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SUMÁRIO: 

 

1- Não há incumprimento do n.º 2 do artigo 598º do Código de 

Processo Civil de Macau quando se entende perfeitamente o 

raciocínio desenvolvido e que, no caso, se traduz na pretensa 

violação da prioridade de que a parte beneficiaria, tendo-se até 
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concretizado as normas referentes à regularização do pedido de 

registo de marcas. 

 

2- O artigo 278º do RJPI, RJPI, Regime Jurídico da Propriedade 

Industrial, aprovado pelo Dec.-Lei nº 97/99/M de 13 de Dezembro, 

parece bem claro ao prever que a entidade que tenha proferido a 

decisão pode responder o que tiver por conveniente, sem que se exija 

a representação a que alude o artigo 282º do RJPI. 

 

3- O registo do direito à marca é concedido a quem apresentar primeiro 

o respectivo pedido, acompanhado dos documentos necessários que 

preencham os requisitos de forma previstos na lei. 

 

4- Tendo sido junta uma procuração em 14 de Setembro de 1999, não 

ficou ratificado retroactivamente todo o processado, ou seja, tal não 

significa que o pedido apresentado por alguém sem poderes de 
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representação, em 25 de Outubro de 1996, se tornou eficaz com 

efeitos a partir desta última data, pois, tal só aconteceria se com a 

junção da procuração tivesse havido simultaneamente a apresentação 

instrumento de ratificação. 

 

5- Para que se considerem preenchidos os requisitos de forma de um 

pedido de registo de marca, não se pode apenas invocar o artigo 28º 

do citado Decreto-Lei n.º 56/95/M que refere os elementos que 

devem acompanhar o pedido de registo, tendo de se entrar em linha 

de conta com o estatuído no artigo 27º que se refere à forma como o 

pedido deve ser formulado, aí se indicando igualmente verdadeiros 

requisitos de forma, bem como se deve atender ao artigo 18º que 

refere os pressupostos da legitimidade activa e da representação do 

interessado. 

O Relator, 

João A. G. Gil de Oliveira 
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Processo n.º 245/2002 
(Recurso Civil e Laboral) 

 

Data:       10/Abril/2003 

 

Recorrente:  (A) 

 

Recorrida:   (B) 

 

 

 

 

ACORDAM OS JUÍZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA 

INSTÂNCIA DA R.A.E.M.: 

 

 

I -   RELATÓRIO 

(A), sociedade alemã melhor identificada nos autos, veio impugnar 

a sentença proferida no Tribunal Judicial de Base, com o fundamento em 

que o Meritíssimo Juiz a quo contrariou o princípio da prioridade e os seus 

direitos enquanto primeira apresentante do pedido de registo de marca, ao 

negar provimento ao recurso judicial de marca por si interposto da decisão 

da Direcção dos Serviços de Economia que recusou o registo para a marca 

n.º N/Z "B", por se considerar uma imitação das marcas n.ºs N/X e N/Y, 

respectivamente, "B" e "HB" da Sociedade ora recorrida. 
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A Recorrente alega, em resumo: 

O pedido de registo para a marca N/Z - "B" da Recorrente, foi 

apresentado em 25.10.1996. 

O pedido foi subscrito por (G) enquanto gestor de negócios. 

O pedido de registo foi publicado no Boletim Oficial de Macau n.° 

49 de 04.12.1996, dando-se assim conhecimento público da sua 

apresentação e convidando terceiros interpelados a deduzir oposição, o que 

não se teria verificado caso estivesse em falta algum documento que 

verdadeiramente relevasse para efeitos de regularização do pedido (cfr. 

artigo 32°, n.° 1 e n.° 2 do DL 56/95/M).  

A publicação da marca implica o reconhecimento, pela DSE, de 

que a falta de procuração não tem qualquer relevância para determinação 

da data de prioridade, indo ao encontro do disposto no artigo 28° do DL 

56/95/M. 

Em 10.02.1997 foram apresentados os pedidos de registo n.° N/X - 

"B" e N/Y - "HB" da companhia alemã (B). 

