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ASSUNTO: 

- Uso sério da marca 

- Venda online 

 

SUMÁ RIO : 

- O uso sério de uma marca implica o seu uso efectivo e real, através de 

actos concretos, reiterados e públicos, manifestados no âmbito do 

mercado de produtos ou serviços, sendo como irrelevante o uso de marca 

fora da Macau.. 

- A venda online com acesso em Macau e a publicidade em revistas com 

circulação em Macau não constituem prova bastante do uso sério e 

efectivo na RAEM. 

O Relator, 

Ho Wai Neng 
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Processo nº 122/2016 

(Autos de Recurso Civil e Laboral) 

 

Data:       21 de Abril de 2016 

Recorrente:  A 

Recorridas:  B 

 Direcção dos Serviços de Economia 

    

ACORDAM OS JUÍZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂ NCIA 

DA R.A.E.M.: 

 

I – Relatório 

Por sentença de 21/09/2015, julgou-se improcedente o recurso 

interposto pela Recorrente A. 

Dessa decisão vem recorrer a Recorrente, alegando, em sede de 

conclusão, o seguinte: 

A. Nos termos do artigo 279.° n.º 3 do RJPI e de vários doutos acórdãos deste 

Tribunal de Segunda Instância, os presentes autos constituem um recurso de 

jurisdição plena no qual (i) pode ser junta nova prova aos autos, (ii) prova 

que deve ser objecto de julgamento pelo juiz da causa.  

B. Nos termos do artigo 629.° n.º 1 alínea a) do Código de Processo Civil 

(“CPC”) a decisão de facto deste caso deve ser modificada pelo Tribunal 

de Segunda Instância - mormente quando é apenas composta por dois 

parágrafos. Um facto referente à decisão de declaração de caducidade por 

parte da DSE (e sua publicação) e outro relativo à classe na qual estava a 

marca registada.  
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C. O Tribunal de Segunda Instância, na posse de todos os elementos 

necessários, deve dar por provados os factos constantes da petição inicial e 

da submissão suplementar de 4 de Maio de 2015 (aceite nos autos, por 

despacho a fls. 253), nos termos dos artigos 450.° e 451.° do CPC.  

D. A discussão em 1.ª Instância inicia-se com a interposição do Recurso 

Judicial (o entendimento correcto) e encerra-se com a apresentação da 

resposta ao Recurso Judicial: tendo a submissão dos documentos sido feita 

a 4 a Maio de 2015, após a qual se procedeu à notificação da D.S.E. e à 

citação da parte contrária (por despacho de 8 de Maio de 2015 a fls. 254 

dos autos).  

E. Os factos que são suportados pelos respectivos documentos, e que não 

foram considerados pelo Tribunal a quo, e que, nos termos do artigo 628.° 

n.º 1 alínea a) do C.P.C. deverão passar a constar da decisão de facto como 

factos provados são os constantes das alíneas A. a P. do parágrafo 16, 

supra.  

F. Todos os referidos factos estão comprovados por documentos juntos aos 

autos, que não foram objecto de qualquer impugnação e foram aceites pelo 

Tribunal, valendo então como prova dos factos aí espelhados.  

G. O que resulta dos factos, que devem ficar como provados, é que durante 

2011, 2012, 2013 e 2014 houve regularmente vendas de produtos da 

Recorrente para Macau, isto é, compras efectuadas por pessoas de Macau, 

por diferentes pessoas, em diversas zonas de Macau (Macau, Taipa e 

Coloane), com montantes em alguns casos elevados.  

H. O que se tem que considerar é que as vendas da Recorrente foram (i) 

efectivamente (ii) feitas para Macau, que são (iii) repetidas e (iv) feitas ao 

longo dos anos - as vendas efectuadas pela Recorrente não constituem nem 
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uso simbólico nem artificial, privado ou meramente publicitário ou 

esporádico. Muito pelo contrário, estamos perante uso relevante.  

I. A sentença recorrida contém um grave lapso ao sustentar que vendas feitas 

à distância, por catálogo, on-line ou por encomenda de compradores, não 

relevam nem se qualificam como uso sério.  

