violação da
patente. Afirmou que: «Temos o que temos». E que das duas uma: se o MJ pudesse
fazer uma proposta de alteração legislativa da Lei 62/2011 era uma coisa. A outra
seria transpor os problemas da Lei n.º 62/2011 para o CPI, o que parecia pior.
Afirmou que era pela não obrigatoriedade da arbitragem. Se a empresa demandante
quisesse delimitar preventivamente, por ter ideia que havia concorrentes,
nomeadamente por o prazo de utilização dos direitos exclusivos de comercialização
já ter terminado e as empresas concorrentes já terem iniciado ou se prepararem para
iniciar os procedimentos, ou se a empresa de medicamentos de referência
entendesse adequado fazer essa delimitação preventiva devia poder fazê-lo nos
tribunais arbitrais, não no TPI porque a ideia era fazer com que a rapidez fosse
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consagrada e que fora. Estes processos demoravam cerca de um ano às vezes menos
e no TPI prolongavam-se por três a quatro anos. Desde logo esse primeiro ponto: a
voluntariedade de poder não instaurar a ação no TPI quando houvesse uma violação
ou uma iminência dessa violação ou instaurar na arbitragem voluntária. A ideia da lei
era remover dos tribunais, não apenas administrativos, do Estado estas questões. A
CRP previa a existência de tribunais arbitrais. E a existência de tribunais arbitrais
necessários não era inconstitucional, nomeadamente na área do desporto. E que os
direitos de autor e conexos estavam sujeitos a arbitragem necessária.
Em conformidade, quanto à primeira questão houve acordo entre todos os membros
do GTR-CPI e deliberou-se propor que a arbitragem fosse facultativa e não
necessária. Considerou-se ainda que as questões da tabela remuneratória dos
árbitros, dos impedimentos e suspeições, entre outras questões, se deviam resolver a
breve trecho.
Quanto à questão da exceção peremptória, referiu-se que a patente não era
declarada nula, o que existia era um facto impeditivo que não extravasava o pedido,
na conceção do direito processual, não substantivo. Esse facto impeditivo levava a
que na situação concreta a empresa demandada fosse absolvida do pedido, não
extravasava do pedido, não se formulava mais nada a não ser invocar contra factos
ou factos impeditivos da apreciação do pedido. O tribunal não declarava que a
patente era inválida apenas absolvia o demandado do pedido. Na Alemanha existia
uma bifurcação: tribunal para a invalidação de direitos e outro, o tribunal de
patentes, para as ações de nulidade. Esta bifurcação existia desde o séc. XIX e
assentava na ideia de que o tribunal da infração se devia dissociar do tribunal
competente para a declaração da nulidade da patente. Que se reconheceu contudo,
que este modelo, na Alemanha e a ser aplicado em Portugal, na versão tribunais
arbitrais/TPI, se podia traduzir numa maior morosidade do processo/decisão e,
consequentemente, numa violação do direito de tutela jurisdicional efetiva.
Questão mais complexa era a de, caso a exceção fosse invocada, o demandante
poder pedir que esta exceção fosse transformada processualmente em reconvenção.
E que isto podia funcionar perfeitamente num tribunal do Estado. Num tribunal
arbitral tal possibilidade exigia normas processuais relativamente à chamada do
Ministério Público, à publicitação dessa situação e à eventual suspensão das outras
ações arbitrais onde estivesse pendente com outras partes a mesma substância ativa.
Julgou ser algo complexo introduzir na arbitragem necessária estas disposições. Que
a proposta apresentada era para todos os direitos de propriedade industrial, não era
apenas para as patentes. E que se fosse declarada a nulidade ou anulabilidade a
título de exceção, a autora no tribunal do Estado, no TPI, podia querer transformar
essa exceção como contra-ataque. Que duma vez por todas se decidiu com eficácia
geral, obviando a que as empresas possam colocar no mercado o produto. Concluiu
que a proposta de converter a exceção peremptória da nulidade em pedido
reconvencional seria só para funcionar nos tribunais do Estado e não na arbitragem
necessária.
Interveio o representante da AIPPI - Associação Internacional para a Proteção da
Propriedade Intelectual, Dr. Gonçalo Sampaio que começou por referir que havia
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aqui duas matérias: a primeira a própria Lei n.º 62/2011, que era deficiente e que
procurara responder à falta de resposta dos tribunais administrativos. Que se
comprovou ser uma lei claramente pouco pensada e refletida. Contudo, que
importava não transportar os problemas da Lei n.º 62/2011 para o CPI. Havia uma
questão que relevava que era a da anulação de direitos sem ser pelo TPI. Quanto à
questão da competência para a declaração de invalidade desses direitos referiu que a
patente não era anulável, tratava-se de um direito que era oponível a A mas não era
oponível a B. Adiantou que neste momento, em se procedia à transcrição da Diretiva
no CPI, que previa a competência administrativa para a anulação de alguns direitos,
se não se tivesse cuidado se podia criar uma manta de retalhos. Se mantivesse o
atual CPI que tínhamos as marcas a serem anuladas pelo INPI, I.P. e pelo TPI; e as
patentes a serem anuladas pelo TPI e pelos tribunais arbitrais, se forem inoponíveis e
válidas, pelo que a certa altura, admitiu, os conceitos ficavam muito baralhados. Que
a arbitragem obrigatória implicava que se fosse interposta uma ação de anulação de
uma patente por uma empresa de genéricos, mas que não tivesse AIM, aquela não
podia ver discutida a infração desse direito no TPI por a lei consagrar a arbitragem
obrigatória. Acrescentou que a nulidade podia ser apreciada na arbitragem, segundo
a jurisprudência do Tribunal Constitucional, e se não se mudasse nada não podia ser
discutida no TPI. O que desequilibraria as coisas se esta matéria não fosse apreciada
de uma forma muito abrangente. Que a Associação não tinha uma posição sobre estas
questões, mas que, do ponto de vista pessoal, considerava uma fragilização do
direito de patente a possibilidade de este ser válido e oponível interpartes. A
patente devia ser válida (ponto).
A seguir pediu para fazer uma observação o representante da AMEP - Associação
Portuguesa dos Mandatários Europeus de Patentes, Dr. António Corte-Real que
afirmou, em relação ao primeiro ponto, que concordava com uma alteração que
permitisse que este mecanismo (arbitragem) pudesse ser facultativo, mas ia mais
longe: revogaria a Lei n.º 62/2011, porque esta introduziu uma distorção no âmbito
da EU, teve um contexto específico, de resolver um bloqueio de processos nos
tribunais administrativos numa fase de transição em que não existia ainda o TPI e
portanto neste momento já estávamos com 3 a 4 anos de TPI, o que permitia fazer
uma avaliação e transferir estas questões para o seu lugar próprio: os tribunais. Que
a arbitragem não era o campo ideal para resolver os conflitos de propriedade
industrial por estes serem direitos de exclusivo e haver incompatibilidade de pedidos,
ou seja, que neste campo dificilmente havia lugar para consensos e a arbitragem,
mesmo a necessária, prevista na lei, requeria campos para alguns consensos, apesar
de tudo, designadamente na escolha dos árbitros, no pagamento aos árbitros, nas
regras de processo, e geralmente existia uma parte que não queria estar na
arbitragem e não havia acordo sobre nada.
Quanto à segunda questão, considerou que a mesma se podia traduzir num desvio à
ideia que criou este mecanismo, que se pretendia expedito e que a reconvenção
podia tornar o processo moroso e faltar à ideia que presidiu à sua criação. Havia o
Tribunal Constitucional, a necessidade de salvaguardar o direito de defesa, mas que
talvez fosse preferível transferir tudo para os tribunais que era o seu lugar próprio.
Afirmou, do ponto de vista pessoal, que esta solução era a da sua preferência.
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Seguidamente tomou a palavra o representante da ACPI - Associação Portuguesa
dos Consultores em Propriedade Intelectual, Engenheiro João Pereira da Cruz,
que afirmou que partilhavam da ideia da APOGEM e da APIFARMA, segundo a qual as
arbitragens não deviam e não podiam ser obrigatórias, as arbitragens deviam ser
facultativas.
Quanto à invocação da exceção, a que se fez anteriormente referência, foi referido,
pelo representante da APOGEN - Associação Portuguesa de Medicamentos
Genéricos e Biossimilares, Dr. Ricardo J. Alves Silva, que a mesma surgiu com a Lei
n.º 62/2011, porque a prática dos tribunais de comércio era sempre aceitar esse
meio de defesa por parte das empresas demandadas pela prática da infração. A
novidade foi trazida pela lei que cortou este mecanismo às empresas de
medicamentos de genéricos. E estas na maior parte dos casos, salvo raríssimas
exceções, ficaram impedidas de se defender utilizando aquela via. A primeira parte
da solução não anulava o direito, tornava-o inoponível e com eficácia restrita àquelas
partes. Isto acompanhava a jurisprudência do Tribunal Constitucional mas também do
TPI em situações semelhantes. Era no fundo respeitar o direito de defesa e nada
mais. Não se tornava o direito inoponível mas criavam-se distorções em termos de
concorrência. Esta solução acompanhava a tendência.
Tomou a palavra o representante do CSM - Conselho Superior de Magistratura
Meritíssimo, Meritíssimo Juiz de Direito Luís Ferrão e referiu que não acompanhou
os trabalhos preparatórios nem foi consultado antes de ser publicada a Lei n.º
62/2011, mas, pelas intervenções, reconhecia que levantava problemas processuais;
que isto podia ser aliviado se passasse a ser uma opção e não uma obrigação. E que a
questão da violação do direito de defesa desaparecia. Quanto à questão da exceção e
da reconvenção que eram institutos que estavam amplamente estabelecidos na nossa
lei e quanto aos seus efeitos erga omnes que isso não era problema, desde que tudo
se passasse no âmbito do órgão jurisdicional. Que era uma questão que não tinha de
ser tratada na revisão deste CPI. Se a defesa fosse por exceção seria evidente que
não havia propriamente uma declaração de nulidade erga omnes, mas em
contrapartida se enxertasse uma nova ação reconvencional aí tinha de se dar
cumprimento ao artigo 35.º, ou seja, essa ação era registada no INPI,I.P. e tinha os
efeitos de uma declaração de nulidade. Que não pensava que isto levantasse
qualquer tipo de problema, que eram institutos muito remotos, que já se verificavam
nos tribunais de comércio e que não havia tempo a perder com isto.
Tomou novamente a palavra o representante da APDI - Associação Portuguesa de
Direito Intelectual, Prof. Dr. João Paulo Remédio Marques para referir que havia
um acórdão do STJ, parcialmente contrariado pelo Tribunal Constitucional, no qual
se afirmava que a defesa por exceção no tribunal arbitral não tinha hipótese, que tal
cabia ao TPI através de uma ação de nulidade ou de um pedido reconvencional, e que
se continuava a ter este problema se não se alterasse a lei, por se considerar, no
STJ, que não era possível apresentar qualquer irregularidade invalidante da patente
como meio de defesa por excepção. Ou se apresentaria um pedido reconvencional ou
não se deduziria. Que teria de se apresentar uma ação autónoma de nulidade. Que o
artigo 35.º tal como estava não resolvia.
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A seguir interveio a representante da CIP - Confederação Empresarial de Portugal,
Dra. Sara Rego, afirmando que seguia a posição da maioria: que a arbitragem devia
ser voluntária.
Em conformidade, deliberou-se, por unanimidade, propor que a arbitragem fosse
facultativa e deixasse de ser necessária. Quanto à segunda questão, a consagração
expressa na Lei/2011 e não no CPI do direito de defesa por exceção e a possibilidade
de reconvenção no processo da competência do tribunal arbitral, deliberou-se
submeter à decisão da tutela.
g) Não introduzir qualquer exceção ao regime jurídico dos certificados complementares
de proteção, com eficácia extra Europa, assente nas intervenções seguintes:
O representante da APOGEN - Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos
e Biossimilares, Dr. Ricardo J. Alves Silva, pediu a palavra e disse que lhe tinham
pedido para introduzir um tema muito atual mas que era altamente controverso: a
exceção ao regime jurídico dos certificados complementares de proteção, com
eficácia extra Europa. Referiu que a Comissão Junker despoletou um estudo sobre o
impacto económico de uma exceção desta natureza na regulamentação europeia das
CCP`S (certificados complementares de proteção), que os resultados foram bastante
notórios, no contexto da EU e no quadro duma exceção desse calibre, e por isso se
podia transpor esse estudo de impacto para a economia e a indústria portuguesa. Que
a indústria portuguesa tinha produção de medicamentos, designadamente de
genéricos, em território português e que uma exceção desta natureza aproveitava as
empresas de fabrico final. Que o processo legislativo, a nível europeu, continuava
numa fase muito embrionária, estavam em curso as consultas institucionais e não se
sabia se essa alteração veria a luz do dia. E que os nossos vizinhos do lado estavam a
discutir uma solução dessa natureza antecipando-se à UE e que Portugal devia seguir
na mesma linha.
O representante da APIFARMA - Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica,
Prof. Dr. Pedro Caridade de Freitas interveio e afirmou que discordava de qualquer
exceção aos CCP`S, que esta figura estava rodeada de incerteza e que era prematuro
regulamentar esta matéria, além de que a mesma exceção desprotegia as UCP`S que
tivessem objetivo de exclusividade de mercado no seu âmbito de aplicação e punham
em causa a proteção dos medicamentos de referência, manifestando-se assim
contrário a qualquer exceção aos CCP`S.
O representante da ACPI - Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade
Intelectual, Engenheiro João Jorge Pereira da Cruz referiu, numa intervenção
muito curta, que a Comissão Europeia estava interessadíssima na manutenção dos
CCP`S.
O representante da APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Prof. Dr.
João Paulo Remédio Marques acrescentou que a legislação atual complicava mais do
que resolvia em relação aos CCP`S e que eram inúmeros os pedidos de reenvio
prejudicial por isso era melhor esperar pelo que viesse. Adiantou que o TJ da UE
podia até inverter a jurisprudência sobre o que se podia entender por mencionado na
patente
base,
introdução
no
mercado,
medicamentos
veterinários,
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fitofarmacêuticos, etc. porque o regulamento era muito complexo e confuso e depois
havia o problema de criar um CCP com efeito uniforme, com toda a complexidade,