O pedido de registo para a marca N/Z foi arquivado por despacho 

de 01.11.99 alegadamente com fundamento na falta de documentos. 

Ora, o único documento em falta no processo era a procuração a 

favor de mandatário com poderes para praticar actos em Macau. 

A qual, no entanto, foi junta ao processo em 14.09.99, ou seja, 

cerca de mês e meio antes do despacho de arquivamento, ratificando (por 

definição, retroactivamente), assim, todo o processado. 

Por outro lado, a falta da procuração nunca poderia determinar o 

adiamento da data da apresentação do pedido para a data de apresentação 
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da referida procuração, na medida em que esta não constitui um 

documento indispensável à avaliação do pedido de registo da marca 

enquanto tal, para efeitos do artigo 32° do DL 56/95/M.  

A entender-se o contrário, estar-se-ia a subverter as regras 

inerentes à prioridade sendo certo que o direito de prioridade é um dos 

princípios fundamentais do direito da propriedade industrial. 

Assim, a haver imitação ela existirá sem dúvida por parte da (B) 

em relação à marca "B" da ora Recorrente, sendo as marcas N/X e N/Y que 

imitam a marca N/Z da Recorrente, prioritária no registo. 

A marca N/Z - "B" da Recorrente beneficia de prioridade na 

apresentação a registo e consequentemente deverá ser concedido o 

respectivo registo. 

Razão pela qual a decisão ora recorrida deve ser revogada por falta 

de fundamentação e o registo para a marca n.° N/Z - "B" - concedido com 

todas as legais consequências. 

Conclui no sentido se conceder provimento ao presente recurso, 

revogando a douta decisão recorrida e, consequentemente, a decisão da 

DSE de recusar o registo para a marca n.° N/Z - "B", substituindo-se 

aquela decisão por outra que conceda o registo para a referida marca.  

 

A Direcção dos Serviços de Economia da Região 

Administrativa Especial de Macau,  na pessoa do seu Director 

Substituto,  alegou, fundamentalmente, o seguinte: 

Quer o regime anterior (artigo 21 do DL n.º 56/95/M), quer no 

actual (artigo 15 do RJPI), prevê-se expressamente que o direito de 
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propriedade industrial é concedido àquele que primeiro apresentar 

regularmente o pedido acompanhado de todos os documentos exigíveis 

para o efeito. 

Se o pedido não for desde logo acompanhado de todos os 

documentos exigíveis para o efeito, aprioridade conta-se do dia e hora em 

que for apresentado o último documento em falta. 

No caso e apreço, não obstante a recorrente ter apresentado o 

pedido de registo em 25/10/1996, não goza de prioridade da apresentação 

em relação às marcas N/X e N/Y, para produtos da classe 34ª, uma vez que 

o processo só se tornou completo com todos os documentos exigíveis em 

Setembro de 1999, ao passo que os pedidos de registo das referidas marcas 

N/X e N/Y tinham sido apresentadas duma forma completa em Fevereiro 

de 1999. 

 

Conclui, no sentido de ser negado provimento ao recurso e de se 

manter a douta sentença do Tribunal a quo. 

 

(B), parte contrária nos autos acima cotados e neles melhor 

identificada e ora Recorrida, por seu turno, alegou o seguinte, em síntese: 

Salvo o devido respeito por entendimento diferente, o presente 

recurso versa sobre matéria de direito, pelo que, nos termos do n.º 2 do 

artigo 598º do Código de Processo Civil de Macau, nas suas conclusões, a 

Recorrente devia ter indicado: (a) as normas jurídicas violadas e (b) o 

sentido com que, no entender da Recorrente, as normas que constituem o 

fundamento jurídico da decisão deviam ter sido interpretadas e aplicadas, 
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pelo que não o tendo feito, nos termos do n.º 4 da citada norma processual, 

a Recorrente deverá ser convidada a esclarecer tais especificações. 