J. A fundamentação de facto da sentença é claramente contraditória, estando 

em oposição as premissas e a conclusão. Por um lado afirma-se que as 

vendas devem ter relevo, para depois se dizer que nada de decisivo das 

vendas se retira...  

K. Se analisarmos com rigor os acórdãos do Tribunal de Segunda Instância 

neste recurso referidos, e a jurisprudência que nos mesmos se manifesta, 

concluímos que em jurisprudência anterior foi decidido que: na ausência de 

vendas, se concluía ainda assim que existia uso sério pelo facto de existir 

oferta dos serviços através de agências locais. A contrario, devemos 

concluir que existindo vendas (reais e regulares) nada mais é necessário 

para se sustentar a utilização séria.  

L. E quanto à publicidade da Recorrente, é certo que não tem publicidade em 

jornais de Macau, mas tal publicidade não é concebível para uma marca de 

roupa de desporto e ioga para mulher. Não havendo uma revista de moda 

em Macau, só através de revistas de circulação mundial com circulação em 

Macau se pode fazer publicidade aqui.  

M. Relativamente ao conceito de utilização séria, o Regime Jurídico da 

Propriedade Industrial substituiu a definição de “uso sério” do direito 

português (Código da Propriedade Industrial) por “utilização séria”, 

porventura numa redacção mais acertada, pois sendo Macau um território 

de pequena dimensão, não será exigível que as marcas tenham uma 
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presença idêntica à de mercados com maior dimensão.  

N. A utilização tem que ser séria, não fortuita ou singular, deverá assim ter 

alguma cadência ao longo do tempo, para que não seja considerada como 

meramente ocasional ou meramente esporádica. Mas qualquer que seja a 

interpretação que se faça da definição deste conceito, sempre existirá 

utilização séria por parte da Recorrente, assim como houve uso sério por 

parte da mesma: as respectivas vendas foram regulares (não esporádicas), 

para consumidores diferentes e para zonas de Macau diferentes, sendo 

portanto o espelho de uma diversidade de consumidores desta marca.  

O. É latente que a utilização da marca pela Recorrente é feita através de actos 

concretos (vendas), reiterados (2011, 2012, 2013 e 2014) e públicos (vendas 

para clientes em Macau, através de meios públicos) para criar um mercado 

em Macau, pela fidelização dos respectivos clientes. 

P. Deve existir, quando se decide sobre a utilização séria, uma ponderação 

relativamente ao tipo de produto ou serviço que é vendido ou 

disponibilizado, a dimensão da empresa, os canais de venda normais desse 

tipo de produtos, entre outros factores que possam ser relevantes.  

Q. É de rejeitar a premissa errada de que, se estamos perante uma marca de 

vestuário, tem que existir loja própria em Macau para existir utilização 

séria: os produtos da Recorrente são muito específicos, para um público 

alvo restrito, e determinado(s) tipo de desporto(s) (ioga, pilates, ginástica).  

R. A sentença não faz nenhum aferimento sobre esta questão, sobre a prova 

junta, não se faz uma análise rigorosa dos preceitos aplicáveis nem da 

relevância específica desta marca, deste produto, da sua especificidade.  

S. A Recorrente tem várias lojas nos Estados Unidos da América, mas menos 

fora deste país. Essa rede comercial é inteiramente consistente com o tipo 
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de produto que a Recorrente oferece: sendo restrito ao vestuário desportivo, 

dirigido apenas ao público feminino e para a prática de certas modalidades 

desportivas (ioga/ginástica), a marca da Recorrente é efectivamente uma 

marca de prestígio num nicho de mercado e para um público-alvo restrito.  

T. A marca da Recorrente é amplamente reconhecida (nomeadamente junto do 

seu público-alvo) e tem uma procura muito clara no mercado, com vendas 

efectivas e regulares (como se provou) através de outros canais de vendas 

(como se provou) - apenas não se justificando, nem sendo exigível, a 

abertura de lojas físicas em Macau.  

U. Caso este Venerando Tribunal considere (o que se concebe somente por 

mera cautela de patrocínio) que as vendas efectuadas pela Recorrente não 

constituem utilização séria (para efeitos do artigo 231.° n.º 1 alínea b) do 

RJPI), então deverá o Tribunal considerar, pelos motivos supra explicados, 

que existe justo motivo para a falta dessa utilização séria (nos termos do 

artigo 231.° n.º1 alínea b) do RJPI).  