sem se saber concretamente a que procedimento se destinava.
h) Alterar a redação do artigo 73.º «Motivos de recusa» no sentido de o adaptar à
redação do artigo 100.º no que respeita à patente europeia.
i) Aprovar a proposta da APDI, quanto à insuficiência descritiva, que consta da página
15 do documento entregue, junto em anexo e que faz parte integrante da presente
ata.
j) Eliminar a proibição da dupla proteção pela revogação do artigo 88.º, nos termos da
intervenção seguinte.
O representante da ACPI - Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade
Intelectual, Engenheiro João Jorge Pereira da Cruz advogou a eliminação da
proibição da dupla proteção na lei portuguesa pela revogação do artigo 88.º,
proposta que foi acolhida por deliberação unanime dos presentes. Que o legislador
europeu deixava à discricionariedade de cada país a regulamentação desta matéria.
E que era importante para as pequenas e médias empresas que não ficassem sem
uma patente, quanto mais não fosse através do modelo de utilidade.
k) Acompanhar o que foi proposto pela APDI em relação ao artigo 119.º, sob a epígrafe
«Limitações quanto ao modelo de utilidade», cujo documento consta em anexo à
presente ata e dela faz parte integrante.
Após esta intervenção deu-se por encerrada esta primeira parte da reunião sobre o
tema das «invenções».
II - PARTE
A segunda parte da reunião do GTR-CPI, que decorreu na sala da inovação do Gabinete da
Secretária de Estado da Justiça, sita na Praça do Comércio, 1149-019 Lisboa, iniciou-se às
15:45, foi aberta e presidida pela Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P., e Coordenadora
do GTR-CPI Dra. Leonor Trindade e subordinada à aprovação das conclusões respeitantes à
«Parte geral» do CPI, conforme ponto da ordem de trabalhos, e contou com a presença dos
seguintes membros:
Representante da OSAE - Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, Dr. Carlos de
Matos;
Representante da ARBITRARE - Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Dra.
Joana Borralho de Gouveia;
Representante da UA - Universidade do Algarve, Dra. Sofia Vairinho;
Representante do CSM - Conselho Superior de Magistratura, Juiz de Direito Luís Ferrão;
Representante da OA - Ordem dos Advogados, Dr. César Bessa Monteiro;
Representante da AIPPI - Associação Internacional para a Proteção da Propriedade
Intelectual, Dr. Gonçalo Sampaio;
Representante da CCI - Câmara de Comércio Internacional, Dr. Nuno Cruz;
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Representante da ACPI - Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade
Intelectual, Engenheiro João Jorge Pereira da Cruz;
Representante da APOGEN - Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e
Biossimilares, Dr. Ricardo J. Alves Silva;
Representante do INFARMED - da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de
Saúde, I.P., Dra. Fernanda Moreira;
Representante da APIFARMA - Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, Prof. Dr.
Pedro Caridade de Freitas
Representante da APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Prof. Dr. João Paulo
Remédio Marques;
Representante da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, Dra. Sara Rego;
Representante da AMEP, Associação Portuguesa dos Mandatários Europeus de Patentes, Dr.
António Corte-Real;
Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, adjunta do Gabinete da Senhora Ministra da Justiça,
coadjutora da Exma. Sra. Coordenadora do GTR-CPI;
Dr.ª Margarida Sofia de Sousa Guerreiro de Almeida Matias, técnica especialista do
Gabinete da Secretária de Estado da Justiça, coadjutora da Exma. Coordenadora do GTRCPI e da
Lic. Maria Francisca Monteiro Neves Vaz Rebordão Topa, técnica superior, da SGMJ,
designada para elaborar a ata da reunião do GTR-CPI.
Aberta a reunião, a Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P. e Coordenadora, Dra. Leonor
Trindade, começou por saudar as entidades presentes, particularmente as que não
estiveram presentes na reunião imediatamente anterior, e propor como metodologia de
trabalho a identificação, por cada intervenção, em ronda, dos membros presentes e a
aprovação por deliberações da maioria das alterações ao CPI a submeter à consideração
superior e que seriam, após orientação da tutela, incorporadas no projeto futuro do CPI,
cuja versão seria objeto de distribuição no próximo dia 15 de dezembro. Informou ainda
que se realizaria uma última reunião, no dia 11 de dezembro de 2017, segunda-feira, para
se apresentaram as conclusões do GTR-CPI. Agradeceu os contributos escritos enviados
para esta reunião pela ACPI, AMEP e AIPPI.
No que respeita à Parte geral do CPI, deliberou-se propor, após debate e aprovação dos
membros presentes do GTR-CPI, as alterações seguintes:
a) Alterar a redação do artigo 10.º, com a epígrafe «Legitimidade para promover atos»,
cuja proposta de redação apresentada pela ACPI, AMEP e AIPPI, consta de documento
junto em anexo, que faz parte integrante da presente ata e aqui se dá por
reproduzido, no sentido de limitar aos profissionais da propriedade industrial a
prática dos atos respeitantes a esta matéria, segundo as intervenções seguintes.
O representante da ACPI - Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade
Intelectual, Engenheiro João Pereira da Cruz afirmou que entregou recentemente à
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Senhora Ministra da Justiça um projeto de Estatuto do Agente Oficial da Propriedade
Industrial e que este trabalho fora elaborado no tempo da anterior Ministra da
Justiça, Dra. Paula Teixeira da Cruz. A proposta de alteração do artigo 10.º surgiu na
sequência do proposto no referido projeto de Estatuto do Agente e assentou na ideia
de limitar aos advogados e aos referidos agentes a prática de atos relativos à
propriedade industrial.
Seguidamente tomou a palavra o representante da AIPPI - Associação Internacional
para a Proteção da Propriedade Intelectual, Dr. Gonçalo Sampaio, para subscrever
as palavras do Engenheiro João Cruz e propor o aperfeiçoamento da redação do
artigo 10.º, conjugando-a com a prevista no artigo 81.º do CPI, com a epígrafe
«Responsabilidade das traduções», pela introdução da expressão que se encontrava
neste último artigo «...sob a responsabilidade de…».Mas, afirmou, que esta era uma
questão de legística a tratar mais à frente. Que o fundamental era que, quando
existissem litígios que pusessem em causa os direitos de propriedade industrial,
houvesse uma representação profissional da parte de quem atuasse perante o INPI,
I.P., de acordo com aquilo que o próprio CPI já previa a respeito dos mandatários
autorizados da propriedade industrial. Que se tratava de separar aquilo que designou
de parte litigiosa dos processos e de validade qualitativa dos intervenientes no
processo.
O representante da CCI - Câmara de Comércio Internacional, Dr. Nuno Cruz,
referiu que a redação proposta acolhia o princípio de que os atos processuais nos
litígios e oposições ganhava interesse público decorrente da discussão se efetuar em
moldes mais técnicos, ganhando também as partes, especialmente no contencioso de
patente, modelo de utilidade e de desenhos ou modelos. Abria a representação aos
advogados e solicitadores mas também aos agentes oficiais da propriedade industrial
nas matérias estritamente técnicas, sem prejuízo do princípio basilar de que os
próprios podiam praticar esses atos. E, por fim, afirmou que esta solução não
retirava a presença do procurador na medida em que este podia representar o
próprio interessado que podia praticar os atos. Que nesta linha, com a referida
profissionalização dos representantes, importava revogar a atual figura do procurador
autorizado.
O representante da OSAE - Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução,
Dr. Carlos de Matos afirmou, seguidamente, que concordava com a revogação da
figura dos procuradores autorizados, que foram designados a título temporário pelo
INPI,I.P., por ser uma figura distinta do procurador designado pelo interessado, que
nunca foi um profissional da propriedade industrial e que não conviria que viesse a
ser legitimado como tal por se dever manter apenas como procurador.
A representante da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, Dra. Sara Rego
tomou a palavra e afirmou que concordava com a proposta da AIPPI.
O representante da APIFARMA - Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica,
Prof. Dr. Pedro Caridade de Freitas disse que concordava com a proposta de
redação e com as alterações que tinham sido sugeridas.
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b) Adiar a regulamentação da matéria respeitante à via administrativa para a anulação
de decisões, nos termos das intervenções seguintes, cujo tema foi desdobrado nas
questões/respostas a seguir mencionadas:
i. Impor a previsão desta matéria nas marcas ou estender a outra tipologia de
direitos;
ii. A possibilidade de recurso das decisões do INPI,I.P.;
iii. Os prazos de anulação;
iv. E a criação de câmaras de recurso.
O representante da AMEP - Associação Portuguesa dos Mandatários Europeus de
Patentes, Dr. António Corte-Real começou por referir que havia uma questão prévia
a esta que era a da oportunidade de introduzir já esta alteração no CPI. Que a
Diretiva estabelecia, neste caso, um prazo mais largo, até 2023, porque considerou
que esta questão ia alterar o figurino da invalidação. Que o procedimento previsto na
Diretiva para as marcas já estava implementado em 50% na nossa lei. O artigo 45.º da
Diretiva falava que seria necessário um procedimento eficiente para declarar a
extinção dos direitos de marca, que tem duas componentes: o da caducidade da
marca ou por falta de uso da marca, que já existia no nosso CPI, e a outra
componente, que no nosso CPI estava reservada aos tribunais, que era a declaração
de invalidade do registo. De algum modo, que já cumprimos 50% da tarefa e falta
cumprir a outra metade, que introduzia algumas regras que importava refletir bem
porque se relacionavam com aspetos complexos que não nos permitiam legislar sobre
todos. Este procedimento foi copiado para os Estados membros do que existia no IPE,
mas este tinha uma configuração de impugnação e de relacionamento com os
tribunais diferente daquela que ao nível nacional existia com o INPI, I.P. Que era
necessário pensar, por exemplo se estivesse pendente uma ação de invalidação nos
tribunais e se fosse apresentado um pedido de anulação no INPI,I.P. com os mesmos
fundamentos, em criar regras de coordenação para além da implementação da figura
no nosso Direito. Quanto à questão de estender este regime a outras modalidades de
propriedade industrial, que parecia consensual, depois de ouvir várias associações
sobre a matéria, designadamente ao desenho e modelo, cujo registo se obtinha com
muita facilidade e tem novidade, sendo possível padecer de invalidade e ser
invalidado pelo tribunal. Que aqui havia um paralelo com o sistema europeu e por
isso faria sentido essa extensão.
O representante da CCI - Câmara de Comércio Internacional, Dr. Nuno Cruz
afirmou que acompanhava os comentários que foram feitos pelo Dr. António CorteReal e acrescentou que parecia prudente não haver precipitações na regulamentação
da matéria e que se devia pensar nas estruturas e meios de suporte dessas
invalidações com tempo. Que era necessário criar um órgão independente do
INPI,I.P. para efetuar essas invalidações e leis substantiva e de processo. Quanto à
implementação do sistema para outros direitos pronunciou-se afirmativamente
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depois de o mesmo ser experimentado nas marcas. Que admitido o sistema se devia
prever uma qualquer forma de recurso ou para o tribunal de 1ª instância ou para o
tribunal da relação da decisão do organismo que irá ser criado.
Aproveitou para saudar a alteração que correspondia ao n.º 10 do artigo 258.º do CPI
que era, na versão anterior, a consagração do princípio da imunidade em virtude do
registo e considerar que a redação do agora n.º 3 de outra disposição do CPI estava
muito melhor, pelo que saudou este trabalho e alteração.
O representante da APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Prof. Dr.
João Paulo Remédio Marques, corroborou as intervenções anteriores dos membros
do GTR-CPI quanto à reserva ou oportunidade de implementar o sistema e afirmou
que, caso o sistema se concretizasse, era partidário de uma contenção na aplicação
do mesmo, restrito às marcas e aos sinais distintivos. Quanto aos desenhos ou
modelos que tinha algumas dúvidas porque estes tinham direito de autor se
envolvessem criação artística e aí já podiam bulir com problemas mais complexos do
procedimento administrativo de análise da novidade ou singularidade. Que o órgão
que emitia o ato não devia ser o que analisa o pedido de anulação. Nos direitos
industriais tínhamos administração pública de direitos privados, não tínhamos
administração pública para a prossecução de direitos públicos e que neste modelo de
administração pública para a prossecução de interesses privados tinha de haver uma
cautela muito grande para que dentro do INPI, I.P. houvesse um órgão jurisdicional,
uma câmara de recurso independente e imparcial à semelhança do Instituto de
Propriedade Intelectual da União Europeia e com possibilidade de recurso judicial de
apelação para o tribunal da relação, eventualmente para o STJ; se fosse para o TPI
correríamos o risco de ter quatro graus de jurisdição. Que partilhava dos problemas,
das preocupações e da opinião dos colegas no sentido de haver alguma cautela na
consagração desta possibilidade. Os titulares deste órgão tinham de ter o estatuto de
juízes, não podiam ser funcionários, teria de se pensar na forma como se
recrutariam, etc.. Propôs que se agisse com muita cautela nesta matéria, não
consagrando para já qualquer sistema.
Tomou a palavra o representante do CSM - Conselho Superior de Magistratura,
Meritíssimo Juiz de Direito Luís Ferrão e afirmou que foi dito que da decisão do
órgão jurisdicional que se criasse no INPI, I.P. havia recurso direto para o tribunal da
relação. Que não via como isso podia ser porque estava previsto no artigo 39.º, alínea
b), do CPI que cabia recurso para o TPI das decisões do INPI, I.P. em matérias de
caducidade e outras, mas não de anulação. E que se podia alterar desde que a
alteração não interferisse com a competência do TPI, em sede de recurso. Que não
via muito bem a viabilidade dessa proposta como foi formulada. Quanto ao resto, era
certo que existia um prazo transitório maior pelo que não havia necessidade de
transpor ao mesmo tempo que outras matérias que requeressem um prazo de
transição mais curto. E que não tinha nada contra a nova competência do INPI, I.P.,
com esta reserva.