Nos termos do n.º1 do artigo 21º do Decreto-Lei n.º 56/95/M, de 6 

de Novembro, o registo do direito à marca é concedido a quem apresentar 

primeiro o respectivo pedido, acompanhado dos documentos necessários 

que preencham os requisitos deforma previstos na lei, prevendo-se no n.º 2 

da citada norma que, caso o pedido não seja logo acompanhado de todos os 

documentos exigíveis, "a prioridade conta-se da data e hora em que fôr 

apresentado o último documento em falta". 

Tendo sido apresentado um pedido de registo de marca sem que o 

requerimento tenha sido assinado pelo próprio interessado mas sim por 

terceiro, mesmo que na qualidade de gestor de negócios - portanto sem 

poderes de representação -, a falta da procuração pela qual foi constituído 

o mandato determina uma situação em que não se encontram preenchidos 

os requisitos de forma previstos na lei. 

Se tal procuração foi apenas apresentada no dia 14 de Setembro de 

1999, a prioridade, no caso, conta-se dessa data. 

E se os pedidos da ora Recorrida foram apresentados (com os 

documentos necessários ao preenchimento dos requisitos de forma previsto 

na lei) em 10 de Fevereiro de 1997, dúvidas não podem subsistir sobre 

quem foi o primeiro a apresentar o registo. 

Só através da ratificação - um instrumento que está sujeito à forma 

exigida para a procuração - o pedido apresentado pelo subscritor (sem 

poderes de representação) podia tomar-se eficaz (n.º 1 do artigo 268º do 
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Código Civil), sendo que só a ratificação tem eficácia retroactiva (n.º 2 do 

artigo 268°). 

E não tendo havido oposição por parte da Recorrente em toda a 

tramitação do processo dos pedidos de registos de marcas apresentados 

pela ora Recorrida (o que poderia ter sido feito, quer, numa primeira fase, 

através da reclamação prevista no artigo 34° do Decreto-Lei n.º 56/95/M, 

quer, numa segunda fase, através do recurso judicial previsto no artigo 46° 

do mesmo diploma) e tendo sido concedidos tais registos, as marcas n.ºs 

N/X "B" e N/Y "HB" mantêm-se válidas pelo prazo por que foram 

concedidas, pelo que só através de uma acção de anulação dos mesmos 

(possível, desde que verificados os respectivos requisitos, porque prevista 

nos artigos 74° e 75° do sempre citado decreto-lei), poderia, eventualmente, 

ser julgada procedente a pretensão da recorrente. 

Termos em que entende dever ser julgado improcedente o recurso 

apresentado pela sociedade comercial alemã (A) e, consequentemente, 

mantida a douta sentença aqui em impugnação.  

* 
A fls 34, a Recorrente formulou o pedido de que fosse junta 

procuração forense nos termos do artigo 281º do RJPI, para efeitos de 

representação em juízo, considerando que a Resposta apresentada em 

Tribunal fora subscrita pelo Sr. Director substituto da DSE, Dr. Sou Tim 

Peng . 

Tal requerimento foi objecto do seguinte despacho:  

“O Sr. Director substituto da DSE, Dr. Sou Tim Peng é licenciado em Direito 

pelo Faculdade do Dto. de Universidade de Macau, facto esse que é do conhecimento 
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pessoal, por ser colega do mesmo e docente em tempo parcial do referido faculdade. 

Aliás, sendo titular da DSE, não se percebe por que razão o tribunal vai exigir a 

procuração forense. 

Pelo exposto, indefiro o pedido. 

Custas do incidente em 2 Ucs, nos termos do artigo 15º do RCJ. 

Notifique.” 

De tal despacho vem igualmente interposto recurso, pela 

Recorrente, tendo alegado, em resumo:  

O Director da DSE é obrigado a constituir advogado ou a nomear 

licenciado em direito para representar a DSE em juízo. 

O facto de o Director da DSE ser, ele próprio licenciado em Direito, 

não o isenta de cumprir o requisito de regularização da representação. 

Os factos de conhecimento pessoal do Meritíssimo Juiz não são, 

necessariamente, factos de conhecimento geral. 