* 

A Recorrida B respondeu à motivação do recurso acima em 

referência nos termos constante a fls. 368 a 382 dos autos, cujo teor aqui se 

dá por integralmente reproduzido, pugnando pela improcedência do mesmo. 

* 

Foram colhidos os vistos legais. 

* 

II – Factos 

Vêm provados os seguintes factos pelo Tribunal a quo: 

- Por decisão publicado no BO nº 7/2015, II série, de 18.02.2015, a 

DSE declarou a caducidade da marca N-41171 pertencente à 
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recorrente nos termos do artº 231º nº 1 a.b) e 232º nº 5 RJPI.  

- A marca referida está registada em nome da recorrente para os 

produtos da classe 25ª: “Vestuário, calçado, chapelaria e 

acessórios para vestuário”  

* 

III – Fundamentação: 

1. Da impugnação da decisão da matéria de facto 

Entende a Recorrente que devem ser considerados provados os 

seguintes factos por si alegados: 

- Existe facturação efectuada em Macau pela Recorrente em 

Outubro e Novembro de 2013, Abril de 2014 e Dezembro de 

2014.  

- Compra, pagamento e entrega, a 03 de Abril de 2014, por 

consumidor residente em Coloane, Macau, de 5 (cinco) 

produtos da Recorrente, no valor total de HKD3,078.72.  

- Compra, pagamento e entrega, a 23 de Junho de 2013, por 

comprador residente na península de Macau (Macau) de 4 

(quatro) produtos da Recorrente, no valor total de 

HKD1,074.82.  

- Compra, pagamento e entrega, a 27 de Fevereiro de 2014, por 

consumidor residente em Coloane, Macau, de 18 (dezoito) 

produtos da Recorrente, no valor total de HKD1,711.04.  

- Compra, pagamento e entrega, a 19 de Março de 2014, por 

comprador residente em Coloane, Macau, de 16 (dezasseis) 

produtos da Recorrente, no valor total de HKD2,302.84.  

- Compra, pagamento e entrega, a 29 de Novembro de 2014, por 
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consumidor residente em Coloane, Macau, de 8 (oito) produtos 

da Recorrente, no valor total de HKD1,675.85.  

- Compra, e pagamento, a 23 de Dezembro de 2014, por 

comprador residente a ilha da Taipa, em Macau, de 4 (quatro) 

produtos da Recorrente, no valor tal de HKD1,368.36.  

- Compra, pagamento e entrega, a 15 de Janeiro de 2011, por 

consumidor residente na ilha da Taipa, em Macau, de 6 (seis) 

produtos da Recorrente, no valor total de HKD1,088.08.  

- Compra, pagamento e entrega, a 26 de Fevereiro de 2011, por 

comprador residente na ilha da Taipa, em Macau, de 14 

(catorze) produtos da Recorrente, no valor total de 

HKD2,283.90.  

- Compra, pagamento e entrega, a 02 de Agosto de 2011, por 

consumidor residente na ilha da Taipa, em Macau, de 15 

(quinze) produtos da Recorrente, no valor total de 

HKD2,679.96.  

- Compra, pagamento e entrega, a 06 de Agosto de 2011, por 

comprador residente na ilha da Taipa, em Macau, de 19 

(dezanove) produtos da Recorrente, no valor total de 

HKD2,996.51.  

- Compra, pagamento e entrega, a 23 de Julho de 2012, por 

consumidor residente na ilha da Taipa, em Macau, de 12 (doze) 

produtos da Recorrente, no valor total de HKD1,077.55.  

- Compra, pagamento e entrega, a 27 de Fevereiro de 2013, por 

comprador residente na península da Macau, de 20 (vinte) 

produtos da Recorrente, no valor total de HKD3,893.32.  
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- Compra, pagamento e entrega, a 05 de Abril de 2013, por 

comprador residente na península da Macau, de 23 (vinte e três) 

produtos da Recorrente, no valor total de HKD6,057.12.  

