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Comentário do Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira 

Secção) de 16 de Fevereiro de 2012, no processo C-488/10 (1) 

 

(A protecção ou tutela dos desenhos ou modelos registados) 

 

 

 

Isabel Maria Barbosa Peixoto Pereira  

(Juíza de Direito) 

 

 

 

I. A questão submetida à apreciação do Tribunal de Justiça (doravante 

TJ), a decisão e a argumentação jurídica e factual do Tribunal 

(enquadramento) 

O pedido de decisão prejudicial teve por objecto a interpretação do artigo 19.°, 

n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001, 

relativo aos desenhos ou modelos comunitários (JO 2002, L 3, p. 1, doravante 

Regulamento), tendo sido apresentado no âmbito de um litígio que opunha a Celaya 

Emparanza y Galdos Internacional SA (a seguir Cegasa) à Proyectos Integrales de 

Balizamiento SL (a seguir PROIN), a propósito de uma acção de contrafacção intentada 

pela Cegasa. 

A Cegasa era titular do desenho ou modelo comunitário registado 

n.º 000421649-0001, constituído por um marco de sinalização rodoviária. Este desenho 

ou modelo foi depositado no (então) Instituto de Harmonização do Mercado Interno 

 
1 O comentário vai escrito em língua portuguesa anterior ao acordo ortográfico. 
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(doravante IHMI2) em 26 de Outubro de 2005 e publicado no registo de desenhos ou 

modelos comunitários em 13 de Dezembro de 2005. 

 Em finais de 2007, a PROIN colocou no mercado o marco de sinalização H-75. 

Considerando que este marco não causava uma impressão geral diferente da do 

desenho ou modelo comunitário registado n.º 000421649-0001, a Cegasa requereu 

extrajudicialmente à PROIN, em Janeiro de 2008, que pusesse termo à contrafacção. 

Esta última negou a contrafacção, mas comprometeu-se, não obstante, a introduzir 

alterações no seu desenho. Em Março de 2008, a Cegasa reiterou o seu pedido à PROIN 

de pôr termo à contrafacção. 

Em 11 de Abril de 2008, a PROIN depositou no IHMI um pedido de registo de 

um desenho ou modelo comunitário constituído por um marco de sinalização 

rodoviária. Este desenho ou modelo foi publicado no registo de desenhos ou modelos 

comunitários em 7 de Maio de 2008 sob o número 000915426-001. 

O órgão jurisdicional de reenvio considerou que o marco cilíndrico 

comercializado pela PROIN é uma reprodução do desenho ou modelo comunitário 

registado n.º 000421649-0001 da Cegasa, na medida em que não causa no utilizador 

informado uma impressão global diferente da causada por este desenho ou modelo. 

Não obstante, a Cegasa não apresentou um pedido de declaração de nulidade do 

desenho ou modelo comunitário registado n.º 000915426-001. 

De todo o modo, a Cegasa interpôs no Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante 

e n.º 1 de Marca Comunitária uma acção de contrafacção de um desenho ou modelo 

comunitário registado, alegando que a oferta, a promoção, a publicidade, o 

armazenamento, a comercialização e a distribuição do sinal rodoviário H-75 pela 

PROIN constituem uma violação dos direitos que o regulamento lhe reconhece 

enquanto titular do desenho ou modelo comunitário registado n.º 000421649-0001. 

A PROIN opôs-se à referida acção de contrafacção. Invocou, desde logo, a falta 

de legitimidade activa da Cegasa para instaurar uma acção de contrafacção do seu 

desenho ou modelo comunitário registado, na medida em que o marco de sinalização 
 

2 Agora,  Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (European Union Intellectual Property 
Office), com a sigla EUIPO (https://euipo.europa.eu/), doravante. 



Comentário do Acórdão do Tribunal de Justiça de 16/02/2012, processo C-488/10 
 

Isabel Maria Barbosa Peixoto Pereira 

 
 

 

 Online, outubro de 2019 | 3 

comercializado pela PROIN é uma reprodução de um desenho ou modelo comunitário 

igualmente registado. Sustentou, deste modo, que, enquanto o referido registo não for 

anulado, o seu titular beneficia de um direito de utilização ao abrigo do regulamento, 

pelo que o exercício desse direito não pode ser considerado uma contrafacção. 

Perante o litígio assim desenhado, o Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante e 

n.º 1 de Marca Comunitária decidiu suspender a instância e submeter ao TJ as seguintes 

questões prejudiciais: 

 

«1) Num litígio por violação do direito exclusivo concedido por um (desenho ou) 

modelo comunitário registado, o direito de proibir a respectiva utilização por 

terceiros, previsto no artigo 19.°, n.º 1, do regulamento (…), abrange qualquer 

terceiro que utilize outro (desenho ou) modelo que não produza nos 

utilizadores informados uma impressão global diferente ou, pelo contrário, 

exclui o terceiro que usa um (desenho ou) modelo comunitário posterior 

registado a seu favor enquanto este não for declarado nulo? 

2) A resposta à questão anterior não depende da intenção do terceiro ou varia 

consoante o seu comportamento, sendo determinante que esse terceiro tenha 

requerido e registado o (desenho ou) modelo comunitário posterior após ter 

recebido o pedido extrajudicial do titular do modelo comunitário anterior para 

pôr termo à comercialização de um produto por violação dos direitos 

decorrentes desse modelo anterior?» 

 

Decidiu o TJ que:  o artigo 19.°, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do 

Conselho, de 12 de Dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos da UE, deve 

ser interpretado no sentido de que, num litígio relativo à violação do direito exclusivo 

conferido por um desenho ou modelo registado, o direito de proibir a utilização por 

terceiros do referido desenho ou modelo abrange qualquer terceiro que utilize um 

desenho ou modelo que não cause no utilizador informado uma impressão global 

diferente, incluindo o terceiro titular de um desenho ou modelo comunitário registado 
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posterior, sendo que tal interpretação é  independente da intenção e do 

comportamento do terceiro. 

Para alcançar uma tal decisão o TJ começa por enunciar os objectivos que 

presidiram ao Regulamento, salientando ter sido desígnio a «criação de um desenho ou 

modelo comunitário directamente aplicável em todos os Estados-Membros», a fim de 

«obter […] um desenho ou modelo válido num único território que englobe todos os 

Estados-Membros» (quinto considerando), sendo que «Um desenho ou modelo 

comunitário registado exige a criação e a manutenção de um registo em que sejam 

inscritos todos os pedidos que satisfaçam os requisitos formais previstos e aos quais 

tenha sido atribuída uma data de depósito do pedido de registo. Em princípio, o 

sistema de registo não deve basear-se num exame destinado a determinar previamente 

ao registo se o desenho ou modelo satisfaz as condições de obtenção da protecção, o 

que permitiria reduzir ao mínimo as formalidades de registo e demais operações a 

efectuar pelo requerente.» (décimo oitavo considerando). 

Após, passa a elencar as condições de registo e de protecção de desenho ou 

modelo comunitário, ressaltando o carácter unitário e a produção de efeitos idênticos 

em toda a União e convocando o artigo 19º do Regulamento para definir os «direitos 

conferidos pelo desenho ou modelo comunitário». 

Explicita as causas de nulidade dos desenhos ou modelos registados, com 

referência ao Regulamento.  

Distingue, em seguida, as acções de contrafacção e as acções de declaração de 

nulidade, associando o artigo 85º do regulamento, nos termos do qual (n.º 1): «Nos 

processos resultantes de acções de contrafacção ou de acções por ameaça de 

contrafacção de um desenho ou modelo comunitário registado, os tribunais de 

desenhos e modelos comunitários considerarão o desenho ou modelo comunitário 

como válido. A validade só poderá ser contestada por meio de um pedido 

reconvencional de declaração de nulidade. A excepção de nulidade do desenho ou 

modelo comunitário apresentada por outra via que não seja um pedido reconvencional 

será, porém, admissível, se o requerido alegar que o desenho ou modelo comunitário 
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poderia ser declarado nulo devido à existência de um direito nacional anterior, na 

acepção do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.°, que lhe pertence.» 

Em sede de apreciação das questões submetidas e após aquele primeiro 

enquadramento compreensivo, por referência ás disposições do Regulamento, convoca 

o TJ: 

A) quanto à primeira questão:   

– o argumento literal, a partir da não distinção na redacção do artigo 19º, n.º 1 do 

regulamento em função do facto de o terceiro ser ou não titular de um desenho ou 

modelo comunitário registado; 

– o princípio da prioridade registral; 

– a relevância “interpretativa” das características essenciais do processo de 

registo de desenhos e modelos comunitários instituídos pelo regulamento: controlo 

expedito de natureza formal, ausente exame de mérito para determinar previamente ao 

registo se o desenho ou modelo satisfaz as condições de obtenção da protecção; 

– o afastamento da argumentação atinente às regras de repartição da 

competência estabelecidas pelo Regulamento entre acções em matéria de contrafacção 

e acções em matéria de nulidade. 

B) Quanto à segunda questão 

– a determinação de forma objectiva do alcance dos direitos conferidos pelo 

regulamento como aquela que melhor corresponde à ratio de simplicidade e rapidez 

do sistema instituído pelo regulamento; 

– um argumento a contrario sensu, a partir do estabelecimento em outras 

disposições do regulamento, que não no artigo 19º, n.º 1 sob consideração, de matérias 

quanto às quais relevam as intenções do presumível violador do direito. 