15

O representante da AO - Ordem dos Advogados, Dr. César Bessa Monteiro, disse
apenas que concordava com as anteriores posições e que os recursos das decisões do
INPI,I.P., deviam ter duas instâncias de recurso o TPI e o tribunal da relação e que
para efeitos de uniformização de jurisprudência o tribunal da relação criava
problemas diversos porque existiam várias decisões sobre matérias idênticas e tal
possibilidade criava quatro instâncias de recurso. Aventou a possibilidade de o STJ se
pronunciar sobre outras matérias para além daquelas que já se encontravam
previstas.
O representante do CSM - Conselho Superior de Magistratura, Meritíssimo Juiz de
Direito Luís Ferrão referiu apenas que desconhecia qual era a disposição a que se
estava a reportar mas que o TPI tinha jurisdição nacional e das suas decisões só cabia
recurso para a Relação de Lisboa, não para as outras quatro relações. E que não
havia problemas quanto a esta matéria. Ao que o Dr. César Bessa Monteiro
respondeu que concordava em absoluto com a posição acabada de apresentar mas
que colocava a questão em termos de reflexão e de hipótese para o futuro.
Tomou a palavra a Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, adjunta do Gabinete da
Senhora Ministra da Justiça e coadjutora da Exma. Sra. Coordenadora do GTR-CPI
e referiu que foi Juiz no Tribunal de Comércio de Lisboa e que gostava de colocar
duas perguntas: se a câmara de recurso se limitava aos processos de anulação
(caducidade, declaração de nulidade e anulação) e se quanto ao mais se mantinha a
competência do INPI,I.P. Foi respondido que sim. Que admitindo o modelo de
anulação previsto no CPA nada obstava a que se aplicasse o modelo de anulação
administrativa aí previsto, atribuindo competência ao Conselho de Administração do
INPI,I.P. para decidir nos procedimentos de anulação de decisões. (Contudo,
reiteraram a anterior posição de adiar a regulamentação desta matéria para melhor
ponderação do sistema o Dr. António Corte Real, o Prof. Rogério Marques e o Dr.
Gonçalo Sampaio). E à pergunta se estava prevista uma alteração à LOSJ foi
respondido pela Exma. Senhora Dra. Maria de Fátima Reis Silva que se pensava na
criação de seções especializadas em matéria de concorrência e propriedade
intelectual no Tribunal da Relação de Lisboa, contribuindo para a estabilização da
jurisdição na 1ª instância e no redimensionamento do TPI como tribunal nacional.
Confirmou-se que da intervenção do Dr. César Bessa Monteiro decorreu que os
atuais meios de recurso para o STJ eram insuficientes.
Tomou a palavra a Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P e Coordenadora do GTRCPI, Dra. Leonor Trindade e afirmou que das posições tomadas pelos membros do
GTR-CPI se concluía que havia tempo (até 2023) para transpor a Diretiva em matéria
de anulação das decisões sobre propriedade industrial. E que se equacionavam duas
vias: a da criação de um órgão jurisdicional autónomo e independente ou a via
prevista no CPA que passaria por atribuir competência aos órgãos de direção superior
(Conselho de Administração do INPI, I.P.) para decidir os procedimentos de anulação.
c) Prever prazos para a anulação e não os prever para a declaração de nulidade, nos
termos das intervenções seguintes.
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Colocou ainda a questão de saber se deviam existir ou não prazos de anulação e em que
termos. O representante da APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual,
Prof. Dr. João Paulo Remédio Marques, referiu que refletiu sobre o assunto no sentido
de o artigo 34.º estranhamente não prever qualquer prazo para a anulabilidade. Que
existia esse prazo em matéria de marcas, prazo de 10 anos que já foi aplicado por
analogia pelo STJ, em 2015, às denominações de origem. Todavia, a anulabilidade tinha
a ver com interesses particulares, infração de direitos subjetivos, não com a infração de
normas de direito público. Havia várias soluções no direito estrangeiro. Havia casos que
respeitavam à titularidade dos direitos, nomeadamente do desenho e do modelo, que
levantavam problemas. Uma solução seria aplicar o prazo de um ano previsto no Código
Civil Português, um ano a partir da cessação do vício, que corresponde ao momento em
que se conhecia da infração/invalidade e outra em estabelecer um prazo a partir da
concessão do direito ou em alternativa um prazo a partir do qual o titular do direito
tomaria conhecimento da violação dos seus direitos subjetivos. O que não fazia sentido
era não haver prazos para as ações de anulabilidade, com exceção do previsto nas
marcas, denominações de origem e demais sinais distintivos em que já se fixava um
prazo para a anulação dos direitos industriais.
Um outro membro do grupo de trabalho referiu que em matéria de nulidade não havia
prazos e bem, mas em matéria de patentes, desenhos ou modelos, não havia prazos e
devia haver porque a violação destes direitos não estava enquadrada na nulidade. Que
podia haver exceções nas regras especiais de atribuição de direitos, em que havia
alguma doutrina mais antiga, Código de 40, mas nos casos mais relevantes se devia
prever um prazo de anulabilidade. Talvez 10 anos ou mais. A CCI propôs apresentar um
contributo escrito sobre esta matéria. Um ano após o conhecimento do facto. Nunca
após cinco anos. Que não havia prazos para a anulação de registos da marca da EU, para
as marcas e para registos adquiridos de má-fé. Que na proposta não aparecia esta
última e devia manter-se. Porquê? Que a questão estava relacionada com a maior ou
menor segurança na concessão dos direitos e com a questão da realização do exame
oficioso e ainda com a boa-fé de um terceiro que adquirisse um direito que não podia
estar eternamente sujeito a uma situação de anulação. Que via o sistema equilibrado
desta maneira. Se o exame oficioso fosse eliminado que faria sentido deixar de haver
prazo para a anulação. E que sistema tinha de ser visto em balanço.
d) Remeter para a deliberação tomada na reunião anterior a resposta à questão da
definição da data do pedido para efeitos de prioridade.
e) Alterar artigo 350.º com a epígrafe «Revalidação» do CPI, proposta que foi apresentada
por escrito, nos termos da intervenção a seguir mencionada.
A Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P e Coordenadora do GTR-CPI, Dra. Leonor
Trindade perguntou se havia outras questões, ao que foi respondido afirmativamente
com a proposta de redação do artigo 350.º com a epígrafe «Revalidação» do CPI, que foi
apresentada por escrito em documento, junto em anexo à presente ata, que dela faz
parte integrante e aqui se dá por reproduzido, tendo sido a mesma considerada pacífica
e aprovada.
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f) Renumerar o CPI.
Fez ainda uma pergunta de legística sobre se devia ou não renumerar o CPI ao que foi
respondido em uníssono que sim e que se podia criar uma tabela de correspondência
entre a antiga e a nova numeração.
Após o exposto, deliberou-se convocar, nesta data, 29/11/2017, os membros do GTR-CPI
para a próxima reunião e que esta se realizaria amanhã no dia 30 de novembro de 2017,
quinta-feira, com início às 10:00, sob o seguinte horário e matérias: das 10:00 às 11:00 à
análise, discussão e aprovação das conclusões relativas ao articulado enquadrado no Título
III do CPI, subordinado à epígrafe «Infrações»; das 11:00 às 12:00 da matéria relativa aos
segredos de negócio ou «Proteção de segredos comerciais», constante do atual projeto de
CPI; das 12:00 às 13:00 das disposições integradas no Capítulo VII, com a epígrafe
«Logótipos», do Título II do CPI, com a epígrafe «Regimes jurídicos da propriedade
industrial» e a partir das 14:30 até às 17:30, após breve interrupção, entre as 13:00 e as
14:30, para a refeição do almoço, das normas do Capítulo IV do mesmo Título II sob a
epígrafe «Marcas».
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 17:30.
E, para constar eu, Maria Francisca Monteiro Neves Vaz Rebordão Topa, secretária do GTRCPI redigi, lavrei e datei a presente ata, que após lida e aprovada, vai ser assinada por
mim e pela Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P. e Coordenadora do GTR-CPI, Dra.
Leonor Trindade.

Presidente do INPI, I.P. Lic. Leonor Trindade
(Coordenadora do Grupo de Trabalho)

Lic. Maria Francisca Monteiro Neves Vaz Rebordão Topa
(Secretária do Grupo de Trabalho)

18

Grupo de Trabalho de Revisão do Código da Propriedade Industrial (GTR-CPI) com o
objetivo principal de analisar o projeto atual do Código da Propriedade Industrial (CPI)
(Despacho n.º 10126/2017, da Exma. Senhora Secretária de Estado da Justiça, publicado no
Diário da República, 2ª série, n.º 225, de 22 de novembro de 2017)