- A Recorrente faz publicidade em revistas vendidas em todo 

mundo, e com circulação também em Macau. 

Para o efeito, indicou os documentos juntos aos autos, nomeadamente 

os documentos nºs 15 a 31. 

Quid iuris? 

Dispõe o artº 629º do CPCM que: 

1. A decisão do tribunal de primeira instância sobre a matéria de facto pode 

ser alterada pelo Tribunal de Segunda Instância: 

a) Se do processo constarem todos os elementos de prova que serviram 

de base à decisão sobre os pontos da matéria de facto em causa ou se, 

tendo ocorrido gravação dos depoimentos prestados, tiver sido 

impugnada, nos termos do artigo 599.º, a decisão com base neles 

proferida; 

b) Se os elementos fornecidos pelo processo impuserem decisão diversa, 

insusceptível de ser destruída por quaisquer outras provas; 

c) Se o recorrente apresentar documento novo superveniente e que, por si 

só, seja suficiente para destruir a prova em que a decisão assentou. 

2. No caso a que se refere a segunda parte da alínea a) do número anterior, o 

Tribunal de Segunda Instância reaprecia as provas em que assentou a parte 

impugnada da decisão, tendo em atenção o conteúdo das alegações de 

recorrente e recorrido, sem prejuízo de oficiosamente atender a quaisquer 

outros elementos probatórios que tenham servido de fundamento à decisão 

de facto impugnada. 
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3. O Tribunal de Segunda Instância pode determinar a renovação dos meios 

de prova produzidos em primeira instância que se mostrem absolutamente 

indispensáveis ao apuramento da verdade, quanto à matéria de facto 

objecto da decisão impugnada, aplicando-se às diligências ordenadas, com 

as necessárias adaptações, o preceituado quanto à instrução, discussão e 

julgamento na primeira instância e podendo o relator determinar a 

comparência pessoal dos depoentes. 

4. Se não constarem do processo todos os elementos probatórios que, nos 

termos da alínea a) do n.º 1, permitam a reapreciação da matéria de facto, 

pode o Tribunal de Segunda Instância anular, mesmo oficiosamente, a 

decisão proferida na primeira instância, quando repute deficiente, obscura 

ou contraditória a decisão sobre pontos determinados da matéria de facto 

ou quando considere indispensável a ampliação desta; a repetição do 

julgamento não abrange a parte da decisão que não esteja viciada, podendo, 

no entanto, o tribunal ampliar o julgamento de modo a apreciar outros 

pontos da matéria de facto, com o fim exclusivo de evitar contradições na 

decisão. 

5. Se a decisão proferida sobre algum facto essencial para o julgamento da 

causa não estiver devidamente fundamentada, pode o Tribunal de Segunda 

Instância, a requerimento da parte, determinar que o tribunal de primeira 

instância a fundamente, tendo em conta os depoimentos gravados ou 

escritos ou repetindo a produção da prova, quando necessário; sendo 

impossível obter a fundamentação com os mesmos juízes ou repetir a 

produção da prova, o juiz da causa limita-se a justificar a razão da 

impossibilidade. 

No caso em apreço, tendo analisado os documentos juntos aos autos, 
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cuja falsidade não foi suscitada, entendemos que deve julgar-se procedente 

a impugnação da decisão da matéria de facto, considerando como provados 

os factos acima elencados, já que os documentos em causa evidenciam a 

existência de tais factos. 

2. Do mérito da causa 

A sentença recorrida confirmou a decisão da declaração da 

caducidade da marca registada com fundamento na falta de uso sério por 

entender que: 

- a venda online não é um meio idóneo para comprovar o uso sério 

e efectivo na RAEM, uma vez que o respectivo website se 

encontra instalado fora de Macau; e 

- ainda que com algumas vendas comprovadas para Macau, nada de 

decisivo desse facto se deve retirar, sob pena de se esvaziar a 

intensão normativa do preceito fundamento da decisão 

administrativa. 

Com a procedência da impugnação da decisão da matéria de facto, 

ficam provados que: 

- existiam determinadas compras e vendas dos produtos da marca 

da Recorrente em Macau nos anos de 2011 a 2014. 

- a Recorrente faz publicidade em revistas vendidas em todo mundo, 

e com circulação também em Macau. 