 

II. Comentário 

[Cabe, desde logo, salientar, como de resto o faz o tribunal mesmo, que o TJ não 

é chamado a avaliar a semelhança ou não dos desenhos e/ou dos produtos objecto do 

litígio. Essa avaliação competirá, naturalmente, ao tribunal nacional. Por outro lado, 
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caso o TJ considerasse necessária a anulação prévia do desenho do demandado, o 

litígio nacional seria imediatamente resolvido a nível da admissibilidade, sem sequer se 

proceder ao exame dos desenhos. As duas questões prejudiciais têm precisamente o 

objectivo essencial de esclarecer se, no processo principal, o tribunal nacional deve 

proceder à apreciação do litígio quanto ao mérito ou se, pelo contrário, deve declarar a 

acção inadmissível, impondo, portanto, à sociedade demandante que actue junto do 

EUIPO a fim de obter a declaração da nulidade do desenho da demandada3.] 

O Design é um importante instrumento para a inovação e comercialização dos 

produtos industriais uma vez que é a aparência estética dos produtos que determina, 

predominantemente, a preferência dos consumidores. 

O significado da aparência estética dos produtos que adquirimos é evidente 

para todos enquanto consumidores. Em casos extremos, a própria decisão de aquisição 

é motivada quase exclusivamente pelas características estéticas de um produto, sendo 

a sua funcionalidade desvalorizada em proporção inversa. A cultura contemporânea 

contribui também para o enaltecimento do design. A dinamização do comércio 

internacional que parece caracterizar os nossos dias serve igualmente para projectar a 

aparência estética como um instrumento significativo na concorrência internacional.  

No âmbito da separação de funções entre os diferentes direitos de propriedade 

industrial é aos desenhos e modelos industriais que cabe, em primeira linha, tutelar as 

inovações de carácter estético. Cfr. a propósito, Miguel Moura e Silva, Desenhos e 

modelos industriais – Um paradigma perdido?, in Oliveira Ascensão (Org.), Direito 

Industrial, vol. I, Almedina, Coimbra, 2001, pp. 431 a 451.  

Assim é que os resultados desta actividade criadora (design) encontram na 

Propriedade Industrial meios legais de protecção através da modalidade dos "Desenhos 

ou Modelos". 

Também Luís Couto Gonçalves, no seu Manual de Direito Industrial, 2ª Edição, 

Revista e Aumentada, Almedina, p. 145, faz notar que “numa altura em que, do lado da 

economia e da gestão, se fala tanto em afirmação concorrencial baseada no design, 
 

3 Esse, de resto, o entendimento do tribunal de reenvio, que não determinou a verificação da infracção 
do modelo comunitário no auto onde se colocou a questão prejudicial. 
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estamos, do lado do direito, inevitavelmente, a falar do desenho ou modelo”, estando 

em causa a afirmação concorrencial estética, o modo de proporcionar sensação estética 

no consumidor, pela forma de apresentação exterior do produto. Nessa medida, 

continua o Autor que vimos citando, no âmbito da propriedade industrial o que 

importa mais não é a valoração estética do produto, mas sim a susceptibilidade de 

proporcionar sensação estética ao consumidor. 

Adentro da tipologia dos direitos industriais o “modelo industrial” tem como 

bem instrumental a própria forma; a forma tridimensional sob o ponto de vista 

geométrico ou ornamental, integrando-se no que se chama o “design” ou desenho 

industrial, enquanto actividade que se preocupa com a forma ou a apresentação 

externa dos produtos (vd., neste âmbito, Oliveira Ascensão, Direito Comercial - Direito 

Industrial, II, 1988, 212/213, e Ac. do STJ de 10/7/1990, BMJ 399, 537). 

Com a protecção atribuída a um desenho ou modelo o titular passa a beneficiar 

de uma “vantagem competitiva” (José Mata Maia, A Propriedade Industrial, uma 

vantagem competitiva, in Jornal INPI, Ano XII, nº 2, Agosto 1997, 8/9), já que o 

consumidor, como se disse, cada vez mais atribui importância determinante, na 

definição da sua preferência, ao aspecto estético e ornamental dos produtos, para além, 

evidentemente, da sua utilidade prática ou das suas funções específicas (vd., também, 

Isabel Afonso, Desenhos e modelos industriais no novo Código da Propriedade 

Industrial, in Revista de Estudos da Propriedade Industrial, 1997, nº 1, 29/32). 

Dentro desta perspectiva tal protecção é um meio adequado para garantir, 

dentro de certos moldes, a actividade criadora, a industrialização, o investimento e o 

comércio leal, correspondendo a propriedade industrial à necessidade de ordenar a 

liberdade de concorrência. Tal regulação realiza-se, essencialmente, por “duas formas: 

por um lado, a atribuição da faculdade de utilizar, de forma exclusiva ou não, certas 

realidades imateriais, e, por outro, a imposição de determinados deveres no sentido de 

os vários sujeitos económicos que operam no mercado procederem honestamente” 

(Carlos Olavo, Propriedade Industrial, 1997, 11). A primeira das realidades corresponde 
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ao instituto autónomo da “propriedade industrial”, directamente ligada à atribuição 

dos vários direitos privativos industriais.    

O impulso decisivo para o desenvolvimento do novo sistema de protecção dos 

desenhos ou modelos industriais a nível da União Europeia (doravante, UE)  foi dado 

pelo objectivo do mercado único consagrado no Acto Único Europeu e, em especial, 

pelo ênfase que então foi dado à harmonização de legislações no domínio da 

propriedade intelectual. Entende-se que a protecção da propriedade intelectual é um 

elemento essencial para o bom funcionamento do mercado interno na UE, não só para 

a promoção da inovação, mas também para o desenvolvimento do emprego e o 

aumento da competitividade. Sendo assim, é fundamental instituir meios eficazes que 

se destinem a fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual. Nesta óptica, desde 

logo, no caso da propriedade industrial, a regulamentação da União consistiu na 

harmonização das condições de registo das marcas e na definição de regras únicas de 

protecção do proprietário. 

Este processo legislativo foi parcialmente concluído com a aprovação da 

Directiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Outubro de 1998, 

relativa à protecção legal de desenhos e modelos, que estabelecia como prazo para 

transposição o dia 28 de Outubro de 2001 (J.O. L 289, de 28.10.1998, p. 28).  

Após um longo período de discussão, foi aprovado o Regulamento nº 6/2002 do 

Conselho, de 12 de Dezembro de 2001 (J.O. L 3, de 5.1.2002), que institui novos direitos 

de base transnacional.  

Uma ideia da evolução histórica da tutela ou protecção no território da UE do 

desenho ou modelo, no sentido da instituição de um direito único válido em todo o 

território da UE, pode encontrar-se em Luís Couto Gonçalves, op. cit., p. 175 a 178, que 

não deixa de salientar o avanço implicado pela preparação do mercado único (após o 

Acto Único Europeu de 1986), na medida em que as necessidades crescentes de 

construção de um mercado integrado tornaram insuficiente a via jurisprudencial 

(inicial) de resolução do problema. Também Carlos Olavo, Os Desenhos ou Modelos 

Comunitários, Direito Industrial, Vol. V, Almedina, 2008, p. 451, começa por salientar 
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que a internacionalização dos mercados tem determinado a necessidade de 

internacionalizar também as regras de propriedade industrial, impondo que a 

protecção dos direitos privativos ultrapasse os limites geográficos de cada país, 

necessidade esta que é especialmente evidente no âmbito da UE e do Mercado Único 

que visa instituir. 

Tal como noutras áreas, a UE procura coordenar a regulamentação nacional 

com vista a alcançar uma protecção homogénea em todos os Estados-Membros e 

também nos países do Espaço Económico Europeu (Islândia, Liechtenstein e Noruega). 

Ao providenciar um alto nível de protecção, a UE cria um contexto favorável para a 

inovação e a criatividade, favorecendo igualmente os consumidores através de uma 

maior qualidade e variedade de produtos. Cfr. aliás os Considerandos 1.º e 3.º a 8.º do 

Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho de 12.12.2001 relativo aos desenhos ou 

modelos comunitários.  

A protecção dos desenhos ou modelos industriais pode ser justificada com base 

em duas ordens de considerações: 

1) A defesa da inovação estética, aumentando o património comum composto 

pelo conjunto de formas e desenhos pelo incentivo que constitui ao investimento 

naquele tipo de inovação. No entanto, não se pode deixar de notar a eventual 

sobreposição que tal finalidade implica relativamente ao objecto da protecção 

conferida pelo Direito de Autor e Direitos Conexos. 

2) A defesa do investimento em design como estratégia legítima de 

diferenciação de produtos. Juntamente com a diferenciação pelas marcas, estes 

instrumentos de concorrência monopolística foram, durante muito tempo, vistos como 

anomalias que se desviavam da norma da concorrência perfeita e não como 

potenciadores do espírito empreendedor que caracteriza a concorrência numa acepção 

dinâmica. Apesar desses equívocos, na criação dos desenhos e modelos há uma 

actividade de inovação que merece protecção: o design representa uma dimensão que 

pode ter peso nas decisões dos consumidores, aumentando o leque de opções de 

consumo postas à sua disposição. Na medida em que tal investimento se traduz numa 
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melhoria do bem-estar dos consumidores (por via do aumento de satisfação das suas 

preferências) e é facilmente apropriável por terceiros, justifica-se a sua protecção4. 