Ata n.º 3

Aos trinta dias do mês de novembro de 2017, reuniu-se, às 10:00, o GTR-CPI designado pelo
Despacho n.º 10126/2017, da Exma. Senhora Secretária de Estado da Justiça, publicado no
Diário da República, 2ª série, n.º 225, de 22/11/2017, no âmbito das competências
delegadas por Sua Excelência a Ministra da Justiça através da alínea d) do ponto 3.1 do
Despacho n.º 977/2016, de 14 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º
13, de 20 de janeiro de 2016, na sala da inovação do Gabinete da Secretária de Estado da
Justiça, sito na Praça do Comércio, 1149-019 Lisboa, para a sua 3.ª reunião, com a
seguinte ordem de trabalhos: das 10:00 às 11:00 à análise, discussão e aprovação das
conclusões relativas ao articulado enquadrado no Título III do CPI, subordinado à epígrafe
«Infrações»; das 11:00 às 12:00 da matéria relativa aos segredos de negócio ou «Proteção
de segredos comerciais», constante do atual projeto de CPI; das 12:00 às 13:00 das
disposições integradas no Capítulo VII, com a epígrafe «Logótipos», do Título II do CPI, com
a epígrafe «Regimes jurídicos da propriedade industrial» e a partir das 14:30 até às 17:30,
após breve interrupção, entre as 13:00 e as 14:30, para a refeição do almoço, das normas
do Capítulo IV do mesmo Título II sob a epígrafe «Marcas».
I - PARTE
A primeira parte reunião foi aberta e presidida pela Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P.
e Coordenadora do GTR-CPI Dra. Leonor Trindade, subordinada ao tema «Infrações» e
decorreu, das 10:00 às 11:00, com a presença dos seguintes membros:
Representante da OSAE - Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, Dr. Carlos de
Matos;
Representante da ARBITRARE - Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Dra.
Joana Borralho de Gouveia;
Representante da AT - Autoridade Tributária, Dra. Alcinda Fortes Santos;
Representante do CSM - Conselho Superior de Magistratura, Meritíssimo Meritíssimo Juiz de
Direito Luís Ferrão;
Representante da OA - Ordem dos Advogados, Dr. César Bessa Monteiro;
Representante da AIPPI - Associação Internacional para a Proteção da Propriedade
Intelectual, Dr. Gonçalo Sampaio;
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Representante da União de Marcas, Dra. Cristina Simões;
Representante da CCI - Câmara de Comércio Internacional, Dr. Nuno Cruz;
Representante da CENTROMARCA - Associação Portuguesa de Produtos de Marca, Dr.
Gonçalo Moreira Rato;
Representante da ACPI - Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade
Intelectual, Engenheiro João Jorge Pereira da Cruz;
Representante do INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde,
I.P., Dra. Fernanda Moreira;
Representante da ASAE - Autoridade Segurança e Atividade Económica, Dr. Hugo Tavares;
Representante da APOGEN - Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e
Biossimilares, Dr. Ricardo J. Alves Silva;
Representante da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, Dra. Sara Rego;
Representante da AMEP - Associação Portuguesa dos Mandatários Europeus de Patentes, Dr.
António Corte-Real;
Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, adjunta do Gabinete da Senhora Ministra da Justiça,
coadjutora da Exma. Sra. Coordenadora do GTR-CPI;
Dr.ª Margarida Sofia de Sousa Guerreiro de Almeida Matias, técnica especialista do
Gabinete da Secretária de Estado da Justiça, coadjutora da Exma. Coordenadora do GTRCPI e da
Lic. Maria Francisca Monteiro Neves Vaz Rebordão Topa, técnica superior, da SGMJ,
designada para elaborar a ata da reunião do GTR-CPI.
Aberta a reunião, a Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P. e Coordenadora, Dra. Leonor
Trindade, começou por saudar as entidades presentes, identificar o tema em discussão «Infrações» - e propor como metodologia de trabalho a identificação, por cada
intervenção, em ronda, dos membros presentes e a aprovação por deliberações da maioria
das alterações ao CPI a submeter à consideração superior e que seriam, após orientação da
tutela, incorporadas no projeto futuro do CPI, cuja versão seria objeto de distribuição no
próximo dia 15 de dezembro. Informou ainda que se realizaria uma última reunião, no dia
11 de dezembro de 2017, segunda-feira, para se apresentaram as conclusões do GTR-CPI.
Agradeceu os contributos escritos enviados para esta reunião e passou à análise do
primeiro ponto constante da ordem de trabalhos.
Em matéria de infrações, deliberou-se propor, após debate e aprovação pelos membros
presentes do GTR-CPI, as alterações seguintes:
a) Estabelecer um regime sancionatório comum (infrações e sanções penais – crime
semipúblico, com a consequente retirada da queixa) para a violação de todos os
direitos de propriedade industrial;
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b) Pugnar pela efetiva aplicação da lei existente, sendo certo que a AT se deparava
frequentemente com o crime de branqueamento de capitais mas que o sistema era
eficaz no combate à contrafação;
c) Alterar, acolhendo as propostas da ASAE, em matéria sancionatória, o artigo 323.º,
com a epígrafe «Contrafação, imitação e uso ilegal de marca», aditando ao n.º 1 do
artigo do projeto atual do CPI uma nova alínea do seguinte teor: «g) praticar os atos
previstos no n.º 2 do artigo 258.º», atos que se consubstanciam na violação dos
direitos conferidos pelo registo, considerando a ASAE e o GTR-CPI que a pena a
aplicar seria a já prevista;
d) Alterar a redação do artigo 329.º do projeto atual do CPI e com a epígrafe «Queixa»,
propondo a redação seguinte: «O órgão de polícia criminal ou a entidade policial que
tiver conhecimentos de factos que constituam crimes previstos no presente Código
deve informar o titular do direito de queixa dos factos de que teve conhecimento,
dos objetos apreendidos que manifestam a prática de crime, informando-o ainda
sobre o prazo para o exercício do direito de queixa»;
e) Prever um prazo para essa mesma informação/notificação (ex. 10 dias, à semelhança
da obrigatoriedade de comunicação da notícia de crime, por parte dos órgãos de
polícia criminal, no âmbito do Código de Processo Penal);
f) Alterar o artigo 342.º sobre «Fiscalização e apreensão», considerando que era longo
por nele convergiram matérias de fiscalização, apreensão e destino dos produtos
apreendidos (apesar de partilharem a perspetiva processual);
g) Alterar o n.º 4 do artigo 342.º no sentido de se clarificar o momento em que se era
constituído arguido (no momento do primeiro interrogatório, judicial ou não judicial,
do arguido);
h) Alterar o n.º 5 do artigo 342.º, num propósito de simplificação, propondo a seguinte
redação: «A autoridade judiciária declara os objetos apreendidos perdidos a favor do
Estado e determina, de imediato, a sua destruição, excepto se: a) Houver oposição
do arguido; ou b) O titular do direito ofendido der o seu consentimento expresso
para que lhes seja dada outra finalidade, sempre que seja possível eliminar a parte
dos mesmos ou o sinal distintivo neles aposto que se suspeite constituir violação do
direito de propriedade industrial»;
i) Alterar o n.º 6 do artigo 342.º, propondo a redação seguinte: «Para os efeitos
previstos na alínea b) do número anterior, a autoridade judiciária deve ordenar a
notificação do titular do direito, devendo este responder no prazo de dez dias,
sendo que, nada dizendo, se presume o seu consentimento».
j) Redigir um novo artigo com a redação prevista no n.º 7 do artigo 342.º do projeto
atual do CPI, constituindo o artigo 342.º-A, sob a epígrafe «Custos de armazenagem e
destruição»;
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k) Renumerar o n.º 8 do artigo 342.º do projeto atual do CPI no sentido de passar a ser o
n.º 7;
l) Repensar o n.º 8 do artigo 342.º no sentido de, tratando-se de objetos apreendidos,
cujo proprietário ou possuidor era desconhecido, se clarificar se bastava a simples
suspeita de constituir violação dos direitos de propriedade industrial para que
aqueles pudessem ser declarados perdidos a favor do Estado e se a existência de
simples suspeita dispensava o exame pericial. Propôs-se ainda reavaliar a redação
seguinte: «deve aquela autoridade, no prazo legalmente previsto para a validação
(…) declarar os bens apreendidos perdidos a favor do Estado»;
m) Prever a realização de exames diretos (em flagrante) para além de exames periciais,
quando os casos de contrafação fossem notórios ou evidentes, que dispensassem os
especiais conhecimentos técnicos relativamente à avaliação dos objetos por tal
medida poder reduzir, consideravelmente, o tempo de investigação consumido nestes
inquéritos, devendo estar sempre salvaguardada a possibilidade de o arguido suscitar
outras medidas de contraprova;
n) Repensar o regime geral da apreensão de correspondência, previsto no artigo 179.º
do CPP, que impedia a sua interceção, apreensão e validação, por força da sua alínea
b) do n.º 1, considerando, concretamente a ASAE, que a fenomenologia criminal
recente apontava para uma massiva utilização do comércio eletrónico para a prática
dos crimes previstos neste Código, designadamente, a venda e circulação de artigos
contrafeitos. Que as plataformas eletrónicas eram agora o veículo privilegiado para a
oferta e venda de produtos falsificados (contrafeitos), por vezes, facilitadores na
criação de um contexto de engano ao consumidor (concurso com a fraude sobre
mercadorias, p.p. no DL 28/84). E que a tipologia deste comércio implicava a
utilização de entregas de encomendas postais nos locais onde eram encomendadas e
que a investigação aos crimes desta Proposta, envolvendo encomendas, colidia com o
regime geral da apreensão de correspondência, previsto no artigo 179.º do CPP,
impedindo a sua interceção, apreensão e validação, por força da sua alínea b) do
número 1. Repensar alterar a moldura penal do crime de contrafação e interceptar
os produtos na alfândega.
o) Alterar o artigo 324.º do CPI no sentido de se eliminar a expressão «com
conhecimento dessa situação», sem que o crime deixasse de ser doloso, segundo a
AT;
p) Alterar a redação do n.º 2 do artigo 323.º na parte em que remete para o n.º 2 do
artigo 258.º por não haver penalização por remissão;
q) Alterar a alínea b) do n.º 1 do artigo 266.º do projeto atual do CPI no sentido de se
prever não só a exportação mas também a importação (bens importados já estão
em circulação; proposta: que se destinem a ser importados – distribuição no
mercado), segundo a AT;
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Após esta intervenção a Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P. e Coordenadora, Dra.
Leonor Trindade, deu por encerrada esta primeira parte da reunião sobre o tema das
«infrações» e agradeceu aos presentes a colaboração.
II - PARTE
A segunda parte reunião, que se realizou na sala da inovação do Gabinete da Secretária de
Estado da Justiça, sito na Praça do Comércio, 1149-019 Lisboa, foi aberta e presidida pela
Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P. e Coordenadora do GTR-CPI Dra. Leonor Trindade,
subordinada ao tema segredos de negócio ou «Proteção de segredos comerciais» e
decorreu, das 11:00 às 12:00, com a presença dos seguintes membros:
Representante da ARBITRARE - Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Dra.
Joana Borralho de Gouveia;
Representante do CSM - Conselho Superior de Magistratura, Meritíssimo Meritíssimo Juiz de
Direito Luís Ferrão;
Representante da OA - Ordem dos Advogados, Dr. César Bessa Monteiro;
Representante da AIPPI - Associação Internacional para a Proteção da Propriedade
Intelectual, Dr. Gonçalo Sampaio;
Representante da União de Marcas, Dra. Cristina Simões;
Representante da CCI - Câmara de Comércio Internacional, Dr. Nuno Cruz;
Representante da CENTROMARCA - Associação Portuguesa de Produtos de Marca, Dr.
Gonçalo Moreira Rato;
Representante da ACPI - Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade
Intelectual, Engenheiro João Jorge Pereira da Cruz;
Representante da APOGEN - Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e
Biossimilares, Dr. Ricardo J. Alves Silva;
Representante do INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde,
I.P., Dra. Fernanda Moreira;
Representante da APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Prof. Dr. João Paulo
Remédio Marques
Representante da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, Dra. Sara Rego;
Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, adjunta do Gabinete da Senhora Ministra da Justiça,
coadjutora da Exma. Sra. Coordenadora do GTR-CPI;
Dr.ª Margarida Sofia de Sousa Guerreiro de Almeida Matias, técnica especialista do
Gabinete da Secretária de Estado da Justiça, coadjutora da Exma. Coordenadora do GTRCPI e da
Lic. Maria Francisca Monteiro Neves Vaz Rebordão Topa, técnica superior, da SGMJ,
designada para elaborar a ata da reunião do GTR-CPI.
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Aberta a reunião, a Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P. e Coordenadora, Dra. Leonor
Trindade, começou por saudar as entidades presentes, particularmente as que não
estiveram presentes na reunião imediatamente anterior, e propor como metodologia de
trabalho a identificação, por cada intervenção, em ronda, dos membros presentes e a
aprovação por deliberações da maioria das alterações ao CPI a submeter à consideração
superior e que seriam, após orientação da tutela, incorporadas no projeto futuro do CPI,
cuja versão seria objeto de distribuição no próximo dia 15 de dezembro. Informou ainda
que se realizaria uma última reunião, no dia 11 de dezembro de 2017, segunda-feira, para
se apresentaram as conclusões do GTR-CPI. Agradeceu os contributos escritos enviados
para esta reunião pela CCI.
Em matéria de proteção dos segredos de negócio ou comerciais, deliberou-se propor,
após debate e aprovação pelos membros presentes do GTR-CPI, as alterações seguintes:
a) Sistematizar em capítulo autónomo a matéria da «Proteção dos segredos comerciais
ou segredos de negócio» no projeto futuro do CPI; e que o projeto de articulado seria
apresentado pela CCI, na reunião que se realizaria no dia 11 de dezembro, tendo
presente que as normas da Diretiva já se encontravam no projeto atual de CPI,
tornando-se necessário reorganizar a matéria, nos termos das intervenções seguintes:
Tomou a palavra o representante da APDI - Associação Portuguesa de Direito
Intelectual, Prof. Dr. João Paulo Remédio Marques e referiu que, do ponto de vista
dogmático, os segredos de negócio não eram direitos exclusivos ou absolutos mas que
estavam a ser tratados como tal para efeitos de tutela efetiva, porque os segredos
comunicavam-se, não havendo nesta sede a criação do que quer que seja, sendo que
esta observação, afirmou, se destinava a ser um esclarecimento para o futuro
enquadramento da matéria.
O representante da CCI - Câmara de Comércio Internacional, Dr. Nuno Cruz,
acrescentou que concordava e que tal esclarecimento não obstava por agora ao
enquadramento da matéria em capítulo autónomo no projeto futuro do CPI, sem
prejuízo, atendendo à sua especificidade, de a mesma ser consagrada mais tarde
noutra sede. Nesta proposta foi acompanhado por todos os membros do GTR-CPI.
b) Autonomizar a proteção dos segredos comerciais da concorrência desleal, segundo as
intervenções seguintes:
O representante da CCI - Câmara de Comércio Internacional, Dr. Nuno Cruz referiu
que sempre existiu uma conexão entre segredos comerciais e concorrência desleal e
que tal matéria entrou no CPI de 2003 à última da hora e à pressa, mas que os
segredos comerciais mereciam proteção independentemente de haver ou não
concorrência desleal.
O representante do CSM - Conselho Superior de Magistratura, Meritíssimo
Meritíssimo Juiz de Direito Luís Ferrão referiu que via uma possível colisão com a
norma do acordo de TRIP`S porque estávamos vinculados por ela e aí estava
claramente previsto no âmbito de se assegurar uma efetiva proteção contra a
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concorrência desleal a proteção do segredo comercial e da informação privilegiada
ou confidencial. Não tinha nada contra uma autonomização metodológica ou outra
mas tinha de se ver bem se isso não ia para além da norma que estaríamos também
obrigados a aplicar.
O representante da APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Prof. Dr.
João Paulo Remédio Marques disse que o acordo de TRIP`S apenas estabelecia
limites mínimos para além dos quais os países membros podiam consagrar medidas de
proteção substantivas e processuais mais exigentes; e que ao estabelecer esses
mínimos libertou a EU e como membro do TRIP`S para adoptar a Diretiva como
adoptou, ou seja, cada Estado membro podia desligar os segredos de negócio de uma
situação de concorrência em concreto. Afirmou que seria nesta perspetiva que se
disciplinaria a matéria em capítulo autónomo no projeto futuro do CPI.
Até porque, segundo o representante da CCI - Câmara de Comércio Internacional,
Dr. Nuno Cruz, a Diretiva nunca estabeleceu qualquer conexão entre segredo
comercial e concorrência desleal.
c) Rever o regime sancionatório da concorrência desleal, com moldura penal porque o
artigo 331.º, com moldura contra-ordenacional, se revelava insuficiente;
d) Autonomizar o ilícito de violação do segredo comercial, situando-o na área criminal
e, tendo presente o disposto nos artigos 195.º e 196.º do Código Penal, que já