O conceito do uso sério não se encontra definido no próprio RJPIM. 

A jurisprudência local tem entendido que “o uso sério de uma marca 

implica o seu uso efectivo e real, através de actos concretos, reiterados e públicos, 

manifestados no âmbito do mercado de produtos ou serviços”, sendo como 

irrelevante o uso de marca fora da Macau. (cfr. Acs. do TSI, de 19/04/2007 e 
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de 10/06/004, proferidos, respectivamente, nos Procs. nºs 92/2007 e 

17/2004). 

Será que a modificação da matéria de facto implica a alteração do 

sentido da sentença recorrida? 

A sentença recorrida entendeu que a quantidade das vendas efectuadas 

era reduzida e irrelevante, pelo que não constituía prova bastante do uso sério 

e efectivo da marca. 

Para analisar a relevância ou não da quantidade das vendas em causa, 

deve tomar em consideração a dimensão da empresa e o tipo de produto ou 

serviço em questão. 

No caso sub justice, não se sabe em concreto a dimensão empresarial 

da Recorrente. 

A sua marca visa assinalar os produtos da classe 25ª, em concreto, 

vestuário, calçado, chapelaria e acessórios para vestuário. 

Ora, tendo em conta a espécie dos produtos assinalados e o número da 

população da RAEM, podemos dizer, sem qualquer margem de dúvida, que a 

quantidade das vendas dos produtos é reduzida e insignificante, pelo que não 

se comprova o uso sério e efectivo da marca em Macau. 

Quanto à questão de saber a venda online com acesso em Macau e a 

publicidade em revistas com circulação em Macau são ou não meios 

idóneos para comprovar o uso sério e efectivo na RAEM, já foi abordada 

por este Tribunal de recurso. 

No acórdão de 10/06/2004, proferido no Proc. nº 17/2004, entendeu 

que: 

“...Nem se argumenta que o jornal em questão.  XXXX Journal, é também 

distribuído em macau e que os residentes de Macau têm fácil acesso à internet.  É  que, 
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a utilização séria, como acima vem bem explicitada, deve ser aferida em termos 

concretos mediante factos comprovativos da presença da marca no mercado de Macau, 

tais como o número de clientes e estabelecimentos ou delegações comerciais, o volume 

de negócios, etc..  Não basta a presença em Macau de meios de comunicação, como 

seja o jornal ou a internet, onde ela pode ser encontrada sob pena de retirar conteúdo 

ao conceito de utilização séria.  Pois, hoje em dia, graças às facilidades de 

comunicação e transporte e aos avanços tecnológicos, tais meios de comunicação são 

omnipresentes e não raras vezes se encontram produtos e serviços não destinados ao 

mercado de Macau, mas publicitados em jornais ou revistas vendidos neste Território ou 

na internet...”. 

Como se vê, a posição tomada na sentença recorrida é idêntica à do 

acórdão acima transcrito. 

Trata-se dum entendimento que aponta para a boa solução do caso 

com a qual concordamos integralmente, pelo que, com a devida vénia, 

fazemos como parte integrante do fundamento do presente aresto para 

concluir que a venda online com acesso em Macau, bem como a 

publicidade feita em revistas com circulação em Macau, não constituem 

prova bastante do uso sério e efectivo nesta Região Administrativa Especial. 

Em sede do presente recurso jurisdicional, a Recorrente alegou pela 

primeira vez a existência do justo motivo da falta de uso sério e efectivo. 

Trata-se duma questão nova que nunca foi suscitada no julgamento 

da primeira instância, pelo que não pode ser apreciada nesta sede face à 

finalidade do recurso jurisdicional, que é justamente apreciar a bondade da 

decisão judicial recorrida. 

Tudo visto, resta decidir. 

* 
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IV – Decisão 

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em: 

- modificar a decisão da matéria de facto nos termos acima 

consignados; e 

- negar provimento ao recurso interposto, confirmando a sentença 

recorrida. 

* 

Custas pela Recorrente. 

Notifique e registe. 

* 

RAEM, aos 21 de Abril de 2016. 

Ho Wai Neng 

José Cândido de Pinho 

Tong Hio Fong 