Assim, em síntese, a tutela dos desenhos ou modelos tem por função proteger a 

forma sob o ponto de vista geométrico ou ornamental, visando a defesa da inovação 

estética e do investimento em design como estratégia de diferenciação de produtos. 

A peculiaridade do seu objecto e dos seus fundamentos traduz-se no carácter 

híbrido da protecção dos desenhos e modelos industriais. Assim, tal como sucede com 

a protecção das patentes, a protecção dos desenhos e modelos industriais impõe como 

requisito, como se verá pela análise do Regulamento n.º 6/2002, a noção de novidade, 

objectivamente determinada por referência a um “estado da arte” e estabelece uma 

duração limitada. Mas o outro requisito de protecção, o carácter singular, aproxima os 

desenhos e modelos do regime das marcas, sobretudo quanto à análise da 

confundibilidade. Por último, a necessidade de protecção através de mecanismos de 

protecção automática tem levado a soluções próximas da criação de um direito de 

autor sui generis, compatibilizado com a natureza tecnológica do design através de 

uma duração muito curta e de um âmbito de protecção mais limitado. Cfr. Miguel 

Moura e Silva, loc. cit. Vide, de resto, o considerando (7) do regulamento sob 

apreciação. 

 

1. A protecção jurídica na UE dos desenhos ou modelos 

O sistema da UE para a protecção dos desenhos ou modelos é um sistema que 

permite que a protecção concedida para um desenho ou modelo seja directamente 

aplicável a cada Estado membro da União Europeia. A protecção pode apresentar duas 

 
4 Cfr o considerando (7) do regulamento. A relevância concorrencial dos desenhos e modelos tem sido 
salientada em vários outros documentos comunitários. A título meramente exemplificativo, a 
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu (CESE) e ao Comité das Regiões [Com (2011) 287 final], de 24 de Maio de 2011, sob o título «Um 
Mercado Único para os Direitos de Propriedade Intelectual. Encorajar a criatividade e a inovação de 
modo a garantir o crescimento económico, postos de trabalho de elevada qualidade e produtos e 
serviços de primeira classe na Europa», acessível em 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:2287:FIN:PT:PDF. 
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formas diferentes: o Modelo ou Desenho Comunitário Registado e o Desenho ou 

Modelo Comunitário não registado, sendo que apenas nos importa tratar o primeiro. 

O sistema estabelecido pretende, como explica Couto Gonçalves, loc. cit., p. 176 

e 177, ter em conta a diversidade de criações a proteger e o diferente nível de protecção 

desejada. Cfr, aliás, os Considerandos (16) e (17) do Regulamento. 

Assim, para sectores de actividade com um ciclo de vida económica curto, como 

o da indústria têxtil ligado à moda e à indústria do calçado, v.g., a protecção de 

desenho ou modelo não registado apresenta-se temporalmente suficiente e 

juridicamente razoável, protegendo o produto desde a divulgação e salvaguardando-o 

tão só da reprodução/cópia não autorizada, nos termos e para os efeitos do artigo 19º, 

n.º 2), numa aproximação evidente à lógica do direito de autor. Sustenta ademais o 

Autor que vimos seguindo de muito perto que a protecção deve ir, neste caso, muito 

para além da mera cópia integral e abranger o risco de desenho ou modelo muito 

próximo. 

Já para sectores de actividade como a indústria automóvel, electrodomésticos, 

mobiliário, jogos e outras com um ciclo de vida económica não tão curto, o desenho ou 

modelo registado confere um período maior de protecção e um direito com maior 

densidade, garantia e segurança jurídicas5. 

Bárbara Quintela Ribeiro, A Tutela Jurídica da Moda pelo Regime dos Desenhos 

ou Modelos, in Direito Industrial, Vol. V, cit., p. 485, aduz ainda uma outra razão para o 

estabelecimento da possibilidade de ausência de registo de um desenho ou modelo, 

sendo este unitário e com efeitos em toda a União por igual, conexa à que acaba de 

referir-se e de índole puramente económica, a do funcionamento deste mecanismo 

como instrumento de auscultação de mercado, permitindo aos produtores escolher, de 

 
5 Do ponto de vista administrativo, o desenho ou modelo da UE registado, enquanto direito de 
propriedade industrial, inspira-se no sistema da marca da UE, o qual, por seu turno, colheu inspiração 
na Convenção da Patente Europeia. Já no §8.1.1 do Livro Verde sobre a protecção jurídica do desenho 
industrial, III/F/5131/91, Bruxelas, Junho de 1991, se reconhecia que, na falta de motivos ponderosos que o 
desaconselhassem, as soluções adoptadas no subsistema da marca europeia deveriam ser seguidas no 
quadro dos desenhos ou modelos registados da UE, de modo que não foi criado um sistema 
administrativo novo destinado à gestão dos pedidos de protecção e à resolução de litígios. 
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entre todos os desenhos ou modelos que lançam no mercado, aqueles cujo registo será 

vantajoso (pelo respectivo êxito junto do público consumidor), assim obtendo um 

prazo mais longo de protecção e uma maior segurança jurídica. 

O Desenho ou Modelo Europeu (da EU) registado (doravante, DMER) resulta de 

um pedido de registo formalmente apresentado junto do EUIPO (directamente ou 

através de uma administração nacional de propriedade industrial, o INPI, p. ex.) 

solicitando a protecção para um Desenho ou Modelo Europeu. 

O Desenho ou Modelo assim registado é válido por 5 anos, prorrogável por 

iguais períodos de 5 anos, até ao máximo de 25 anos. 

O DMER facultará ao seu titular o direito de proibir o uso no mercado 

dos Desenhos e Modelos que sejam baseados em cópias das suas criações. Ou 

seja, o titular do referido DMER poderá proibir a cópia e comercialização de 

qualquer produto que produza uma impressão semelhante à do Desenho ou 

Modelo Industrial registado. 

Este registo confere, pois, ao seu titular o direito exclusivo de utilizar e de 

proibir o fabrico, a oferta, a colocação no mercado, a importação, o uso ou 

armazenamento para estes fins, de produtos em que esteja incorporado o desenho ou 

modelo, desde que esses produtos não apresentem uma visão de conjunto diferente6. 

 

1.1. O registo 

Quanto ao desenho ou modelo registado, cabe salientar não ser sujeito (para 

efeitos de registo) a exame prévio oficial de fundo quanto aos requisitos de novidade e 

 
6 O já anotado carácter híbrido da protecção dos desenhos e modelos industriais (incluindo aspectos 
próximos da protecção das patentes, como da tutela da marca) transparece, desde logo, no âmbito 
material da protecção. Nos termos do artigo 10º do Regulamento, o âmbito (material) da protecção 
conferida pelos desenhos e modelos industriais “abrange qualquer desenho ou modelo que não suscite 
no utilizador informado uma impressão global diferente”. Trata-se, pois, de uma noção bastante 
semelhante à de confundibilidade dos sinais distintivos de que é paradigma a marca, onde se protege a 
aptidão para distinguir os produtos do titular do direito dos de um concorrente. Esta protecção vai 
consideravelmente para lá do regime do direito de autor, onde se protege a expressão, a ideia enquanto 
materializada na forma protegida. Daí que o legislador comunitário tenha sentido necessidade de incluir 
uma ressalva a esta noção ampla, especificando que “na apreciação do âmbito de protecção, será tido em 
consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs na realização do seu desenho ou modelo”. 
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do carácter singular (neste sentido, Luís Couto Gonçalves, loc. cit., p. 176, Carlos Olavo, 

Desenhos ou Modelos Comunitários, in Direito Industrial, Vol. V, Almedina, 2008, 454. 

Cfr. ainda o Considerando (18) do Regulamento, limitando-se o EUIPO a um exame 

formal, com vista a determinar que o objecto requerido é susceptível de protecção e 

que não é contrário à ordem pública e aos bons costumes – artigo 47º, n.º 1 do 

Regulamento7.  

Não se esqueça que um dos objectivos fundamentais do Regulamento, conforme 

nele se afirma, no Considerando (24), é que o processo a seguir para registar um 

desenho ou modelo europeu represente, para o requerente, o mínimo de custos e 

dificuldades, tornando-o facilmente acessível às pequenas e médias empresas e aos 

criadores individuais independentes. Donde a concessão do registo após um 

procedimento muito simples. 

Prescindindo-se, assim, de um exame destinado a determinar, previamente ao 

registo, se o desenho ou modelo satisfaz as condições substanciais de obtenção de 

protecção [cfr. considerando (18) do Regulamento e As Directrizes de exame dos 

desenhos e modelos comunitários do EUIPO, acessíveis em 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/guidelines], não está prevista a possibilidade 

de dedução de oposição à concessão do referido registo. 

 

1.2. Requisitos para a protecção dos desenhos ou modelos 

Os artigos 3º a 9º do Regulamento em apreço estabelecem os requisitos de 

protecção necessários à afirmação do direito relativo aos desenhos e modelos.  

Um desenho ou modelo designa a aparência da totalidade, ou de parte, de um 

produto resultante das características de, nomeadamente, linhas, contornos, cores, 

forma, textura e materiais do próprio produto e da sua ornamentação (artigo 3º, al. a) 

do Regulamento n.º 6/2002)8. 