Os factos de conhecimento pessoal do Meritíssimo Juiz não devem 

constituir excepções à letra da lei. 

O Despacho recorrido é, pois ilegal por contrário aos normativos 

que, expressamente, determinam os requisitos para a válida e regular 

representação em juízo da DSE. 

A condenação da recorrente em custas é, também, ilegal, na 

medida em que é feita uma interpretação forçada do artigo 15º do RCT, 

extrapolando do seu âmbito. 

Assiste a qualquer uma das partes o direito a arguir a falta de 

procuração e a sua insuficiência ou irregularidade, podendo até tal facto ser 
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suscitado oficiosamente pelo tribunal. 

Termos em que deverá o despacho recorrido ser anulado na 

parte em que : 

- indefere o pedido formulado pela recorrente para que seja 

ordenada a regularização da representação da DSE em juízo,  

- condena a recorrente em custas pelo incidente, fazendo-se 

assim a tão desejada e já habitual. 

 

Contra-alega o Senhor Director da DSE, alegando, 

fundamentalmente: 

Tem competência para efectuar nos termos do artigo 278º do RJPI 

conjugado com o artigo 4 (e) do DL 27/99/M de 28.06.99, a resposta - 

remessa para TJB, pelo que não é obrigado a constituir advogado ou 

nomear licenciado em direito para responder a petição inicial. 

É sim obrigado a constituir advogado ou nomear licenciado em 

direito, nos casos, previstos no artigo 281º (alegações ou outros poderes 

processuais nos Tribunais superiores: Tribunal de Segunda e Última 

Instância). 

A Recorrente tem razão ao afirmar que os factos aduzidos pelo 

Meritíssimo Juiz a quo, não relevam para apreciação do requerimento, 

porque para efeitos do artigo 278º é indiferente a formação académica do 

Director, que assina a resposta – remessa. Ao fazê-lo, é na sua qualidade de 

representante de um serviço e pelo cargo que detém, nos termos das 
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competências que legalmente lhe são atribuídas (mesmo, como é o caso 

sub judice em que o Director de Serviços tem a licenciatura de direito).  

 

Conclui, no sentido de que a Recorrente deve ser condenada a 

pagar as custas e portanto mantido o douto despacho de indeferimento, 

proferido no tribunal a quo.  

       * 

Oportunamente, correram os vistos legais. 

        * 

II -   FACTOS 

 Com pertinência, têm-se por assentes os factos seguintes, que, 

aliás, não vêm postos em crise pelas partes: 

 

A recorrente apresentou, através de um advogado de Portugal, na 

Direcção dos Serviços de Economia em 25/10/1996 um pedido de registo 

da marca N/Z, para produtos de classe 34ª.  

A marca registada é composta simplesmente pela palavra "B".  

Por despacho de 01/11/1999, do então Exmº Senhor 

Secretário-Adjunto para a Economia e Finanças, foi ordenado o 

arquivamento do referido processo, com fundamento na falta de 

legitimidade do representante da requerente, por ser um agente da 

propriedade industrial em Portugal e não ter residência em Macau.  

Em 14/09/1999, o processo foi reaberto, visto que a requerente 

arranjou um representante nos termos legais e o pedido encontrava-se 

completo com todos os elementos necessários.  
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Por despacho de 06/09/2000, o pedido da recorrente foi recusado, 

com fundamento de que a marca registada constitui imitação das marcas 

N/X e N/Y.  

A recorrente nunca reivindicou a prioridade internacional 

decorrente do registo da marca na Alemanha em 1994 no seu processo de 

registo da marca em Macau.  

Em 10/02/1999, a parte contrária, (B), apresentou, duma forma 

completa, dois pedidos de registo sob os nos N/X e N/Y, para produtos de 

classe 34ª.  

As marcas registandas são compostas pelas palavras "B" e "HB", 

respectivamente.  

Por despacho de 10/04/2000, foi concedido o registo das referidas 

marcas.  