criminalizava a violação de segredo, aplicar a mesma pena;
O representante da APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Prof. Dr.
João Paulo Remédio Marques disse que a criminalização já se justificava e hoje
ainda mais porque a comercialização fazia-se através de meios informáticos que
extraíam segredos comerciais de empresas, não se justificando manter o patamar na
mera contra-ordenação.
e) Consagrar as normas especiais a que se reporta a Diretiva, em matéria cível de
proteção de segredos de negócio como, entre outras, a do n.º 9 do artigo 338-I do
projeto atual do CPI;
f) Alterar o prazo de 3 anos, previsto no projeto atual do CPI, para 5 anos, após o
conhecimento do facto, para a prescrição da ação de indemnização e das infrações
aos direitos de propriedade industrial, por o limite máximo previsto na Diretiva ser
de 6 anos, a enunciada proposta ficar aquém deste limite e a prescrição dos crimes
de violação dos direitos de propriedade industrial, previsto na lei penal, ser de 5 e
não de 3 anos;
g) Definir expressamente a jurisdição cível, atribuindo competência cível ao TPI (até
porque a concorrência desleal nem sempre cabia no TPI), pela autonomização do
ilícito, nos termos infra enunciadas.
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O representante da APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Prof. Dr.
João Paulo Remédio Marques referiu que quando a causa de pedir versar sobre
segredos de negócio e não fosse matéria conexa com outra que seja principal e da
competência de outro tribunal de competência especializada, juízo de comércio,
convinha clarificar sob pena de cair na competência cível da instância central do
tribunal judicial de comarca. Que se devia atribuir competência expressa ao TPI na
LOSJ, não no CPI, sendo que a questão se colocou em tempos idos a respeito da
marca e não se deve repetir.
O representante do CSM - Conselho Superior de Magistratura, Meritíssimo
Meritíssimo Juiz de Direito Luís Ferrão, referiu que foi sublinhado que os segredos
não são direitos exclusivos, que tal era uma realidade comum e multiforme em
praticamente todos os tipos de transações comerciais e que dotar o TPI desta
competência, independentemente de estarem em causa direitos exclusivos, era
perigosos se o TPI não estivesse apetrechado para lidar com isso a nível nacional;
além de que passava a ser competente para um elevadíssimo número de ações,
algumas das quais sem nenhuma ou com uma conexão extremamente longínqua da
propriedade industrial. Que era necessário pensar alterar noutra sede que não no CPI
(tal como acontece com a concorrência desleal que é aplicada pelo TPI). Um passo
era incluir este novo direito no CPI ou alterar a LOSJ no que respeita ao TPI e,
concluiu, que era nesta sede que a alteração devia ser feita.
h) Efetuar uma consulta pelos Estados membros para apreciar se a autonomização da
violação do segredo comercial não colidiria com os limites estabelecidos para a
harmonização da Diretiva ou se tal autonomização não agravaria a divergência entre
os Estados membros, uma vez que havia parâmetros na Diretiva a ter em conta, na
sequência de intervenção do representante do CSM - Conselho Superior de
Magistratura, Meritíssimo Meritíssimo Juiz de Direito Luís Ferrão.
Após esta intervenção e não havendo mais nada a acrescentar por parte dos membros
do GTR-CPI, a Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P. e Coordenadora, Dra. Leonor
Trindade, deu por encerrada esta segunda parte da reunião sobre o tema da
«Proteção dos segredos de negócio ou segredos comerciais» e agradeceu aos
presentes a colaboração.
III - PARTE
A terceira parte reunião, que se realizou na sala da inovação do Gabinete da Secretária de
Estado da Justiça, sito na Praça do Comércio, 1149-019 Lisboa, foi aberta e presidida pela
Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P. e Coordenadora do GTR-CPI Dra. Leonor Trindade,
subordinada ao tema «Logotipos» e decorreu, das 12:00 às 13:00, com a presença dos
seguintes membros:
Representante da OSAE - Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, Dr. Carlos de
Matos;
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Representante da ARBITRARE - Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Dra.
Joana Borralho de Gouveia;
Representante do CSM - Conselho Superior de Magistratura, Meritíssimo Juiz de Direito Luís
Ferrão;
Representante da OA - Ordem dos Advogados, Dr. César Bessa Monteiro;
Representante da AIPPI - Associação Internacional para a Proteção da Propriedade
Intelectual, Dr. Gonçalo Sampaio;
Representante da União de Marcas, Dra. Cristina Simões;
Representante da CENTROMARCA - Associação Portuguesa de Produtos de Marca, Dr.
Gonçalo Moreira Rato;
Representante da ACPI - Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade
Intelectual, Engenheiro João Jorge Pereira da Cruz;
Representante do INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde,
I.P., Dra. Fernanda Moreira;
Representante da APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Prof. Dr. João Paulo
Remédio Marques;
Representante da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, Dra. Sara Rego;
Representante da AMEP - Associação Portuguesa dos Mandatários Europeus de Patentes, Dr.
António Corte-Real;
Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, adjunta do Gabinete da Senhora Ministra da Justiça,
coadjutora da Exma. Sra. Coordenadora do GTR-CPI;
Dr.ª Margarida Sofia de Sousa Guerreiro de Almeida Matias, técnica especialista do
Gabinete da Secretária de Estado da Justiça, coadjutora da Exma. Coordenadora do GTRCPI e da
Lic. Maria Francisca Monteiro Neves Vaz Rebordão Topa, técnica superior, da SGMJ,
designada para elaborar a ata da reunião do GTR-CPI.
Aberta a reunião, a Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P. e Coordenadora, Dra. Leonor
Trindade, começou por saudar as entidades presentes, particularmente as que não
estiveram presentes na reunião imediatamente anterior, e propor como metodologia de
trabalho a identificação, por cada intervenção, em ronda, dos membros presentes e a
aprovação por deliberações da maioria das alterações ao CPI a submeter à consideração
superior e que seriam, após orientação da tutela, incorporadas no projeto futuro do CPI,
cuja versão seria objeto de distribuição no próximo dia 15 de dezembro. Informou ainda
que se realizaria uma última reunião, no dia 11 de dezembro de 2017, segunda-feira, para
se apresentaram as conclusões do GTR-CPI. Agradeceu os contributos escritos enviados
para esta reunião pela ACPI, AMEP e AIPPI.
Em matéria de logotipos, deliberou-se propor, após debate e aprovação pelos membros
presentes do GTR-CPI, as alterações seguintes:
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a) Manter o logotipo como modalidade autónoma de sinais distintivos do comércio, de
acordo com as intervenções seguintes.
A Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P. e Coordenadora do GTR-CPI Dra. Leonor
Trindade começou por referir que este era um dos temas a debater e expressamente
referido no Despacho n.º 10126/2017, da Exma. Senhora Secretária de Estado da
Justiça, publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 225, de 22/11/2017, de
designação do GTR-CPI, e que a questão principal era a de saber se devia ou não
manter esta modalidade de propriedade industrial. Afirmou que recentemente o
INPI,I.P. consultou várias entidades ligadas ao assunto e que a maioria dos
contributos escritos recebidos foram no sentido de se manter a figura dos logotipos
no CPI. Que era uma modalidade muito pouco usada. As pessoas confundiam o
logotipo com as marcas e o logotipo com as marcas mistas.
Tomou a palavra a representante da União de Marcas, Dra. Cristina Simões, e
disse que, tal como havia sido referido, o logotipo era usado erradamente,
solicitando-se o registo de logotipo quando, na maior parte dos casos, se pretendia
efetuar o registo de uma marca com aspeto gráfico.
O representante da ACPI - Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade
Intelectual, Engenheiro João Jorge Pereira da Cruz, pedindo que não ficassem na
ata estas suas afirmações, referiu que não havia dúvida de que se estava perante um
direito que tinha tido o seu papel mas que se criou uma grande confusão quando se
mudou o nome de insígnia de estabelecimento para logotipo no CPI, porque segundo
constava sempre houve muitos pedidos de logotipo, mas na verdade o que se
solicitava era o registo de uma marca figurativa. Que o nome ou insígnia do
estabelecimento eram marcantes e era pena que fossem menos usados. O logotipo
identificava entidades não produtos ou serviços, nasceu do referido equívoco, muito
desastrado, e atualmente o logotipo era mais que a insígnia do estabelecimento. Que
se podia substituir-se a designação de logotipo por insígnia comercial ou sinal
comercial (figurativo e nominativo), embora, reconhecesse que não fossem
designações apelativas para os clientes. Cabia promover a nova designação da
modalidade. Mas que por ora se devia manter a designação de logotipo, segundo o
representante da APDI, Prof. Dr. João Paulo Remédio Marques.
Tomou a palavra o representante do CSM, Meritíssimo Juiz de Direito Luís Ferrão,
e afirmou que o artigo 8.º do Acordo de Paris falava em nome, mas que esta era
outra realidade.
Interveio a representante da União de Marcas, Dra. Cristina Simões, e afirmou que
a designação de insígnia comercial era mais jurídica que a de logotipo e que esta se
prestava às maiores confusões entre estrangeiros. Que se devia manter a figura do
logotipo mas rever o regime.
O representante da OA, Dr. César Bessa Monteiro, respondeu à pergunta efetuada
pela Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, adjunta do Gabinete da Senhora Ministra da
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Justiça e coadjutora da Exma. Sra. Coordenadora do GTR-CPI sobre a utilidade do
logotipo, afirmando que fez parte de uma entidade que desenvolvia uma atividade
que se reconduzia apenas ao logotipo e não à marca. E que existiam entidades sem
fins lucrativos que precisavam da figura do logotipo pelo que a mesma se devia
manter.
b) Alterar o regime jurídico do logotipo no sentido de o vincular ao CAE ou ao objeto
social da entidade identificada pelo logotipo, nos termos seguintes.
Que o registo do logotipo se efetuasse em função de uma atividade específica e que
o mesmo devia acompanhar a dinâmica ou a evolução da entidade através das
alterações dos registos ou da criação de registos dinâmicos, obedecendo ao princípio
da especialização, tal como sucede com os registos das marcas.
O representante do CSM, Meritíssimo Juiz de Direito Luís Ferrão disse ainda que o
INPI,I.P. tinha no seu site os logotipos mas que estes não mencionavam a atividade
da entidade identificada pelo logotipo e que esta era a informação mais importante
para a parte. Que a sua sugestão ia no sentido de passar a figurar a atividade da
entidade associada ao respetivo logotipo. Uma possível explicação era que antes de
2008 não se registavam.
O representante da APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Prof. Dr.
João Paulo Remédio Marques afirmou que tinha sugerido por escrito uma outra
alteração e que era a seguinte. Uma vez que o logotipo não identificava apenas a
entidade mas também a empresa em sentido objetivo, se o mesmo devia ter
capacidade distintiva originária e, em caso afirmativo, se podia adquirir a secundary
meaning (artigo 238.º, n.º 3, do CPI). E se estivesse privado de capacidade distintiva
originária se podia com a utilização acolher este segundo significado e ser susceptível
de registo ou de manter um registo. Tal como está parece ser igual às marcas mas o
logotipo não identifica nem produtos nem serviços, apenas identifica entidades e
empresas em sentido objetivo ou estabelecimentos, pelo que, perguntou, se seria de
manter ou não essa possibilidade de aquisição através do secundary meaning.
Os membros do GTR-CPI afirmaram que não tinham pensado no assunto, que se
tornava difícil fundamentar qualquer posição sobre o mesmo, mas que
aparentemente não havia motivos para não responder afirmativamente.
Após esta intervenção e não havendo mais nada a acrescentar por parte dos membros
do GTR-CPI, a Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P. e Coordenadora, Dra. Leonor
Trindade, deu por encerrada esta terceira parte da reunião sobre o tema da
«logotipos» e agradeceu aos presentes a colaboração.
IV - PARTE
A quarta parte reunião, que se realizou na sala da inovação do Gabinete da Secretária de
Estado da Justiça, sito na Praça do Comércio, 1149-019 Lisboa, foi aberta e presidida pela
Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P. e Coordenadora do GTR-CPI Dra. Leonor Trindade,
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subordinada ao tema «Marcas» e decorreu, das 14:30 às 17:30, com a presença dos
seguintes membros:
Representante da OSAE - Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, Dr. Carlos de
Matos;
Representante da ARBITRARE - Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Dra.
Joana Borralho de Gouveia;
Representante do CSM - Conselho Superior de Magistratura, Meritíssimo Juiz de Direito Luís
Ferrão;
Representante da OA - Ordem dos Advogados, Dr. César Bessa Monteiro;
Representante da AIPPI - Associação Internacional para a Proteção da Propriedade
Intelectual, Dr. Gonçalo Sampaio;
Representante da União de Marcas, Dra. Cristina Simões;
Representante da CENTROMARCA - Associação Portuguesa de Produtos de Marca, Dr.
Gonçalo Moreira Rato;
Representante da CCI - Câmara de Comércio Internacional, Dr. Nuno Cruz;
Representante da ACPI - Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade
Intelectual, Engenheiro João Jorge Pereira da Cruz;
Representante do INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde,
I.P., Dra. Fernanda Moreira;
Representante da APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Prof. Dr. João Paulo
Remédio Marques;
Representante da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, Dra. Sara Rego;
Representante da AMEP - Associação Portuguesa dos Mandatários Europeus de Patentes, Dr.
António Corte-Real;
Dra. Eleanora Vieira, Juíza do TPI – Tribunal de Propriedade Industrial;
Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, adjunta do Gabinete da Senhora Ministra da Justiça,
coadjutora da Exma. Sra. Coordenadora do GTR-CPI;
Dr.ª Margarida Sofia de Sousa Guerreiro de Almeida Matias, técnica especialista do
Gabinete da Secretária de Estado da Justiça, coadjutora da Exma. Coordenadora do GTRCPI e da
Lic. Maria Francisca Monteiro Neves Vaz Rebordão Topa, técnica superior, da SGMJ,
designada para elaborar a ata da reunião do GTR-CPI.
Aberta a reunião, a Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P. e Coordenadora, Dra. Leonor
Trindade, começou por saudar as entidades presentes, particularmente as que não
estiveram presentes na reunião imediatamente anterior, e propor como metodologia de
trabalho a identificação, por cada intervenção, em ronda, dos membros presentes e a
aprovação, por deliberações da maioria, das alterações ao CPI a submeter à consideração
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superior e que seriam, após orientação da tutela, incorporadas no projeto futuro do CPI,
cuja versão seria objeto de distribuição no próximo dia 15 de dezembro. Informou ainda
que se realizaria uma última reunião, no dia 11 de dezembro de 2017, segunda-feira, para
se apresentaram as conclusões do GTR-CPI. Agradeceu os contributos escritos enviados
para esta reunião pela ACPI, AMEP e AIPPI.
Em matéria de marcas, deliberou-se propor, após debate e aprovação dos membros
presentes do GTR-CPI, as alterações seguintes:
a) Manter o sistema de exame oficioso de motivos relativos de recusa no âmbito dos
pedidos de registo de marcas, segundo as intervenções seguintes.
A Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P. e Coordenadora Dra. Leonor Trindade
começou por referir que elaboraram um questionário sobre o tema e que as respostas
na sua maioria foram no sentido de se manter o exame oficioso, com excepção do
tribunal que se pronunciou no sentido da sua eliminação do CPI.
Tomou a palavra a Meritíssima Juíza do TPI – Tribunal de Propriedade Industrial
Dra. Eleanora Vieira e referiu que os titulares das marcas obstativas da EU na maior
parte dos casos não intervinham no processo quer na 1.ª instância quer em sede de
recurso e cada vez mais deviam intervir ou ter o ónus da defesa da sua marca, pelo
que o INPI, I.P. devia deixar de ter o ónus do estudo oficioso dos motivos relativos.
Mas acrescentou que desconhecia os argumentos a favor da manutenção do exame
oficioso pelo INPI, I.P..
A Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P. e Coordenadora Dra. Leonor Trindade
tomou a palavra e, muito resumidamente, expôs os argumentos a favor da
manutenção do exame oficioso: que o nosso tecido empresarial era composto por
pequenas e médias empresas com sede no território nacional, que o exame oficioso,
sendo uma figura histórica que maioritariamente funcionava bem, reforçava a
segurança e confiança dos interessados no título obtido. E que o cumprimento dos
prazos de concessão pelo INPI, I.P., dos mais curtos da Europa, reforçava a posição