 
7 É o que salienta ademais o Advogado-Geral, Paolo Mengozzi, nas Conclusões apresentadas neste caso, 
sob os n.ºs 21º a 23.  
8 O Regulamento (CE) n.º 6/2002, a exemplo da Directiva que o precedeu, não faz eco da distinção 
tradicional, no direito português como noutros direitos (cfr. a propósito a nota 257 na obra a que 
recorrentemente vimos apelando de Luís Couto Gonçalves, Manual, p. 147) entre o direito sobre o 
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Entende-se por produto qualquer artigo industrial ou de artesanato, incluindo, 

entre outros: os componentes para montagem de um produto complexo, sendo este o 

produto composto por componentes múltiplos susceptíveis de serem deles retirados 

para o desmontar e nele recolocados para o montar novamente; as embalagens; os 

elementos de apresentação; os símbolos gráficos; os caracteres tipográficos. 

Estão excluídos de protecção como desenho ou modelo os programas de 

computador (artigo 3º, al. b) do Regulamento). 

Por seu turno, produto complexo designa qualquer produto composto por 

componentes múltiplos susceptíveis de dele serem retirados para o desmontar e nele 

recolocados para o montar novamente (artigo 3º, al. c) do Regulamento). 

Para beneficiar de protecção, outrossim, o desenho ou modelo deve, nos termos 

e para os efeitos dos artigos 4º, n.º 1, 5º e 6º do Regulamento sob referência (cfr. ainda o 

Considerando (19) do Regulamento):  

– ser novo, i.e., não deve ser idêntico (considerando-se idênticos os desenhos ou 

modelos cujas características diferirem apenas em pormenores insignificantes) a 

nenhum outro produto já divulgado ao público, com o sentido que o artigo 7º define 

para este conceito de divulgação [considera-se que um desenho ou modelo foi 

divulgado ao público se tiver sido publicado na sequência do registo, ou em qualquer 

outra circunstância, apresentado numa exposição, utilizado no comércio, ou tornado 

conhecido de qualquer outro modo, excepto se estes factos não puderem 

razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos círculos especializados do sector em 

questão que operam na UE, no decurso da sua actividade corrente, antes da data do 

pedido de registo ou da prioridade reivindicada], no caso de um desenho ou modelo 

comunitário não registado, antes da data em que o desenho ou modelo para o qual é 

reivindicada protecção tiver sido pela primeira vez divulgado ao público ou, no caso de 

um desenho ou modelo comunitário registado, antes da data de depósito do pedido de 

 
desenho industrial, correspondente a formas bidimensionais, e o direito sobre o modelo industrial, 
tratando-se, pois, de um único direito ou tipo de direito da propriedade industrial, embora com dois 
nomes distintos. 
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registo do desenho ou modelo para o qual é reivindicada protecção ou, caso seja 

reivindicada prioridade, antes da data de prioridade e  

– possuir carácter singular, i.e., quando um utilizador informado comparar a sua 

aparência com a de outro produto já divulgado ao público, esse utilizador deve, 

obrigatoriamente, obter um impressão global diferente. Assim, como expressivamente 

se refere no Considerando (14) do Regulamento, a apreciação do carácter singular de 

um desenho ou modelo deve basear-se na diferença clara entre a impressão global 

suscitada pelo desenho ou modelo num utilizador informado que o observe e a 

impressão nele suscitada pelo património de desenhos ou modelos existente, 

atendendo à natureza do produto a que o desenho ou modelo se aplica ou em que está 

incorporado, e em especial ao sector industrial a que pertence e ao grau de liberdade 

do criador na realização do desenho ou modelo. 

Por seu turno, um desenho ou modelo que seja uma parte, peça ou componente 

de um produto complexo é novo e possui carácter singular se: depois de incorporado, 

continuar visível durante a utilização normal do produto complexo, feita pelo 

utilizador final, excluindo os actos de conservação, manutenção ou reparação; e as 

características visíveis desse componente sejam novas e apresentem carácter singular. 

Aliás, o considerando (12) do preâmbulo do Regulamento esclarece que as 

características do desenho ou modelo excluídas da protecção por serem invisíveis 

quando o componente se encontra montado ou por não satisfazerem os requisitos de 

novidade e carácter singular não devem ser tomadas em consideração para apreciar se 

outras características preenchem aqueles requisitos. Luís Couto Gonçalves, op. cit., p. 

177, faz notar, desde logo, que o regime jurídico (previsto no Regulamento sob 

referência) referente às noções de produto, produto complexo e de componente (artigo 

3º), aos requisitos de protecção (novidade e carácter singular – artigos 4º a 6º), às 

proibições legais de protecção (desenhos ou modelos técnicos – artigo 8º, n.º 1; 

desenhos ou modelos de interconexões – artigo 8º n.º 2; desenhos ou modelos 

contrários à ordem pública ou aos bons costumes – art. 9º), à excepção dos modelos 

modulares (art. 8º, n.º 3) e às limitações aos direitos (art. 20º) é em tudo idêntico à 
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legislação nacional e directiva comunitária 98/71/CE, de 13 de Outubro de 1998 (JO-L 

289, de 28.10.1989). No mesmo sentido, ainda, Bárbara Quintela Ribeiro, loc. cit., p. 

484. 

É novo o desenho ou modelo, no que ao caso importa, se, antes de qualquer das 

ocasiões temporais referidas na al. b) do n.º 1 do art. 5º do Regulamento, nenhum 

desenho ou modelo idêntico foi divulgado ao público, sendo que o conceito de 

identidade abrange ainda, nos termos e para os efeitos do n.º 2 daquele artigo 5º, os 

desenhos ou modelos cujas características específicas apenas difiram em pormenores 

sem importância. 

Por isso que o requisito da novidade não é cumprido se houver um desenho ou 

modelo anterior divulgado ou idêntico ou substancialmente muito semelhante (quase 

idêntico) para o mesmo sector de actividade. Afigura-se-nos, assim, que o princípio da 

novidade tem um sentido ou significado relativo, posição esta que logra suporte na 

noção de divulgação prevista no artigo 7º, n.º 1 do Regulamento. Com efeito, ali se 

preceitua que a novidade não é prejudicada se a anterioridade, por via do pedido de 

registo, da apresentação em exposição, utilização no comércio ou divulgação por 

qualquer modo, não puder “razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios 

especializados do sector em causa que operam na EU pelas vias normais e no decurso 

da sua actividade concorrente”. 

O carácter singular, que confere individualidade a um desenho ou modelo, 

sendo um conceito subjectivo, é aferido pela impressão global que o desenho ou 

modelo produz junto de um utilizador informado. 

Assim, quanto a ele, sumariamente analisado supra, visto o disposto no n.º 2 do 

artigo 6º do Regulamento, não pode haver um padrão único de apreciação do carácter 

singular. Tem-se em consideração as dificuldades das indústrias fundadas na forma. 

Deve atender-se às circunstâncias concretas de cada ramo de actividade ou sector 

económico e adequar o grau de exigência deste requisito.  

Com referência ao Regulamento n.º 6/2002, o perfil de um utilizador informado 

consagrado (cfr. o artigo 6º, n.º 1 do Regulamento) é coerente com a interpretação 
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sufragada. O juízo de apreciação do carácter singular não cabe a um conhecedor 

normal ou comum, antes a um conhecedor atento e experimentado no ramo de 

actividade em causa. Assim, ainda Remédio Marques, Biotecnologia(s) e propriedade 

intelectual, Vol. I, Almedina 2007, p. 1309. Rejeita-se, pois, peremptoriamente a figura 

do utilizador médio, recorrendo-se ao utilizador que já tem conhecimentos sobre a 

aparência do produto em causa, muito embora não ao nível de sabedoria ou 

conhecimentos que caracteriza um especialista. 

Como salienta, contudo, Bárbara Quintela Ribeiro, loc. cit., em termos que se 

nos afiguram inteiramente procedentes, também quanto ao Regulamento sob 

apreciação, ainda que indirectamente, o carácter singular há-de ser avaliado, numa 

primeira fase, pelos “círculos especializados do sector”. É o que se afigura ser imposto 

pelo conceito de divulgação estatuído no artigo 7º do Regulamento, na medida em que 

o desenho ou modelo em causa deverá ser comparado com outros modelos divulgados, 

sendo que esta divulgação depende de os “círculos especializados do sector” terem 

logrado conhecê-lo ou, quando menos, terem essa possibilidade de o conhecer, sendo 

que o legislador comunitário concretiza essa possibilidade, excluindo os chamados 

mercados secundários ou paralelos. Por isso, o universo de desenhos ou modelos 

anteriores à data da pretensão de registo está já definido pelo conhecimento que dele 

têm os especialistas do sector que operam na Comunidade. Releva, pois, que na 

valoração necessariamente subjectiva do utilizador o desenho ou modelo se apresente 

minimamente original, numa aproximação aos requisitos da patente. Não é suficiente, 

assim, se houver outro desenho ou modelo anterior próximo, ser diferente (novidade). 

Ponto é que esteja em causa uma diferença qualificada ou, no caso de inexistir desenho 

ou modelo anterior confundível, que esteja em causa uma criação industrial que revista 

carácter criativo e não tenha uma aparência simplesmente banal (carácter singular), 

assim ressaltando a autonomia dos requisitos de protecção. 
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1.3. Âmbito da protecção do desenho ou modelo comunitário registado e 

presunção de validade dos desenhos ou modelos comunitários registados  

A entidade que gere o sistema dos desenhos ou modelos comunitários 

registáveis é o EUIPO, que sucedeu ao IHMI, criado mediante o Regulamento (CE) n.º 

90/94. 