 

III -   FUNDAMENTOS 

 

1. Analisando o alegado incumprimento do n.º 2 do artigo 598º 

do Código de Processo Civil de Macau, por parte da Recorrente, por não 

ter esta, nas suas conclusões,  indicado as normas jurídicas violadas e o 

sentido com que, no seu entender, as normas que constituem o fundamento 

jurídico da decisão deviam ter sido interpretadas e aplicadas, constata-se 

que se entende perfeitamente o raciocínio desenvolvido e que se traduz na 

pretensa violação da prioridade de que beneficiaria, tendo até concretizado 

as normas referentes à regularização do pedido de registo de marcas, pelo 
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que não se atenderá ao requerimento formulado pela Recorrida no sentido 

de proferir despacho de aperfeiçoamento quanto a essa questão. 

 

2. São duas as questões a resolver nesta sede, tantas quantos os 

recursos interpostos e que versam, o primeiro sobre a possibilidade de o 

Senhor Director dos Serviços de Economia substituto poder assinar, por si, 

a resposta ao recurso interposto e o segundo sobre a manutenção ou não da 

decisão proferida no Tribunal a quo, que manteve o despacho do Exmº 

Senhor Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual dos Serviços de 

Economia de Macau, de 06/09/2000, ao recusar o pedido de registo para a 

marca N/Z - "B", apresentado pela Recorrente, em 25 de Outubro de 1996, 

enquanto primeira apresentante do pedido de registo de marca, por se ter 

considerado existir uma imitação das marcas n.ºs N/X e N/Y, 

respectivamente, "B" e "HB" da Sociedade ora recorrida.  

A argumentação da Recorrente, quanto a esta última questão, passa 

por sustentar que tem, em relação à Recorrida, prioridade na apresentação 

do pedido de registo da marca em Macau e prioridade internacional 

decorrente do registo da marca na Alemanha no ano de 1994. 

Quanto a esta última questão, abordada na douta sentença recorrida, 

dela não curaremos, porquanto não foi objecto na delimitação do recurso 

em análise.  

 

3. No que concerne ao primeiro recurso, ou seja, quanto à 

possibilidade de a entidade recorrida poder subscrever pessoalmente a 

resposta ao recurso interposto para o Tribunal Judicial de Base, o artigo 
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278º do RJPI, RJPI, Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado 

pelo Dec.-Lei nº 97/99/M de 13 de Dezembro, parece bem claro ao prever 

que a entidade que tenha proferido a decisão pode responder o que tiver 

por conveniente, sem que se exija a representação a que alude o artigo 282º 

do RJPI. 

 Aliás, este entendimento é o que mais se ajusta às regras do 

processo administrativo quando se previa a resposta da entidade recorrida, 

tal como resultava do disposto no artigo 26º,nº2 da LPTA, vista a natureza 

e a função administrativa de concessão ou denegação do registo de marcas 

e patentes.1 

 A questão suscitada relativa aos factos de conhecimento pessoal 

do julgador mostra-se ultrapassada, porquanto o Mmo Juiz recorrido, 

reparou o despacho nessa parte, como resulta de fls. 128, tendo-a 

considerado não escrita, mantendo, no entanto, o restante despacho. 

 

4. No que respeita à matéria fulcral do presente recurso, alega a 

Recorrente que os pedidos de registo nºs. N/X e N/Y, apresentados pela 

Recorrida particular (B), caracterizados, respectivamente, pelas expressões 

"B" e "HB", apesar de terem sido apresentados na DSE em 10.02.1997, 

serviram de fundamento à recusa do registo para a marca n.° N/Z - "B", da 

ora Recorrente, por esta ter sido considerada imitação daquelas. 

Ao invés, a marca da Recorrente foi submetida a registo em 

25.10.96. 

                                                 

1 - Afonso Queiró, RLJ, p8º, 13 e segs 
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Qual o registo que deve prevalecer, o mesmo é dizer, qual o que 

beneficia de prioridade? 