maioritária no sentido de manter esta figura.
O representante da ACPI - Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade
Intelectual, Engenheiro João Jorge Pereira da Cruz afirmou que em relação às
marcas da EU em muitos países ainda existiam os motivos relativos e tendo presente
o existente tecido empresarial e o desconhecimento da lei em muitos setores, que se
justificava manter a segurança e confiança na realização do exame oficioso pelo INPI,
I.P.
O representante da CCI - Câmara de Comércio Internacional, Dr. Nuno Cruz
pronunciou-se no mesmo sentido e elogiou o trabalho do INPI, I.P. no que respeita ao
estudo oficioso dos motivos relativos, pugnando pela sua manutenção uma vez que se
verificou que tal estudo não obstava à tramitação do procedimento e à concessão do
título em prazos reduzidos, se comparados com o que se praticam na Europa, e ao
número crescente de pedidos registados no País.
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O representante do CSM – Conselho Superior da Magistratura, Meritíssimo Juiz de
Direito Luís Ferrão, afirmou que o facto do tecido empresarial português ser
composto por pequenas e médias empresas não permitia a estas ter um agente ou
representante a controlar as marcas, contudo podia haver motivos relativos de
recusa e ser ou não concedido o título pelo INPI, I.P., situação que podia ser objeto
de reclamação e depois de recurso noutra sede. Que se tratava de uma opção que se
podia traduzir numa perda de tempo para os serviços até porque a invocação dos
motivos relativos pelo titular da marca obstativa não dependia do resultado da
informação obtida ou do estudo dos motivos relativos efetuado pelo INPI, I.P.
(empresa que se mantém na Internet e que se extinguiu o mesmo acontecendo com o
não uso de uma marca). Afirmou que se considerasse que eram mais as vantagens do
que os inconvenientes em manter o exame oficioso que nada tinha a opor, sendo
certo que, como referiu, a concessão do título não obstava à invocação da existência
de motivos relativos de recusa noutra sede.
Seguidamente, tomou a palavra o representante da OSAE - Ordem dos Solicitadores
e dos Agentes de Execução, Dr. Carlos de Matos que afirmou que concordava com a
posição de Juíza do TPI se ficasse consignado que o INPI, I.P. notificava todos os
titulares dos direitos anteriores para eventual oposição a essas marcas e se não se
deixasse aos profissionais essa tarefa.
Foi respondido pela Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P. e Coordenadora Dra.
Leonor Trindade que tal requeria que se identificassem os titulares das marcas
obstativas e que o INPI, I.P. efetuasse um exame oficioso sobre as mesmas, o que
redundava no mesmo. Que éramos o país com mais marcas registadas por milhão de
habitantes da Europa e que ainda tínhamos muito espaço para novas marcas no
território nacional. Que Portugal era um fenómeno na Europa que merecia estudo.
A Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, adjunta do Gabinete da Senhora Ministra da
Justiça, coadjutora da Exma. Sra. Coordenadora do GTR-CPI, acrescentou que o
prestígio e a robustez com que o INPI, I.P. fazia o exame oficioso justificava por si só
a sua manutenção, porque o serviço prestado era bom.
Um outro membro do GTR-CPI, que não se identificou, referiu que os pedidos de
registo de marca em Portugal eram feitos pelo próprio, sem intervenção de um
agente ou profissional, advogado ou solicitador e que, na ausência do estudo oficioso
de motivos relativos, a concessão ou recusa do pedido podia dar origem a
dificuldades inúmeras na proliferação de novas marcas, pelo que era indispensável
que o INPI, I.P. continuasse a fazer a limpeza ou saneamento das marcas como
efetuava até aqui.
O representante da AIPPI - Associação Internacional para a Proteção da
Propriedade Intelectual, Dr. Gonçalo Sampaio acrescentou que importava analisar o
sistema no seu todo e adaptar as instituições ao sistema e não o contrário e nesse
sentido centrou a questão do exame oficioso no facto da marca nacional não ter
desaparecido com a criação da marca da EU, como se previra, verificando-se que o
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sistema nacional demonstrou que era possível um regime de proteção de marcas
nacionais (cerca de 95% dos pedidos são de entidades nacionais) em contraponto ao
sistema europeu ou comunitário, uma vez que no corrente ano se iria ultrapassar o
número de 21 mil marcas requeridas, número que se tinha registado o ano passado. O
tecido empresarial português era quem estava a utilizar o sistema nacional, o que
era um sucesso e justificava a sua não alteração e manutenção. A nível de sistema,
afirmou que era perigoso mexer no atual sistema para copiar o sistema europeu,
concretamente retirar o exame oficioso nas marcas. Finalmente, que o sistema
europeu tinha inerentes fragilidades jurídicas nos direitos que concedia, e que se
justificava reforçar o sistema nacional, reconhecendo ser mais seguro para o tecido
empresarial nacional, nomeadamente para entidades que efetuam pedidos
diretamente (que representam 80% dos pedidos de marca nacional), e a concorrência
leal no mercado, sem prejuízo de se efetuarem as alterações que se afigurarem
necessárias à manutenção do exame oficioso.
Interveio o representante da AMEP - Associação Portuguesa dos Mandatários
Europeus de Patentes, Dr. António Corte-Real para fazer a seguinte observação:
que simpatizava mais com o exame oficioso dos motivos relativos de recusa, embora
tivesse também algumas dúvidas, mas que essa simpatia assentava em três factos: o
primeiro, que a referida percentagem de pedidos existentes no INPI, I.P. não foram
precedidos de uma consulta ou efetuados por profissionais da área mas pelas próprias
empresas titulares, o que revelava a confiança e segurança que aqueles depositam
nos motivos relativos e absolutos do registo (dinâmico, em termos de presente e
futuro) ou na concessão/obtenção do título pelo INPI, I.P. Segundo, que se tinha
feito um estudo na Alemanha, Max Blanc, que demonstrou o desejo do sistema
evoluir para o estudo oficioso dos motivos relativos, evolução que ainda não foi feita
mas que poderia vir a fazer-se, o que confirmaria o sistema português. Terceiro, que
no âmbito do projeto de elaboração da Diretiva se propôs aos Estados membros a
eliminação do estudo oficioso dos motivos relativos e que Portugal se debateu pela
manutenção do exame oficioso de modo que seria contraditório se Portugal
propusesse nesta sede a sua eliminação.
O representante do CSM – Conselho Superior da Magistratura, Meritíssimo Juiz de
Direito Luís Ferrão, afirmou que provavelmente a solução estava no meio, ou seja,
não estava nem no exame oficioso nem no exame não oficioso, mas na elaboração de
um relatório com as marcas oponíveis, mediante o pagamento de uma taxa, que
podia ser feito pelo AIPPI e o INPI, I.P., que identificaria as marcas detetadas como
potencialmente obstativas, e que com a publicação do registo da marca notificaria os
titulares dessas marcas para poderem deduzir oposição. Adiantou ainda que no
exame oficioso existiam uma série de modalidades que se podiam ensaiar mas que
talvez não fosse aqui o lugar. Que harmonizar o máximo com o sistema europeu não
era a via nesta matéria. O número de processos entrados no TPI sobre esta matéria
era diminuto (1%) em relação ao número de decisões de concessão de marcas. Que o
número de processos sobre denominações de origem era mais elevado. Que se podia
fazer um cruzamento de dados sobre esta matéria antes de se tomar uma decisão.
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Avançou-se para as sugestões de melhoria do sistema do exame oficioso, no
pressuposto de que este se manteria, por proposta nesse sentido da maioria dos
membros presentes do GTR-CPI. E deliberou-se ainda:
b) Consagrar o mecanismo das recusas provisórias (artigo 237.º), nos termos a seguir
expostos;
O representante da AIPPI - Associação Internacional para a Proteção da
Propriedade Intelectual, Dr. Gonçalo Sampaio começou por referir que a Diretiva
europeia prevê o sistema que foi adotado para a reclamação junto do INPI, I.P., de o
titular da marca reclamada solicitar provas de uso da marca que baseia a
reclamação, sob pena da reclamação ser improcedente. E que importava na
transposição da Diretiva atender às especificidades da lei nacional e prever sistema
semelhante para as recusas provisórias. Que não percebia a razão para que, em
termos de lógica do sistema, numa recusa provisória não houvesse a possibilidade do
requerente do pedido solicitar que o titular da marca obstativa fizesse prova do uso
dessa marca, sob pena da recusa provisória da marca não se tornar definitiva e ser
concedido o registo. E propôs duas alternativas, por não saber o que se pretendia, de
alteração do artigo 237.º, nos termos constantes de documento junto em anexo, que
faz parte integrante desta ata e que aqui se dá por reproduzido.
O representante do CSM – Conselho Superior da Magistratura, Meritíssimo Juiz de
Direito Luís Ferrão afirmou que a notificação dessa prova de uso só fazia sentido
relativamente a marcas sujeitas a oposição e isso não estava refletido na proposta de
redação pelo que propôs o seu aperfeiçoamento.
c) Clarificar a redação do artigo 262.º no sentido de se fazer referência à «transmissão
do estabelecimento» porque se tratava da transmissão do estabelecimento e não da
marca ou da titularidade da pessoa na sua totalidade, considerando que a marca se
podia transmitir ou não com a transmissão do estabelecimento, segundo as
intervenções dos representantes da APDI - Associação Portuguesa de Direito
Intelectual, Prof. Dr. João Paulo Remédio Marques e do CSM – Conselho Superior
da Magistratura, Meritíssimo Juiz de Direito Luís Ferrão.
d) Consagrar o uso sério da marca ou a caducidade oficiosa da marca, nos termos
propostos pelo INPI, I.P.
e) Diferenciar as taxas dos pedidos, designadamente de recusa, e as da concessão do
registo da marca, com uma duração de 10 anos.
Diferenciação que decorreria do princípio da equidade, segundo a proposta da AIPPI,
constante do documento junto em anexo, que aqui se dá por reproduzido e que faz
parte integrante da presente ata. Considerou-se que o serviço prestado pelo INPI,
I.P. era o mesmo, com ou sem concessão do pedido, que a taxa era a mais barata da
EU e que devia continuar a ser única porque todos os Estados-membros estavam a
adoptar a taxa única.
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O representante do CSM – Conselho Superior da Magistratura, Meritíssimo Juiz de
Direito Luís Ferrão referiu que se pretendia repartir em partes desiguais a atual taxa
única e modelar a taxa em função de um qualquer efeito útil que pudesse ter,
designadamente nos casos em que ao pedido estiverem associadas dezenas de listas
com atividades ou documentos que for necessário analisar ou transcrever.
f) Alterar os artigos 269.º e 270.º do CPI no sentido de se criarem mecanismos que
garantam uma efetiva valorização do uso da marca, nos termos das intervenções
seguintes.
O representante da AIPPI - Associação Internacional para a Proteção da
Propriedade Intelectual, Dr. Gonçalo Sampaio considerou que a valorização do uso
da marca, tendo em conta a necessidade de transpor a Diretiva, devia ter
consequências efetivas no nosso ordenamento jurídico, não só pela declaração de
caducidade do direito pelo seu não uso mas também pelo depósito da prova do uso
nos últimos 5 anos, durante a vigência do direito, tendo em vista retirar do sistema a
marca objeto de não uso, pelas partes ou pelo INPI, I.P., nos termos constantes da
proposta constante de documento junto em anexo, que aqui se dá por reproduzido e
que faz parte integrante da presente ata. Afirmou que o problema residia no
pagamento das taxas e no não uso da marca. E que a proposta de solução procurava
responder a esta questão. Que se devia ponderar no ónus que a proposta
representaria para o tecido empresarial e como se podiam tornar mais fluídas as
entradas e saídas respetivamente no e do sistema.
O representante da ACPI - Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade
Intelectual, Engenheiro João Jorge Pereira da Cruz afirmou que esta era uma
questão relevante que devia ser tratada em sede de alteração legislativa e que
concordava com a proposta.
O representante da CENTROMARCA - Associação Portuguesa de Produtos de Marca,
Dr. Gonçalo Moreira Rato referiu que esta era uma questão muito importante para a
CENTROMARCA, que também concordava com a proposta avançada pela AIPPI e que
se devia aprofundar a questão do prazo de cinco anos para a justificação da prova do
uso. Que a inviabilidade do estudo diário dessa prova não punha em causa a
obrigação de fazer essa prova e que a sua avaliação ocorria apenas quando, por
qualquer motivo, fosse levada ao conhecimento do examinador.
O representante do CSM – Conselho Superior da Magistratura, Meritíssimo Juiz de
Direito Luís Ferrão, a respeito da necessidade de limpeza do sistema devido ao não
uso através do pagamento de taxas, referiu que no sistema das patentes todos os
anos se pagava uma taxa para se manterem em vigor e que este sistema também
limpava… (risos). Que nas marcas se pagavam taxas só de 10 em 10 anos, que a
Diretiva falava em 10 anos. E que não havia grande harmonização se fixassem prazos
diferentes. Que era por isso que havia tantos pedidos de marcas porque era um
sistema simples que permitia ao tecido empresarial existente sem grandes custos
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tutelar os respetivos direitos. Propôs que se avaliassem os benefícios e as
desvantagens e se decidisse em conformidade com os objetivos a atingir.
g) Alterar a redação da alínea b) do n.º 1 do artigo 258.º no sentido de se referir
«produtos ou mercadorias em trânsito» em vez de «bens em trânsito», como se
refere na Diretiva, por ser mais correto;
h) Alterar a redação do n.º 2 do artigo 258.º no sentido de se redigir o artigo no
presente do indicativo e no modo afirmativo, transpondo ou não a Diretiva;
i) Alterar a alínea d) do n.º 2 do artigo 258.º no sentido de onde se escreve:
«denominação social» se escrever «Firma», porque o Código das Sociedades
Comerciais só falava em «Firma»;
j) Alterar a epígrafe do artigo 259.º de «Ação de infração» para «Ação e infração»?
k) Alterar a redação da alínea c) do n.º 1 do artigo 259.º, substituindo a expressão:
«possa prejudicá-los» pela expressão: «os prejudique»;
l) Criar uma disposição, em sede de disposições finais e transitórias, a estabelecer um
período de transição para a contagem do prazo de duração do registo vigente no
sentido de o mesmo se manter a partir do pedido e, a partir da data da entrada em
vigor da nova lei, da concessão do registo, canalizando para um sistema de prazo
único (artigo 8.º);
Revisitou-se ainda o disposto na alínea d) do artigo 30.º em articulação com o disposto nos
artigos 267.º-B, nºs 1 e 2, propondo-se a alteração do n.º 2 do artigo 267.º-B e do artigo
267.º-C (pedido apresentado em alternativa mas mais vocacionado para o pedido de
anulação no INPI, I.P., do que no tribunal judicial) e remetendo para o que foi deliberado
na reunião anterior, de 29 de novembro de 2017, sobre a fiscalização dos atos materiais de
propriedade industrial e a tutela de direitos de propriedade industrial.
Referiu-se ainda que os nºs 3 e 4 do artigo 16.º da Diretiva introduziram uma forma
bastante complexa de contar o prazo de uso nas marcas internacionais e se previa que a
data desse prazo de uso seria objeto de registo, desconhecendo-se se estava prevista
qualquer disposição a respeito desta matéria. Que existia uma disposição paralela para as
denominações de origem. Que devia haver uma disposição igual à das denominações de
origem para a marca de referência. E que o prazo previsto para a anulação das marcas de
10 anos seria excessivo, que bastariam cinco anos, e que se aceitaria uma nova proposta
de redação para o artigo 10.º. Finalmente, no que respeita à relação das marcas com as
denominações sociais, que se podia aproveitar a revisão em curso para atualizar esta
matéria no CPI.
Após o exposto, a Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P e Coordenadora do GTR-CPI,
Dra. Leonor Trindade perguntou se havia outras questões e não havendo agradeceu aos
presentes a colaboração, que considerou muito profícua.
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Convocou, nesta data, 30 de novembro de 2017, os membros do GTR-CPI para a próxima
reunião e informou que esta se realizaria no dia 11 de dezembro de 2017, segunda-feira, às
14:30, com a seguinte ordem de trabalhos: análise do projeto de articulado em capítulo
autónomo a inserir no projeto futuro do CPI, sobre a «Proteção dos segredos comerciais ou
segredos de negócio» e apresentação das conclusões do Grupo de Trabalho de Revisão do
Código da Propriedade Industrial, aprovadas pela tutela, tendo em vista a elaboração do
projeto futuro de CPI.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 17:30.
E, para constar eu, Maria Francisca Monteiro Neves Vaz Rebordão Topa, secretária do GTRCPI redigi, lavrei e datei a presente ata, que após lida e aprovada, vai ser assinada por
mim e pela Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P. e Coordenadora do GTR-CPI, Dra.
Leonor Trindade.