A simplicidade implícita no tipo de protecção definido ou desenhado pelo 

Regulamento em apreço apresenta, adiante-se, no entanto, um inconveniente para o 

titular, uma vez que poderá ter sérias dificuldades em provar a existência da protecção 

assim definida. 

É que, nos termos expostos, o EUIPO não realiza qualquer tipo de exame aos 

motivos relativos (novidade e carácter singular), nem tem a faculdade de recusar o 

pedido, verificando apenas se o desenho ou modelo corresponde à sua definição e se é 

contrário à ordem pública e aos bons costumes. 

Surpreende-se, pois, neste sistema de protecção, a característica da celeridade, 

ausência de formalismo e menor onerosidade, de acordo aliás com o objectivo da 

criação de um procedimento administrativo tão rápido e barato quanto fosse possível 

que o legislador da UE havia estabelecido desde o já referido Livro Verde sobre a 

protecção jurídica do desenho industrial. 

Contudo, estes objectivos determinaram que a concepção e criação dos 

dispositivos administrativos deste sistema de registo, em oposição, aliás, ao formalismo 

tradicional que caracteriza os procedimentos administrativos de registo deste tipo de 

direitos industriais junto das entidades competentes dos Estados-membros, se 

orientasse segundo uma ideia de intervenção mínima. 

A agilidade e baixo custo do sistema administrativo estabelecido não deixa de 

ter como correspectivo o risco de perda em segurança jurídica e paz social. 

Desde logo, de acordo com o preceituado nos artigos 45º a 47º do Regulamento 

(CE) n.º 6/2002, o sistema de protecção através do registo é, ao contrário do que 

sucede no âmbito do pedido de concessão de marcas da UE e, entre nós, no domínio 

do desenho ou modelo nacional, um sistema sem oposição. 
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De facto, como se diz no Considerando 18 do Regulamento (CE) n.º 6/2002, a 

intenção do legislador comunitário foi a de reduzir ao mínimo as formalidades 

necessárias à concessão do direito e à feitura do registo. Isto não obstante o parecer 

(contrário, em parte) do Comité Económico e Social Europeu, o  CESE, no Parecer de 

27.01.2000, §3.8, nos termos do qual se reputava essencial que o exame efectuado ao 

abrigo do então artigo 48º do Projecto de Directiva (agora o artigo 45º do 

Regulamento) devesse incluir a verificação de todos os requisitos substanciais de 

protecção (ou ao menos de alguns deles). Alertava-se para o risco de os terceiros serem 

obrigados a litigar durante muito tempo contra os pseudo-titulares de um direito de 

propriedade industrial.   

Tendo, pois, sido equacionada a necessidade de ser prevista a realização de um 

exame substantivo prévio, pelo menos quanto ao requisito da novidade, veio a afastar-

se aquela possibilidade, entendendo-se que a realização daquele exame sobrecarregaria 

a agilidade e celeridade queridas do sistema. De resto, como anota Victor M. Sáez 

López-Barrantes, Los dibujos y modelos comunitarios registrados y los no registrados, in 

Guilhermo Palao Moreno/Mario Clemente Meoro (org.), El Diseño Comunitario, Tirant 

lo blanc, Valencia, 2003, p. 73 e 76, contrapôs-se ser falsa a sensação de segurança 

jurídica implicada pela previsão da feitura de um exame prévio da novidade do 

desenho ou modelo, já que sempre subsistente o risco de aquela novidade não ter 

correspondência com a realidade das criações verificadas à escala mundial. Assim, 

como salienta José Izquierdo Peris, La solicitud y procedimiento de registro de los 

dibujos y modelos comunitários, cit., p. 91 e ss., p. 114, prevaleceu a posição dos 

profissionais do sector, partidários de um sistema de protecção que dispensasse o 

exame de fundo do pedido de protecção, seja quanto à novidade das características da 

aparência, seja quanto à sua singularidade, seja ainda quanto à ofensa de direitos 

anteriormente registados ou de direitos preexistentes independentemente de registo, 

seja quanto à legitimidade do requerente para pedir a protecção, mais preferindo um 

sistema que não implicasse a verificação se se estava perante características da 
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aparência de partes componentes de produtos complexos ou de características da 

aparência de produtos não complexos. 

O resultado foi a consagração de um mecanismo de registo provido de um 

procedimento de exame meramente formal e um outro (parcialmente) substancial, que 

apenas visa verificar se o objecto para que se pede protecção é um desenho ou modelo 

e, sendo a resposta afirmativa, se as características da aparência ofendem a ordem 

pública e os bons costumes (artigo 11º, n.º 1 do Regulamento (CE) n.º 6/2002). Assim, 

como se adiantou, os examinadores do EUIPO não verificam os requisitos da novidade 

e da singularidade.  

Outrossim, também não sindicam se as características da aparência para que se 

pede protecção servem para ser aplicadas a partes componentes de produtos 

complexos; bem como tais examinadores não verificam se o objecto onde tais 

características são impressas constitui uma parte componente de um produto 

complexo, ou se são impregnadas numa parte de um produto não complexo - o que é 

decisivo para efeitos de representação gráfica destas características na publicação do 

pedido de protecção, da qual está dependente a formação do âmbito de protecção do 

direito industrial oponível a terceiro.  

O exame substantivo, como dissemos atrás, apenas incide, ao abrigo do disposto 

no artigo 47° do Regulamento (CE) n.º 6/2002 (ex vi do artigo 11° do mesmo 

regulamento), sobre a questão de saber se a realidade para que se pede protecção é um 

desenho ou modelo (possibilidade do objecto) e, sendo a resposta afirmativa, se as 

características da aparência ofendem a ordem pública e os bons costumes. Nada mais.  

Na verdade, foi a preocupação de certos desenhos ou modelos "imorais" (v.g., as 

características da aparência de uma cruz suástica, exemplo expressamente mencionado 

no Livro Verde relativo à protecção dos desenhos industriais, cit., § 8.9.2) não serem 

objecto de publicação que levou o legislador a atribuir esse controlo ao EUIPO, mas 

sem que o impusesse a outrance, nos termos do artigo 47°/1, alínea b), do citado 

Regulamento. Do mesmo passo, concedeu aos "examinadores" o poder de recusar 

pedidos dirigidos a proteger realidades que não podem constituir desenhos ou 
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modelos, por não se acharem contidas no sector normativo do artigo 3°, alínea a), do 

mencionado Regulamento, tais como fotografias de família, a música, a poesia, os 

slogans, mas também os sons, os odores e as topografias de produtos semicondutores.  

Nunca se efectua, como se viu, um exame sobre se as características da 

aparência são novas e singulares. 

De facto, este Regulamento (CE) funda-se na premissa, aceita pelo próprio 

legislador comunitário, segundo a qual o controlo do cumprimento dos requisitos 

substanciais de protecção deve ser feito a posteriori, num processo inter partes entre o 

titular e o alegado violador, ou numa acção de anulação interposta junto da Divisão de 

Invalidação do mesmo EUIPO. Assim, mesmo que, na perspectiva dos "examinadores", 

as características da aparência pareçam já ter sido anteriormente divulgadas ou o 

direito a obter a protecção caiba manifestamente a outro requerente ou a um terceiro, 

o referido EUIPO está impedido de recusar a protecção somente por esse motivo, o que 

não o inibe de tomar em devida conta essa circunstância para efeito de ulterior 

invalidação do direito, nos termos do artigo 67°/1 do citado Regulamento. 

Por seu turno, o artigo 85°/1 do Regulamento (CE) n.º 6/2002 determina que nos 

litígios resultantes de acções destinadas a apreciar e a julgar a violação ou a ameaça de 

violação de um desenho ou modelo comunitário, o tribunal considerará válido o 

desenho ou modelo comunitário, sem prejuízo de a invalidade poder ser invocada por 

via reconvencional. Neste caso, diz-nos o artigo 86°/1 do mesmo Regulamento, o 

tribunal (português) de desenhos ou modelos comunitários competente declarará a 

nulidade do direito se não considerar verificadas alguma das causas previstas no artigo 

25º do mesmo regulamento.  

Uma vez efectuado, pois, o registo, o desenho ou modelo beneficia de 

protecção em todos os países da UE. 

De facto, tem o titular do desenho ou modelo registado, nos termos supra 

adiantados, o direito exclusivo de utilizar o desenho ou modelo registado e de proibir 

que um terceiro o utilize sem o seu consentimento, não havendo necessidade de 
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fazer qualquer outra prova, nos termos e para os efeitos do artigo 19º, n.º 1 do 

Regulamento. 

A protecção abrange, pois, mesmo o caso da imitação resultar de trabalho de 

criação independente. O titular não precisa assim, ao invés do que se passa nos 

desenhos e modelos não registados, de provar que a imitação é uma cópia.  

E, com o registo, passa a dispor de uma presunção de validade do desenho ou 

modelo que só pode ser contestada por via de pedido reconvencional de declaração de 

nulidade, ou por via de excepção nesse sentido, no caso de existir um direito nacional 

anterior, nos termos do artigo 85º, n.º 1 do Regulamento n.º 6/2002. 

(Já a presunção de validade de desenho ou modelo comunitário não registado 

depende da prova, pelo titular do direito, de que estão reunidas as condições de 

protecção e da indicação dos aspectos que o desenho ou modelo apresenta carácter 

singular.) 