Nos termos do n.º1 do artigo 21º do Decreto-Lei n.º 56/95/M, de 6 

de Novembro, o registo do direito à marca é concedido a quem apresentar 

primeiro o respectivo pedido, acompanhado dos documentos necessários 

que preencham os requisitos de forma previstos na lei, prevendo-se no 

n.º 2 da citada norma que, caso o pedido não seja logo acompanhado de 

todos os documentos exigíveis, "a prioridade conta-se da data e hora em 

que for apresentado o último documento em falta". 

 

A Recorrente não concorda com a prioridade do registo da 

Recorrida, porquanto teria apresentado em Macau, o seu pedido de registo 

para a marca "B", para produtos da classe 34ª da Tabela Internacional de 

Nice, em 25 de Outubro de 1996 e, embora, subscrito por (G), na 

qualidade de gestor de negócios em nome e representação da requerente, 

tal gestão teria sido ratificada, em 14.09.99, por via da junção de uma 

procuração passada a um advogado. 

 

Em primeiro lugar, tendo sido a marca por si requerida publicada 

em Boletim Oficial no dia 4 de Dezembro de 1996, publicação promovida 

pela DSE, tal facto demonstraria que a DSE não considerou, na altura, que 

a falta da procuração impedia a produção de quaisquer efeitos jurídicos. 

Quanto a este argumento dir-se-á tão somente que em parte alguma 

da lei se observa que da publicação advenham os aludidos efeitos, para 

além de que se a publicação foi ilegal, dessa conduta não se pode retirar a 
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sanação da irregularidade cometida. 

 

Quanto ao facto de a irregularidade do mandato não poder 

determinar a perda da prioridade, dado o carácter eminentemente 

retroactivo da sanação do vício importa analisar se houve efectivamente 

ratificação e quais os efeitos da intervenção produzida. 

 

5. A procuração foi apenas apresentada em 14 de Setembro de 

1999, sendo certo que a simples junção da procuração não podia, por si só, 

determinar a ratificação de todo o processado. Na verdade, só através da 

ratificação se podia sanar a irregularidade assacada ao processo desde 1996, 

sendo bem patente ao longo de todo o processo administrativo a 

preocupação das autoridades acerca da falta de representatividade do 

subscritor do requerimento para o registo da marca. Na verdade, ratificação 

é a declaração de vontade pela qual alguém faz seu um acto jurídico 

celebrado por outrem em seu nome, sem poderes de representação, 

outorgando retroactivamente esses poderes2 , o que decorre, aliás, da 

doutrina consagrada na lei - artigo 268º do C. Civil, então aplicável. 

 Em todo o caso, a eficácia retroactiva da ratificação nunca podia 

prejudicar os direitos de terceiro, nessa situação se podendo configurar os 

direitos da ora Recorrida que apresentou dois pedidos de registos 

devidamente instruídos, no período anterior à apresentação da procuração e 

do instrumento da ratificação - cfr. artigo 268°, n.º 2, in fine, do Código 

                                                 

2 - Galvão Telles, Dto das Obrigações, 5ª ed., 152 
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Civil, à data vigente.  

Nesta conformidade, não colhe o entendimento da ora Recorrente 

no sentido de que, tendo sido junta a procuração em 14 de Setembro de 

1999, ficou ratificado retroactivamente todo o processado, ou seja, que o 

pedido apresentado por alguém sem poderes de representação em 25 de 

Outubro de 1996, se tornou eficaz com efeitos a partir desta última data, 

pois, tal só aconteceria se com a junção da procuração tivesse havido 

simultaneamente a apresentação do instrumento de ratificação. 

Ora, não tendo ocorrido ratificação dos actos praticados, ocorreu 

uma irregularidade que nem sequer a intervenção posterior do advogado 

veio a sanar. 

 

6. A lei prevê expressamente que o direito de propriedade 

industrial é concedido àquele que primeiro apresentar regularmente o 

pedido acompanhado de todos os documentos exigíveis para o efeito. 

Se o pedido não for desde logo acompanhado de todos os 

documentos exigíveis para o efeito, a prioridade conta-se do dia e hora em 

que for apresentado o último documento em falta. 