Presidente do INPI, I.P. Lic. Leonor Trindade
(Coordenadora do Grupo de Trabalho)

Lic. Maria Francisca Monteiro Neves Vaz Rebordão Topa
(Secretária do Grupo de Trabalho)
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Grupo de Trabalho de Revisão do Código da Propriedade Industrial (GTR-CPI) com o
objetivo principal de analisar o projeto atual do Código da Propriedade Industrial (CPI)
(Despacho n.º 10126/2017, da Exma. Senhora Secretária de Estado da Justiça, publicado no
Diário da República, 2ª série, n.º 225, de 22 de novembro de 2017)

Ata n.º 4

Aos onze dias do mês de dezembro de 2017, reuniu-se, às 14:30, o GTR-CPI designado pelo
Despacho n.º 10126/2017, da Exma. Senhora Secretária de Estado da Justiça, publicado no
Diário da República, 2ª série, n.º 225, de 22/11/2017, no âmbito das competências
delegadas por Sua Excelência a Ministra da Justiça através da alínea d) do ponto 3.1 do
Despacho n.º 977/2016, de 14 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º
13, de 20 de janeiro de 2016, na sala da inovação do Gabinete da Secretária de Estado da
Justiça, sito na Praça do Comércio, 1149-019 Lisboa, para a sua 4.ª reunião, com a
seguinte ordem de trabalhos: apresentação das conclusões do Grupo de Trabalho de
Revisão do Código da Propriedade Industrial, aprovadas pela tutela, tendo em vista a
elaboração do projeto futuro de CPI.
A reunião foi aberta e presidida pela Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P. e
Coordenadora do GTR-CPI Dra. Leonor Trindade e decorreu com a presença dos seguintes
membros:
Representante da ACPI - Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade
Intelectual, Engenheiro João Jorge Pereira da Cruz;
Representante da AMEP - Associação Portuguesa dos Mandatários Europeus de Patentes, Dr.
António Corte-Real;
Representante da AIPPI - Associação Internacional para a Proteção da Propriedade
Intelectual, Dra. Maria Cruz Garcia;
Representante da APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Prof. Dr. João Paulo
Remédio Marques;
Representante da CCI - Câmara de Comércio Internacional, Dr. Nuno Cruz;
Representante da OA - Ordem dos Advogados, Dr. César Bessa Monteiro;
Representante da OSAE - Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, Dr. Carlos de
Matos;
Representante da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, Dr. Luís Henrique;
Representante da União de Marcas, Dra. Cristina Simões;
Representante da CENTROMARCA - Associação Portuguesa de Produtos de Marca, Dr. Pedro
Pimentel;
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Representante da APOGEN - Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e
Biossimilares, Dr. Ricardo Silva;
Representante da APIFARMA - Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, Prof. Dr.
Pedro Caridade de Freitas;
Representante da ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, Hugo Matos
Tavares;
Representante da AT – Autoridade Tributária, Dra. Alcinda Santos;
Presidente do INPI, I.P. - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. e Coordenadora
do GTR-CPI, Exma. Sra. Dra. Leonor Trindade;
Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, adjunta do Gabinete da Senhora Ministra da Justiça,
coadjutora da Exma. Sra. Coordenadora do GTR-CPI;
Dr.ª Margarida Sofia de Sousa Guerreiro de Almeida Matias, técnica especialista do
Gabinete da Secretária de Estado da Justiça, coadjutora da Exma. Coordenadora do GTRCPI e da
Lic. Maria Francisca Monteiro Neves Vaz Rebordão Topa, técnica superior, da SGMJ,
designada para elaborar a ata da reunião do GTR-CPI.
Aberta a reunião, a Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P. e Coordenadora, Dra. Leonor
Trindade, começou por saudar as entidades presentes, relembrar a agenda de trabalhos –
análise do projeto de articulado em capítulo autónomo a inserir no projeto futuro do CPI,
sobre a «Proteção dos segredos comerciais ou segredos de negócio» e apresentação das
conclusões do Grupo de Trabalho de Revisão do Código da Propriedade Industrial,
aprovadas pela tutela, tendo em vista a elaboração do projeto futuro de CPI - e propor
como metodologia de trabalho a identificação, por cada intervenção, em ronda, dos
membros presentes e a aprovação por deliberações da maioria das alterações ao CPI a
submeter à consideração superior e que seriam, após orientação da tutela, incorporadas no
projeto futuro do CPI, cuja versão seria objeto de distribuição no próximo dia 15 de
dezembro. Agradeceu os contributos escritos enviados para esta reunião pela ACPI, AMEP e
AIPPI, particularmente o projeto de articulado em capítulo autónomo a inserir no projeto
futuro do CPI, sobre a «Proteção dos segredos comerciais ou segredos de negócio», que se
passou imediatamente a analisar.
Antes porém pediu a palavra o representante da CIP - Confederação Empresarial de
Portugal, Dr. Luís Henrique e solicitou que se efetuasse a seguinte correção à ata n.º 1:
onde se refere, na pág. 10, «Que subscrevia a apresentação feita pelo Engenheiro João
Jorge Pereira da Cruz em representação da ACPI, e, antecipando-se, por razões óbvias,
a que seria feita pela APIFARMA» se passasse a referir: «Que subscrevia a apresentação
feita pelo Engenheiro João Jorge Pereira da Cruz em representação da ACPI, e,
antecipando-se, por razões óbvias, a que seria feita pela APIFARMA e pela APOGEN».
Efetuou-se a correção solicitada.
Pediu ainda a palavra a representante da União de Marcas, Dra. Cristina Simões e
solicitou também que se efetuasse a seguinte correção à ata n.º 1: onde se refere «A
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representante da União de Marcas, Dra. Cristina Simões, que representa o Dr. Nuno
Tavares» se passasse a referir: «A representante da União de Marcas, Dra. Cristina
Simões, que representava o Senhor Inspetor Hugo Tavares». Efetuou-se a correção
solicitada e, não havendo outros pedidos de intervenção, deu-se continuidade à ordem
de trabalhos.
Quanto ao projeto de articulado em capítulo autónomo sobre a «Proteção dos segredos
comerciais ou segredos de negócio», deliberou-se propor, após análise e debate pelos
membros presentes do GTR-CPI, o seguinte:
a) Aprovar na generalidade o projeto de articulado, criando em capítulo autónomo,
(capítulo I do Título III), um regime jurídico destacado ou próprio, no projeto futuro
do CPI, sobre a «Proteção dos segredos comerciais ou segredos comerciais», nos
termos constantes da proposta de articulado e segundo os comentários a discutir que
a acompanham, apresentada pelo representante da CCI - Câmara de Comércio
Internacional, Dr. Nuno Cruz, junta em anexo à presente ata, que aqui se dá por
reproduzida e que faz parte integrante da presente ata.
Esclareceu que na proposta de projeto de articulado em análise o texto a negrito se
reportava às anteriores alterações propostas pelo então designado projeto atual de
CPI e o texto a azul às novas alterações agora sugeridas.
b) Aprovar na especialidade as seguintes alterações ao projeto de articulado, integrado
em capítulo autónomo do projeto futuro do CPI, sobre a «Proteção dos segredos
comerciais ou segredos de negócio».
i. Submeter a decisão superior a questão terminológica: segredos comerciais ou
segredos de negócio;
ii. Submeter a decisão superior a criação do ilícito criminal (artigo 328.º-A por
referência ao artigo 319.º) com a epígrafe «Violação de segredo comercial
protegido»;
iii. Alterar a alínea d) do artigo 328.º-A no sentido de se reportar ao n.º 2 e não ao
n.º 3 do artigo 319.º;
iv. Submeter a decisão superior a não reprodução dos artigos 195.º e 196.ºdo Código
Penal por serem tipos penais com elementos que não seriam exigíveis no crime
de violação do segredo comercial, tal como eram definidos na Diretiva, e a
autonomização do artigo 328.º-A como disposição especial face aquelas normas
residuais, embora se questionasse a revogação das referidas disposições do CP;
Neste quadro, a Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, adjunta do Gabinete da
Senhora Ministra da Justiça, coadjutora da Exma. Sra. Coordenadora do GTRCPI colocou algumas dúvidas à criação do ilícito criminal versus contraordenacional. Questionou o GTR-CPI no sentido de se manter ou não o atual
equilíbrio entre segredo de negócio e concorrência desleal, como contra-
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ordenação, e subir a moldura penal, considerando que o direito penal seria
sempre a última ratio. Afirmou que nunca viu nada tão dissuasor como as contraordenações no âmbito do direito da concorrência. E voltou a questionar se esta
matéria dos segredos de negócio não estaria mais próxima da concorrência
desleal porque, afirmou, era também uma violação muito cara.
O representante da CCI - Câmara de Comércio Internacional, Dr. Nuno Cruz
respondeu que a questão podia ser repensada, mas atendendo ao facto de o
valor de muitos segredos comerciais ser superior ao das marcas e patentes e ao
nível superior do bem jurídico a tutelar, a par do de outros direitos de
propriedade industrial, afirmou que era favorável à criminalização, como ilícito
doloso, por este ser o mais dissuasor.
O representante da ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica,
Dr. Hugo Matos Tavares referiu que uma decisão administrativa podia ser mais
célere e eficaz que uma decisão judicial. E a título pessoal, afirmou que as
contra-ordenações ambientais eram extremamente dissuasoras, pelo não lhe
chocava ter, com estes pressupostos, uma tutela contra-ordenacional com
procedimentos dotados de meios instrutórios ou processuais idóneos.
O representante da OA - Ordem dos Advogados, Dr. César Bessa Monteiro
referiu que a punição da violação do segredo comercial era uma matéria grave e
importante e qualquer que fosse a via que se escolhesse, criminal ou contraordenacional, as penas deviam ser suficientemente dissuasoras.
A título de apontamento de experiência prática foi dito que era prática comum
das empresas infringir a contra-ordenação e pagar a coima e que já não era
prática comum das empresas incorrer na prática de um crime.
O representante da APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Prof.
Dr. João Paulo Remédio Marques afirmou que a violação do segredo comercial
era muito insidiosa, que era uma das mais insidiosas. E que o ideal seria
equilibrar a efetividade da tutela e o valor do bem jurídico, sendo que a
espionagem empresarial era uma realidade.
v. Integrar, na Subsecção VII, «Normas especiais em matéria de segredos
comerciais», do Capítulo IV com a epígrafe «Processo», normas que seriam em
exclusivo dos segredos comerciais;
vi. Submeter a decisão superior alterar o artigo 111.º da Lei n.º 62/2013, de 26 de
agosto (LOSJ), no sentido de atribuir competência ao TPI para as «Ações em que
a causa de pedir verse sobre segredos profissionais», nos termos da intervenção
seguinte.
O representante da APOGEN - Associação Portuguesa de Medicamentos
Genéricos e Biossimilares, Dr. Ricardo Silva referiu quanto à questão da
competência do TPI em matéria de segredos comerciais que concordava com ela,