É este o regime de repartição do ónus probatório que resulta do teor literal do 

artigo 85º. 

De resto, é ainda a solução legal comunitária a que corresponde ao interesse, 

que já se viu ser o subjacente ao Regulamento em apreço, de instituir um sistema de 

registo simplificado de registo de desenho e modelo comunitário com abrangência 

na totalidade dos Estados da UE.  

Os artigos 86º e 87º do Regulamento “confirmam” ademais aquela intenção 

legislativa – a de atribuir ao modelo ou desenho registado (nos termos em que o é, i.é., 

sem controlo da verificação antecipada dos requisitos de protecção) validade em todo 

o território da União, admitindo-se apenas a contestação daquela validade (em toda a 

linha ou sem distinções artificiais, sempre sem qualquer apoio na letra do 

Regulamento, como, decisivamente, sem qualquer recondução à intencionalidade 

subjacente) por meio de um pedido reconvencional de declaração de nulidade.  

Não se esqueça estar em causa uma ideia de “harmonização máxima” da tutela 

do modelo ou desenho registado, em termos de “repugnar”, desde logo, o 

“fraccionamento” e consequente insegurança implicado pela apreciação por cada um 
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dos tribunais nacionais da verificação dos requisitos de protecção de um modelo já 

registado, sem a possibilidade do “alargamento” prevista no artigo 87º do Regulamento 

n.º 6/2002. É que “ferido de morte”, então, o princípio da tutela (ou falta dela) 

uniforme em todo o território da UE.  

Em suma, nos termos e para os efeitos do artigo 85º, n.º 1 do Regulamento (CE) 

n.º 6/2002, registado a favor de alguém um desenho ou modelo comunitário, fora ou 

para além das situações previstas naquele artigo, mormente a dedução por via 

reconvencional da pretensão de anulação daquele registo e da invocação da existência 

(conflituante) de um direito nacional anterior, está o titular dispensado de fazer a 

prova dos requisitos da protecção do modelo ou desenho que logrou registar. 

De resto, na medida em que não se verifique qualquer das situações previstas 

naquele artigo, não há ainda que cuidar, na acção em que vem reclamada a tutela pelo 

titular do registo, da prova ou demonstração da falta ou falecimento dos requisitos de 

protecção do modelo ou desenho de cujo registo beneficia o titular. Nessa medida ou 

nesse sentido, é “absoluta” a afirmação da validade do desenho ou modelo registado. 

Sobre a interpretação do artigo 85º do Regulamento e o debate na 

jurisprudência portuguesa a propósito de uma defendida redução teleológica da 

disposição, os Acórdãos do Tribunal da Relação de Guimarães de 15.12.2009 e do STJ de 

13.07.2010, ambos acessíveis na base de dados da DGSI. 

 

1.4. Acção de nulidade e acção por violação ou infracção 

A declaração de nulidade dos desenhos ou modelos registados tem de ser 

pedida, não sendo apreciada oficiosamente, por requerimento escrito e fundamentado, 

o qual pode ser apresentado por qualquer pessoa singular ou colectiva ou por qualquer 

entidade pública habilitada para o efeito (artigos 52º e 84º, nº 2 do regulamento); sendo 

que os fundamentos ou causas da nulidade estão previstos no artigo 25º do 

regulamento, mormente a falta de novidade ou carácter singular (al. b) do n.º 1). 

Nos termos e para os efeitos do artigo 24º, n.º 1 do regulamento, a competência 

para a declaração de nulidade cabe ao EUIPO ou, na hipótese de ser deduzida a título 
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reconvencional, numa acção por violação dos direitos do desenho ou modelo, atento o 

artigo 81º, al., d) do regulamento, ao tribunal de desenhos e modelos comunitário 

competente (em Portugal, em primeira instância e desde a respectiva instalação, 30 de 

Março de 20129, o Tribunal de Propriedade Intelectual).  

A declaração de nulidade (pelo EUIPO ou pelo tribunal de desenhos ou modelos 

comunitários), decisão esta que tem de ser registada, implica que o desenho ou modelo 

não produza os efeitos previstos no regulamento desde o início (sem prejuízo dos casos 

especiais de não retroactividade do artigo 26º, n.º 2 do regulamento). 

Quando se verifique uma violação dos direitos conferidos por via do desenho ou 

modelo comunitário registado10, caberá uma acção, a ser proposta no tribunal de 

desenhos e modelos comunitários em que o requerido tenha o seu domicílio (ou 

naquele em que, não estando domiciliado num Estado-membro tenha um 

estabelecimento). A competência deste tribunal é exclusiva relativamente a acções por 

violação e a pedidos reconvencionais de declaração de nulidade de desenhos ou 

modelos comunitários apresentados em conexão com as acções por violação ou 

infracção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Cfr. Lei n.º 46/2011, de 24 de Junho, DL n.º 67/2012, de 20 de Março e Portaria n.º 84/2012, de 29 de 
Março. 
10 Aqui se adoptou a expressão “violação” ou “infracção”, que não contrafacção (apesar de ser a usada na 
versão portuguesa do regulamento), atento o sentido mais restrito com que a última é habitualmente 
entendida entre nós, não abrangendo a imitação. Sobre a questão e adoptando idêntica nomenclatura, 
Maria Miguel Carvalho, Protecção pelo Registo dos Desenhos ou Modelos Comunitários, Separata das 
Actas de Derecho Industrial e Derecho de Autor, Volume 32, 2011-2012, Instituto de Direito Industrial da 
Universidade de Santiago de Compostela, Marcial Pons, p. 602.  
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2. Discussão 

2.1. Legitimidade activa do titular de um desenho ou modelo comunitário 

registado para intentar uma acção por violação do seu direito contra o 

titular de um desenho ou modelo comunitário registado posteriormente: 

da (des)necessidade de requerer previamente junto do EUIPO a prévia 

declaração da nulidade deste último 

Através da primeira questão prejudicial, é pedido ao TJ que esclareça se o titular 

de um desenho registado pode propor directamente uma acção por contrafacção 

contra o titular de um desenho registado subsequentemente ou se, pelo contrário, só o 

pode fazer depois de ter obtido a declaração de nulidade desse segundo desenho.  

Sendo a enunciada a questão a decidir, começa o TJ por salientar que «o 

regulamento não contém nenhuma regra que refira expressamente a possibilidade de o 

titular de um desenho ou modelo comunitário registado anterior propor uma acção de 

contrafacção contra o titular de um desenho ou modelo comunitário registado 

posterior». 

Já se viu que o registo do desenho ou modelo atribui ao seu titular o direito 

exclusivo de utilizar, abrangendo, em especial, o fabrico, a oferta, a colocação no 

mercado, a importação, exportação ou utilização de um produto em que esse desenho 

ou modelo esteja incorporado, ou em que tenha sido aplicado, bem como a 

armazenagem desse produto para os mesmos efeitos, atribuindo ainda o direito de 

proibir que um terceiro o utilize sem o seu consentimento ( cfr. art. 19º, nº1), ou seja, o 

titular do referido DMER poderá proibir a cópia e comercialização de qualquer produto 

que produza uma impressão semelhante à do desenho ou modelo industrial registado.  

De todo o modo, estando-se perante dois desenhos ou modelos comunitários 

registados (eventualmente) conflituantes, a decisão judicial em comentário prende-se 

com a determinação do alcance do artigo 19º, n.º 1 do Regulamento, aferindo-se se o 

conceito de terceiro ali referido abrange ou não o titular de um desenho ou modelo 

registado ulteriormente. 
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Impõe-se imediatamente constatar, como se faz no Acórdão sob referência, que 

a redacção do artigo 19.°, n.º 1, do regulamento não faz distinção em função do facto de 

o terceiro ser ou não titular de um desenho ou modelo comunitário registado. Deste 

modo, nos termos da referida disposição, o desenho ou modelo comunitário registado 

confere ao seu titular o direito exclusivo de o utilizar e de proibir que «qualquer 

terceiro» o utilize sem o seu consentimento. 

De forma idêntica, o artigo 10.°, n.º 1, do regulamento enuncia que a protecção 

conferida pelo desenho ou modelo comunitário abrange «qualquer desenho ou modelo 

que não suscite no utilizador informado uma impressão global diferente», sem 

ressalvar outros desenhos ou modelos comunitários registados, como teria de ser 

explicitamente excepcionado (a exemplo do que aconteceu noutras normas), atenta 

mesmo a importância da questão, caso tivesse havido a intenção de introduzir um tal 

desvio ou excepção. Neste sentido, o nº 34 das Conclusões apresentadas pelo 

Advogado-Geral, sem lhe conceder, adequadamente, relevo decisivo. 

Assim, não exclui a interpretação literal do regulamento a propositura de uma 

acção de contrafacção, pelo titular de um desenho ou modelo comunitário registado, 

com o objectivo de fazer proibir a utilização de um desenho ou modelo comunitário 

registado posterior que não suscite no utilizador informado uma impressão global 

diferente. 

Sistemática e teleologicamente, a admissão da legitimidade activa do titular do 

desenho ou modelo registado anteriormente é a solução mais conforme à ratio do 

sistema que o regulamento pretendeu instituir, como acima explicado. 