Prevê-se que o registo de marca seja concedido a quem apresentar 

primeiro o respectivo pedido, acompanhado dos documentos necessários 

ao preenchimento dos requisitos de forma previstos na lei - artigo 21° do 

DL n.° 56/95/M e também o actual artigo 15° do RJPI, Regime Jurídico da 

Propriedade Industrial, aprovado pelo Dec.-Lei nº 97/99/M de 13 de 

Dezembro.  
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Mas para que se considerem preenchidos os requisitos de forma de 

um pedido de registo de marca, não se pode apenas invocar o artigo 28º do 

citado Decreto-Lei n.º 56/95/M que refere os elementos que devem 

acompanhar o pedido de registo, tendo de se entrar em linha de conta com 

o estatuído no artigo 27º que se refere à forma como o pedido deve ser 

formulado, aí se indicando igualmente verdadeiros requisitos de forma. 

Tal preceito é do seguinte teor: 

“1. O processo de registo de marca inicia-se com a apresentação na Direcção 

dos Serviços de Economia de um pedido de registo em duplicado, assinado pelo 

requerente ou por quem o represente, efectuado em impresso próprio de modelo anexo 

a este diploma. 

1. No impresso referido no número anterior, o requerente deve indicar: 

a) O seu nome, firma ou denominação social; 

b) A sua nacionalidade; 

c) A sua profissão ou principal actividade; 

d) O seu domicílio ou sede social; 

e) Se a marca se refere a produtos ou serviços; 

f) A classe e os produtos ou serviços a que a marca se destina; 

g) Se a marca é industrial ou comercial; 

h) Os elementos referidos no artigo 24.º, caso se queira prevalecer da 

prioridade da União da Convenção de Paris; 

i) Os elementos referidos no artigo anterior, caso se queira prevalecer da 

prioridade derivada do uso de marca não registada; 

j) As disposições legais ou estatutárias em que se estabeleça regime da 

marca colectiva, se for o caso.” 

245/2002                                                                       19/22 



E descortinam-se ainda requisitos formais no artigo 18º que 

prescreve: 

“1. Os actos e termos do processo só podem ser promovidos: 

a) Pelo próprio interessado ou por mandatário com poderes para o acto, 

se forem domiciliados ou estabelecidos em Macau; 

b) Por advogado. 

2. Se os requerimentos forem assinados por mandatário nos termos da alínea a) 

do número anterior, deve ser junta procuração pela qual é constituído o mandato, 

devendo a mesma, caso se trate de procuração emitida em país estrangeiro, ser 

devidamente legalizada e traduzida. 

3. O advogado pode promover em nome e no interesse das partes que forem 

seus clientes, todos os actos e requerimentos previstos no presente diploma, com 

dispensa da exibição de mandato, excepto se se tratar de acto que envolva desistência 

ou renúncia do direito à marca.”  

 

Daqui decorre que, tendo sido apresentado um pedido de registo de 

marca sem que o requerimento tenha sido assinado pelo próprio 

interessado mas sim por terceiro, muito embora se arrogasse a qualidade de 

agente procurador de marcas e de patentes, em Portugal, pretensamente 

mandatado para representar a interessada em Macau, desde logo se 

assacaram à procuração apresentada irregularidades que não foram sanadas, 

como se alcança de fls 18 e segs. 

Ora, se a procuração regularizada foi apenas apresentada no dia 14 

de Setembro de 1999, é a partir dessa data que se contará a prioridade da 
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Recorrente, não deixando de ceder perante os pedidos da ora Recorrida que 

foram apresentados regularmente, em 10 de Fevereiro de 1997. 

* 

 Tudo visto, resta decidir, sem necessidade de outros 

desenvolvimentos. 

 

 

 

IV   -   DECISÃO 

Pelas apontadas razões, acordam em negar provimento ao 

recurso, confirmando a decisão recorrida. 

 

Custas pela Recorrente. 

             

                Macau, 10 de Abril de 2003, 

João A. G. Gil de Oliveira (Relator) – Choi Mou Pan – Lai Kin Hong 
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