4

que o TPI era a casa para discutir a questão e desde que se reforçassem os
recursos humanos e materiais, tendo em conta a possível complexidade das
ações e a conexão das matérias (segredo comercial e concorrência desleal), nada
teria a opor. Em tudo o mais remeteu para o parecer que a APOGEN tinha
remetido à tutela.
O representante da OSAE, Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de
Execução, Dr. Carlos de Matos afirmou que a competência devia ser atribuída
ao TPI, que a falta de meios era uma realidade comum a todos os tribunais e que
estes se adaptavam em função das necessidades. Que concordava com a criação
de tribunais especializados para dirimir estes litígios.
O representante da OA - Ordem dos Advogados, Dr. César Bessa Monteiro
tomou a palavra para colocar a seguinte questão: se a violação de um acordo de
confidencialidade caia na alçada do TPI ou dos tribunais comuns. Que o segredo
comercial era frequentemente objeto de contrato e de acordo de
confidencialidade. E que a sua violação, em ambos os casos, era uma forma de
ilicitude prevista na lei. Ao que foi respondido pelo representante da APDI Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Prof. Dr. João Paulo Remédio
Marques que tal violação cairia na alçada dos tribunais comuns.
vii. Alterar o artigo 338.º-R da proposta no sentido de o mesmo se reportar à
contagem do prazo, a partir do conhecimento do facto, para o exercício do
direito de ação ou tutela dos direitos de propriedade industrial e deixar de se
reportar à «Prescrição», passando a reportar-se à «Caducidade», segundo as
posições seguintes.
O representante da OSAE, Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de
Execução, Dr. Carlos de Matos referiu que tinha algumas dúvidas em relação ao
338.º-R porque o prazo de prescrição de 5 anos podia ser interrompido ou
suspenso nos termos da lei, preferindo que a lei se reportasse à «caducidade»,
que não comportava causas de suspensão nem de interrupção. Propôs que se
definissem prazos gerais para todos os direitos de propriedade industrial e que
não se criassem excepções para os segredos comerciais.
O representante da APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Prof.
Dr. João Paulo Remédio Marques, afirmou que a caducidade visava os direitos
potestativos, em que existia uma situação de urgência, e a prescrição que se
aplicava aos direitos subjetivos propriamente ditos. No que respeita aos direitos
de ação ou para desencadear medidas era mais curial que a lei se reportasse à
caducidade porque a urgência era maior.

viii. Eliminar da proposta a disposição que se reportava à inversão do ónus da prova
em matéria de segredo comercial, nos termos da intervenção seguinte;
O representante da APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Prof.
Dr. João Paulo Remédio Marques constatou a ausência de uma norma
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consistente que não desequilibrasse os interesses em causa no que respeita à
inversão do ónus da prova. Referiu que havia controvérsia na doutrina no que
respeita à inversão do ónus da prova nas patentes de processo e que já admitiu
essa inversão desde que o réu mostrasse como fabricou, ponto. Que nos segredos
comerciais ou se restringia esta inversão ao caso em que estava em causa uma
coisa corpórea, uma mercadoria, e a pessoa ou o réu/arguido dizia como obteve
e mostrava os canais de distribuição ou então que não via como se podia inverter
o ónus da prova. Propôs que se deixasse, no caso concreto, à decisão do juiz
inverter ou não o ónus da prova.
O representante da APOGEN - Associação Portuguesa de Medicamentos
Genéricos e Biossimilares, Dr. Ricardo Silva referiu que, retomando a questão
da inversão do ónus da prova e corroborando o que foi dito, se nas patentes de
processo existia tal controvérsia, nos segredos de negócios, que tinha uma
transversalidade colossal, a controvérsia era muito superior e que portanto não
via forma de encontrar uma previsão normativa que não desequilibrasse o
tabuleiro do jogo, mas uma vez que a proposta nesta parte saia, afirmou, era
inócuo o que afirmava.
Após o exposto a Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P e Coordenadora do GTR-CPI,
Dra. Leonor Trindade deu por concluída a discussão do capítulo dos segredos comerciais.
Afirmou que se mantinha o calendário de distribuir o novo projeto de CPI no dia 15 de
dezembro 2017 e, afirmando que não queria ser exaustiva, passou a apresentar as decisões
da tutela sobre as matérias que já tinham sido objeto de proposta do GTR-CPI.
a) Prever a entrada em vigor na mesma data do diploma que procederá à transposição
da Diretiva dos trade secret`s e da Diretiva das marcas;
b) Clarificar no CPI a data do pedido e a data da prioridade;
c) Alterar parcialmente o artigo 10.º do CPI, não acolhendo na totalidade a proposta
apresentada por várias entidades, prevendo a possibilidade de os profissionais da
propriedade industrial requererem a caducidade e a anulação junto do INPI, I.P.;
d) Introduzir um modelo semelhante ao previsto no artigo 23.º no que respeita à via
administrativa da declaração de nulidade e de anulação para as marcas, sinais
distintivos e desenhos e com o mesmo prazo de 5 anos;
e) Retirar a referência à patente de efeito unitário mas introduzir todas as questões
decorrentes do acordo internacional, concretamente alterar os artigos 25.º, 26.º,
27.º e 28.º e 101.º e 102.º do CPI;
f) Consagrar a dupla proteção da patente nacional e europeia;
g) Não acolher a proteção de modelos de utilidade na indústria farmacêutica/química
por se considerar que a alteração que se tinha efetuado ao artigo 119.º já tornava o
regime mais permissivo no que respeita às substâncias químicas;
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h) Prever regras especiais sobre a titularidade da patente para os trabalhadores em
funções públicas (artigo 59.º do CPI);
i) Alterar a Lei 62/2011, de 12 de dezembro, no sentido de tornar a arbitragem
voluntária e de consagrar a possibilidade de no tribunal arbitral a parte se poder
defender, por exceção, mediante a invocação da invalidade da patente, com meros
efeitos interpartes (Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 251/2017, de 7/7, ficando
em suspenso a questão da competência para a declaração de invalidade, à
semelhança da lei espanhola atual;
j) Manter o sistema de exame oficioso de motivos relativos de recusa no âmbito dos
pedidos de registos de marcas;
k) Consagrar o regime de prova no caso de recusa provisória da marca (artigo 237.º),
nos termos previstos para o processo de reclamação, e o uso sério da marca ou
caducidade oficiosa da marca, segundo proposta do INPI,I.P. (embora não ao mesmo
tempo por razões técnicas);
l) Não acolher a proposta de se fazer prova do uso das marcas registadas nos últimos
cinco anos;
m) Não alterar o valor (igual) da taxa para o pedido e da taxa para a concessão do
registo;
n) Acolher a previsão expressa de relação entre as denominações de origem e
indicações geográficas e as marcas;
o) Manter a figura e a designação de logotipo;
p) Alargar ao logotipo e às insígnias a criminalização e manter os restantes ilícitos
criminais, confirmando a criminalização;
q) Prever os exames diretos nas apreensões efetuadas pelas polícias;
r) Acolher a supressão do elemento substantivo, com conhecimento dessa situação, no
artigo 324.º do CPI;
s) Autonomizar os trade secret`s em capítulo autónomo no CPI;
t) Renumerar o diploma; (o projeto do CPI não será apresentado renumerado);
u) E introduzir o que foi discutido na reunião de hoje e que seria objeto da decisão da
tutela.
Neste momento entrou a Senhor Secretária de Estado da Justiça que, em nome da Senhora
Ministra da Justiça, com breves e sentidas palavras agradeceu a colaboração do GTR-CPI,
felicitou a todos pelo sucesso da metodologia adoptada, do dinamismo incrementado e do
cumprimento dos apertados prazos que se tinham estabelecido, afirmando que a presente
experiência seria a seguida no futuro e comprometendo a Exma. Senhora Presidente do
INPI, I.P e Coordenadora do GTR-CPI Dra. Leonor Trindade a fazer uma avaliação periódica
do CPI com as entidades presentes no sentido de se dar mais informação e de se ser cada
vez mais transparente. Desejou as Boas Festas de Natal e de Ano Novo e despediu-se muito
reconhecida e agradada pelo resultado dos trabalhos do GTR-CPI.
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Após o exposto, a Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P e Coordenadora do GTR-CPI,
Dra. Leonor Trindade agradeceu aos presentes a colaboração e encerrou a reunião às
17:30.
Os membros presentes do GTR-CPI agradeceram e, congratulando-se muitíssimo por terem
tido a oportunidade de participarem na revisão do CPI e pela forma como os trabalhos
foram conduzidos e decorreram, deram os parabéns ao Ministério da Justiça e despediramse visivelmente felizes.
E, para constar eu, Maria Francisca Monteiro Neves Vaz Rebordão Topa, secretária do GTRCPI redigi, lavrei e datei a presente ata, que após lida e aprovada, vai ser assinada por
mim e pela Exma. Senhora Presidente do INPI, I.P. e Coordenadora do GTR-CPI, Dra.
Leonor Trindade.

Presidente do INPI, I.P. Lic. Leonor Trindade
(Coordenadora do Grupo de Trabalho)

Lic. Maria Francisca Monteiro Neves Vaz Rebordão Topa
(Secretária do Grupo de Trabalho)
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