A letra do preceito em causa, como do artigo 10º, n.º 1 já referido, (elemento 

gramatical da interpretação) e, bem assim, o seu espírito (elemento racional), pois foi 

declarado objectivo do Regulamento criar um sistema de registo de desenhos e 

modelos assente num processo simples e célere, que por isso mesmo, além de não 

admitir oposição na sua fase administrativa, atribui ao EUIPO competência para 

exercer um controle essencialmente formal, que não atinge os requisitos substanciais 
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da novidade e singularidade do modelo a registar, corroboram a interpretação 

alcançada pelo Tribunal de Justiça. 

A análise dos actos preparatórios do Regulamento confirma inteiramente esta 

consciente opção do legislador comunitário. Com efeito, como se adiantou, no seu 

Parecer de 27.1.00, § 3.8, o CESE, a propósito do artº 49º, a), da proposta de 

regulamento então em estudo, considerou ser “fundamental que a avaliação a efectuar 

ao abrigo do artigo 48º inclua, pelo menos, um exame da observância dos requisitos de 

protecção, de modo a evitar que terceiros inocentes sejam arrastados para “litígios até à 

última” pela aplicação abusiva do sistema”, o que implicaria necessariamente a 

verificação prévia dos requisitos substanciais de protecção, designadamente a 

singularidade e novidade. Esta sugestão, contudo, não foi acolhida, precisamente por 

se ter entendido que a efectivação daquele exame retiraria ao sistema a celeridade e 

agilidade que se visavam, tornando-o pesado e moroso. Por isso, a escolha recaiu sobre 

um sistema em que a observância dos requisitos materiais de protecção é controlada a 

posteriori, quer através de um pedido de declaração de nulidade do registo apresentado 

no EUIPO (artºs 24º e 51º), quer mediante acção a intentar pelo titular do direito 

registado (artº 84º), hipótese esta em que, precisamente, o dispositivo do artº 85º, nº 1, 

tem aplicação: assim, o tribunal considerará como válido o desenho ou modelo comu-

nitário, podendo a validade ser contestada por meio dum pedido reconvencional de 

declaração de nulidade.  

Também a Comissão Europeia, na Proposta de Regulamento relativo aos 

desenhos ou modelos comunitários apresentada em 3/12/93, refere a dado passo da 

exposição de motivos o seguinte: “No que diz respeito aos desenhos e modelos comu-

nitários registados existe a possibilidade de introduzir perante o Instituto uma acção 

directa com vista à declaração de nulidade ao abrigo do disposto no artº 56º sgs do 

regulamento. A fim de encorajar esta acção central não deverá ser permitida qualquer 

acção directa perante os tribunais de desenhos e modelos comunitários com vista a uma 

declaração de nulidade de um desenho ou modelo comunitário registado. Todavia, numa 

acção de infracção, o requerido deverá ser autorizado a levantar esta questão perante os 
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tribunais de desenhos e modelos comunitários, desde que o faça por meio de um pedido 

reconvencional. Poder-se-á questionar o facto de esta limitação, que foi aceite em relação 

à patente comunitária e à marca comunitária, dever ser mantida, tratando-se de um 

título de protecção que, como no caso do desenho ou modelo comunitário registado, foi 

concedido sem qualquer exame material prévio ou qualquer possibilidade de oposição por 

parte de terceiros interessados. A Comissão considera que, embora inquestionavelmente 

o desenho ou modelo comunitário registado não constitua um título tão forte como a 

patente comunitária ou a marca comunitária, não seria excessivo exigir que uma pessoa 

que é atacada com base num direito desse tipo reaja por meio de um pedido 

reconvencional, e não simplesmente levantando a questão da validade como defesa 

quanto ao fundo, sem simultaneamente exigir que o juiz decida com efeito erga omnes 

sobre a validade do direito sobre o desenho ou modelo. A vantagem de manter o registo 

dos desenhos e modelos comunitários “limpo” de quaisquer direitos que tenham sido 

declarados nulos por uma jurisdição competente deverá prevalecer sobre o limitado ónus 

processual imposto ao requerido ao exigir-lhe que formule um pedido reconvencional”. E 

mais adiante acrescenta o seguinte: “O artigo 89º prevê basicamente a possibilidade de a 

nulidade ser invocada como defesa numa acção de infracção por outra via que não seja 

um pedido reconvencional....No entanto, o nº 3 prevê uma derrogação a esta exclusão 

quando a defesa se baseia numa alegação de nulidade resultante da existência de um 

“direito nacional anterior” na acepção do disposto no nº 2 do artº 27º. Dado que esses 

desenhos não podem ser invocados contra um desenho ou modelo comunitário por 

outras pessoas que não sejam os seus titulares, escusado será dizer que uma defesa deste 

tipo só poderá ser invocada pelo titular do direito anterior. Permite-se, neste caso, que a 

nulidade seja invocada sem pedido reconvencional pelo facto de uma eventual conclusão 

de que o desenho ou modelo comunitário é nulo resultar apenas numa nulidade parcial, 

uma vez que seria limitada ao território do Estado-membro ou Estados-membros em que 

se verifica a causa de nulidade”. 

É ainda este delineamento ou configuração do procedimento de registo do 

desenho ou modelo, evidenciado desde os trabalhos preparatórios do regulamento, no 



Comentário do Acórdão do Tribunal de Justiça de 16/02/2012, processo C-488/10 
 

Isabel Maria Barbosa Peixoto Pereira 

 
 

 

 Online, outubro de 2019 | 29 

confronto com o procedimento previsto em sede de marca da UE, que “exclui” a 

transposição de uma certa doutrina e jurisprudência espanholas, em sede de Direito de 

Marcas, nos termos da qual terceiro é quem não está protegido pelo registo. [Sobre tal 

jurisprudência e doutrina, Maria Miguel Carvalho, loc. cit., p. 605] 

De facto, essa jurisprudência diz respeito ao sector das marcas e não é, portanto, 

aplicável ao dos desenhos ou modelos. Com efeito, as diferenças cruciais existentes 

entre as duas áreas em causa são tais que impedem a aplicação automática da referida 

orientação jurisprudencial ao sector dos desenhos ou modelos. Em especial, deve 

sublinhar-se que as condições para registar um desenho ou modelo são muito mais 

simples e «expeditas» do que as necessárias para proceder ao registo de uma marca. 

Especificamente, merecem ser sublinhadas duas diferenças. Em primeiro lugar, o 

registo de um desenho ou modelo é concedido pelo EUIPO, depois de um simples 

controlo formal, não aprofundado, do pedido de registo (diversamente, em sede de 

marca da UE, o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 

2009, sobre a marca da EU (JO L 78, p. 1), prevê um procedimento de registo no qual 

alguns requisitos substanciais são analisados oficiosamente e outros objecto de exame 

se invocados pelos interessados que deduzam oposição ao pedido de registo ou 

apresentem observações de terceiros). Em segundo lugar, diferentemente do que 

acontece com as marcas, o regulamento não prevê, para os desenhos ou modelos, uma 

fase entre o pedido e o registo, na qual pode ser formulada oposição ao mesmo registo 

por parte de outras pessoas. 

Ora, ao invés do que sucede com o registo de marca, o registo de um desenho 

ocorre de modo quase automático.  

Como bem anota o Advogado-Geral, Paolo Mengozzi, no n.º 22 das respectivas 

conclusões do caso comentando, o caso objecto do processo principal constitui um 

exemplo muito claro nesse sentido. A PROIN pôde registar sem qualquer dificuldade o 

seu próprio desenho depois de a CEGASA já ter agido, por via extrajudicial, a fim de 

suspender a comercialização do produto da PROIN. Se o procedimento de registo dos 

desenhos ou modelos permitisse a oposição ao registo, é plausível que a CEGASA 
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tivesse apresentado oposição e que, em consequência, o EUIPO tivesse podido tomar 

uma posição a esse respeito, registando ou não o desenho da PROIN. 

Nestes termos, em matéria de desenhos ou modelos, à facilidade e à velocidade 

com que um registo pode ser obtido contrapõe-se um risco de abuso particularmente 

elevado, certamente maior do que existe em matéria de marcas, sendo que a protecção 

dos sectores das marcas e dos desenhos, em consequência das diferenças existentes 

entre a regulamentação de cada um, não deve ser idêntica. 

Para o TJ, por outro lado, as disposições do regulamento devem ser 

interpretadas à luz do princípio da prioridade, por força do qual o desenho ou modelo 

comunitário registado anterior tem primazia sobre os desenhos ou modelos 

comunitários registados posteriores. 

Assim é que decorre em particular do artigo 4.°, n.º 1, do regulamento que um 

desenho ou modelo será protegido enquanto desenho ou modelo comunitário na 

medida em que seja novo e possua carácter singular. Ora, em caso de conflito entre 

dois desenhos ou modelos comunitários registados, presume-se que o desenho ou 

modelo registado em primeiro lugar reúne estes requisitos para obter a protecção 

comunitária antes do registado em segundo lugar. Assim, o titular do desenho ou 

modelo comunitário registado posterior só poderá beneficiar da protecção que o 

regulamento confere se comprovar, através de uma acção de anulação ou, se for caso 

disso, de uma acção reconvencional, que o desenho ou modelo comunitário registado 

anterior não preenche um dos referidos requisitos. 

Temos como correcta esta invocação do princípio da prioridade registral11 e 

incompreensível a “exclusão” para a solução da primeira questão sob a conclusão n.º 28 

do Advogado-Geral no processo considerando do princípio fundamental da prioridade. 

Na verdade, de forma algo contraditória, é ainda a argumentação sob as conclusões nºs 

29 e 30 que enquadra o conflito de interesses subjacente ao litígio no domínio 

“clássico” da prioridade do registo. Assim o apelo a “dois aspectos da segurança jurídica 

que se contrapõem” e a uma “escolha entre dois direitos”, (resultando, novamente, 

 
11 Neste sentido, Maria Miguel Carvalho, loc. cit., p. 606. 
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injustificada, mesmo por ausência de argumentos que a corroborem, a menção à 

“equivalência” destes direitos). 

De todo o modo e regressando à argumentação de natureza teleológica, cabe 

reconhecer que só uma interpretação do conceito de «qualquer terceiro», na acepção 

do artigo 19.°, n.º 1, do regulamento, no sentido de que abrange o terceiro titular de um 

desenho ou modelo comunitário registado posterior é susceptível de garantir o 

objectivo de protecção eficaz dos desenhos e modelos comunitários registados 

prosseguido pelo regulamento, bem como o efeito útil das acções de violação ou 

infracção. 

Assim é que, caso se devesse obrigar o titular de um desenho registado a pedir 

previamente a declaração de nulidade do segundo desenho, a fim de propor uma acção 

por contrafacção contra o titular de outro desenho registado subsequentemente, o 

sistema correria o risco de ficar seriamente comprometido. 

Desde logo, o interesse na protecção jurídica dos desenhos ou modelos 

demanda rapidez. E é em acções judiciais como a que se destina a pôr termo a uma 

actividade de violação ou infracção dos direitos emergentes do registo que, pela sua 

própria natureza, potencialmente lesiva, se acentua a necessidade de protecção célere e 

eficaz. Na verdade, o que mais importa ao titular do direito é que a respectiva violação 

ou infracção – no mercado – cesse imediatamente, que não directa e imediatamente a 

declaração de nulidade do registo concedido ulteriormente.  

Exigir ao titular de um desenho ou modelo comunitário registado, confrontado 

com a violação ou infracção dos seus direitos pelo titular de um desenho ou modelo 

registado ulteriormente, que requeira, previamente à instauração da acção por violação 

dos seus direitos, a declaração de nulidade do registo, esvaziaria a tutela que o titular 

buscou com o registo, determinando o fracasso do sistema instituído, atenta a 

respectiva ineficácia, morosidade e custos implicados. De pouco ou nada serviria 

registar o desenho ou modelo comunitário…  

Por outro lado, a interpretação indicada é a que obsta ao uso de expedientes e 

tácticas dilatórias por agentes de má-fé, impedindo, de facto, uma protecção efectiva 
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dos desenhos registados. Assim, as hipóteses aventadas pelo Advogado-Geral, sob a 

Conclusão n.º 32. 

Do ponto de vista, agora, da interpretação sistemática, como a Comissão 

oportunamente salientou, do que dá nota o Advogado-Geral na conclusão n.º 36, se 

tivesse considerado necessário obter previamente a declaração de nulidade do desenho 

posterior, o legislador teria certamente atribuído aos tribunais de desenhos e modelos 

comunitários competência para decidirem sobre a nulidade de um desenho a título 

principal, e não apenas na sequência de um pedido reconvencional. Não teria nenhum 

sentido obrigar o titular do desenho anterior a dirigir-se previamente ao EUIPO, com 

todas as consequências em termos de duração e de despesas legais, e permitir, pelo 

contrário, ao titular do desenho posterior invocar a nulidade do desenho anterior por 

via reconvencional, obtendo directamente uma decisão do tribunal nacional… 

Impõe-se, pelo exposto, interpretar o artigo 19.°, n.º 1, do regulamento no 

sentido de que o mesmo permite ao titular de um desenho registado exercer os seus 

direitos, mesmo contra uma pessoa que utiliza um desenho próprio registado 

posteriormente, sem necessidade de obter previamente a declaração de nulidade do 

segundo desenho. 

Por seu turno, na interpretação assumida, a posição do presumível contrafactor 

também é adequadamente protegida, em especial devido, exactamente, à possibilidade 

de apresentar um pedido reconvencional de declaração de nulidade, nos termos do 

artigo 85.º, n.º 1, do regulamento, directamente ao tribunal perante o qual foi intentada 

a acção por violação. 

Afastada ademais a objecção nos termos da qual esta interpretação desrespeita a 

distribuição de competências entre o EUIPO e os tribunais de desenhos e modelos 

fixada no regulamento e acima aludida, esvaziando de sentido a competência do 

primeiro em matéria de declaração de nulidade. 

Com efeito, as acções em matéria de violação/infracção de direitos e os pedidos 

de declaração de nulidade distinguem-se entre si pelo seu objecto e pelos seus efeitos, 

de modo que a possibilidade de o titular de um desenho ou modelo comunitário 
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registado anterior propor uma acção de infracção contra o titular de um desenho ou 

modelo comunitário registado posterior não é susceptível de esvaziar de sentido a 

apresentação no EUIPO de um pedido de declaração de nulidade contra esse desenho 

ou modelo. Sobre o afastamento das objecções à interpretação sufragada fundadas na 

(in)segurança associada à situação jurídica do desenho registado pelo infractor do 

direito emergente de registo anterior, cfr. conclusões nºs 39 a 44 do Advogado-Geral. 

 

2.2. A (ir)relevância do comportamento do contrafactor em cada caso 

específico, em particular da condição psicológica do presumível 

contrafactor 

Questionava-se em segundo lugar, (atendendo ao facto de, no caso apreciando, 

o pedido de registo apenas ter sido apresentado depois de notificação extrajudicial pelo 

titular do registo anterior para cessar o uso alegadamente violador dos direitos 

respectivos), se a legitimidade activa do titular do desenho ou modelo comunitário 

registado, no que respeita às acções por violação dos seus direitos contra o titular de 

um desenho ou modelo registado posteriormente, depende das circunstâncias relativas 

ao comportamento deste. 

 Possível, desde logo, atenuar a rigidez da posição assumida quanto à primeira 

questão, «elaborando uma interpretação do regulamento que tivesse em consideração 

os elementos específicos de cada caso individual, em particular a condição psicológica 

do presumível contrafactor. Nessa óptica, por exemplo, poder-se-ia permitir ao titular 

do primeiro desenho registado propor directamente uma acção por contrafacção, sem 

pedir previamente a declaração de nulidade do segundo desenho, apenas nos casos em 

que o segundo registo tivesse sido efectuado de má-fé ou, como no presente caso, 

depois de a empresa demandada ser intimada extrajudicialmente a pôr termo à 

distribuição dos seus produtos.» (Cfr. conclusão n.º 46 pelo Advogado-Geral). 

Contudo, o exame da vontade do demandado ou até a mera verificação da 

existência ou não de uma fase pré-contenciosa na sequência da qual o demandado 

tenha feito o seu registo «defensivo», implicaria acrescentar um considerável elemento 
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de complexidade a um sistema que o legislador quis explicitamente configurar como 

simples e, ao mesmo tempo, eficaz, sendo, pois, contrário à teleologia do sistema 

instituído. 

Acresce um argumento a contrario senso, a partir do relevo concedido às 

intenções do alegado infractor no n.º 2 do artigo 19º do regulamento. Dado que esse 

tipo de avaliação das intenções foi previsto pelo legislador apenas para os desenhos ou 

modelos não registados (sendo que existem ainda, como dá eficiente nota Maria 

Miguel Carvalho, loc. cit., p. 609, outras disposições no regulamento em que o 

comportamento ou as intenções de terceiros são levadas em conta), um raciocínio a 

contrario permite concluir que, no caso de desenhos ou modelos registados, a 

apreciação da existência de uma infracção deve dispensar semelhantes verificações, 

tendo também em consideração a maior protecção que o registo confere a um 

desenho. 

Devem ter-se, pois, por irrelevantes quer as intenções do terceiro quer o facto 

de o registo do seu desenho ter ou não ocorrido na sequência de uma intimação 

extrajudicial através da qual lhe foi pedido que pusesse termo à comercialização do seu 

produto. 

 

III. Conclusão 

O caso posto à consideração do TJ é bem representativo das dificuldades, 

aporias e ponderação de interesses que a “escolha” ou opção por um regime 

simplificado e célere do registo de desenhos e modelos comunitários no Regulamento 

cuja interpretação era pedida convoca. 

De todo o modo, a argumentação sistemática e teleológica empreendida no 

Acórdão tornam compreensíveis e lógicas as decisões alcançadas, sendo certo que, em 

nossa opinião, o regime estabelecido no Regulamento, ainda com a interpretação 

sufragada, não preclude de forma intolerável os eventuais direitos do titular de registo 

de desenho ou modelo obtido posteriormente, nas hipóteses, únicas que relevam, de 

ausência dos requisitos substanciais de protecção do modelo ou desenho registado 
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anteriormente, na medida da admissibilidade de dedução da pretensão de declaração 

da nulidade respectiva, por via reconvencional. E, por outro lado, finalmente, crê-se, 

evidenciando-se inconvenientes na solução preferida pelo legislador comunitário, 

alcançado um regime equilibrado, facilitador e incentivador do recurso ao registo de 

modelos e desenhos, com as implicações adiantadas em sede de competitividade e 

inovação e, em última análise, desenvolvimento económico, pelo qual tanto anseia a 

UE. 


