
PR\878100PT.doc PE472.331v01-00
Tradução externa

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

2011/2176(INI)

23.9.2011

PROJECTO DE RELATÓRIO
sobre um sistema jurisdicional de resolução de litígios em matéria de patentes
(2011/2176(INI))

Comissão dos Assuntos Jurídicos

Relator: Klaus-Heiner Lehne



PE472.331v01-00 2/11 PR\878100PT.doc

PT

PR_INI

ÍNDICE

Página

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU.........................................3

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS...............................................................................................10



PR\878100PT.doc 3/11 PE472.331v01-00

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre um sistema jurisdicional de resolução de litígios em matéria de patentes
(2011/2176(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Decisão 2011/167/UE do Conselho, de 10 de Março de 2011, que 
autoriza uma cooperação reforçada no domínio da criação da protecção de patente 
unitária1,

– Tendo em conta a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
executa uma cooperação reforçada no domínio da criação da protecção de patente unitária 
(COM(2011)0215),

– Tendo em conta a proposta de Regulamento do Conselho que executa uma cooperação 
reforçada no domínio da criação da protecção de patente unitária no que diz respeito ao 
regime de tradução aplicável (COM(2011)0216),

– Tendo em conta o parecer 1/09 do Tribunal de Justiça, de 8 de Março de 20112,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e os pareceres da 
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da Comissão dos Assuntos 
Constitucionais (A7-0000/2011),

A. Considerando que é necessário implementar um sistema de patentes eficiente na Europa 
para fomentar o crescimento através da inovação e para ajudar as empresas europeias, 
sobretudo as pequenas e médias empresas (PME) a enfrentarem a crise económica e a 
concorrência a nível mundial;

B. Considerando que, em conformidade com a Decisão 2011/167/UE do Conselho que 
autoriza uma cooperação reforçada no domínio da criação da protecção de patente 
unitária, a Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, 
Eslovénia, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Letónia, Lituânia, 
Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, Roménia, Suécia, Reino Unido e 
República Checa foram autorizados a estabelecer uma cooperação reforçada entre si no 
domínio da criação da protecção de patente unitária, aplicando as disposições relevantes 
dos Tratados;

C. Considerando que, em 13 de Abril de 2011, tendo por base a decisão de autorização do 
Conselho, a Comissão adoptou uma proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho que executa uma cooperação reforçada no domínio da criação da protecção 
de patente unitária, bem como uma proposta de Regulamento do Conselho que executa 
uma cooperação reforçada no domínio da criação da protecção de patente unitária no que 
diz respeito ao regime de tradução aplicável;

                                               
1 JO L 76 de 22.3.2011, p. 53.
2 JO C 211 de 16.7.2011, p. 2.
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D. Considerando que, em 8 de Março de 2011, o Tribunal de Justiça emitiu o seu parecer 
sobre o projecto de criação de um Tribunal de Patentes Europeias e Comunitárias, 
suscitando a questão da sua incompatibilidade com o direito da União;

E. Considerando que só é possível assegurar uma protecção de patente unitária eficaz através 
de um sistema funcional de resolução de litígios em matéria de patentes;

F. Considerando que, no seguimento do parecer do Tribunal de Justiça, os Estados-Membros
participantes na cooperação reforçada decidiram criar um Tribunal de Patentes Unificado
através de um acordo internacional;

G. Considerando que o Tribunal de Patentes Unificado tem que respeitar e aplicar 
integralmente o direito da União, em cooperação com o Tribunal de Justiça da União 
Europeia, tal como qualquer órgão jurisdicional nacional;

H. Considerando que o Tribunal de Patentes Unificado deveria ter em conta a jurisprudência 
do Tribunal de Justiça, apresentando pedidos de decisão prejudicial em conformidade com 
o artigo 267.º do TFUE;

I. Considerando que o primado e a correcta aplicação do direito da União deveriam ser 
asseguradas com base nos artigos 258.º, 259.º e 260.º do TFUE;

J. Considerando que o Tribunal de Patentes Unificado deveria estar integrado nos sistemas
judiciais dos Estados-Membros Contratantes, com competência exclusiva em matéria de 
patentes europeias com efeito unitário e de patentes europeias que designem um ou mais 
Estados-Membros Contratantes;

K. Considerando que um sistema jurisdicional eficiente implica a descentralização da 
primeira instância;

L. Considerando que a eficiência do sistema de resolução de litígios depende da qualidade e 
da experiência dos juízes;

M. Considerando que deveria existir um único conjunto de normas processuais aplicáveis em 
todas as divisões e instâncias do tribunal;

N. Considerando que o Tribunal de Patentes Unificado deveria procurar proferir decisões de 
elevada qualidade sem atrasos processuais injustificados e deveria ajudar, em especial, as 
PME a protegerem os seus direitos e a defenderem-se de reivindicações infundadas ou 
patentes que mereçam ser revogadas;

1. Apela à criação do sistema unificado de resolução de litígios em matéria de patentes, dado 
que a fragmentação do mercado de patentes e as disparidades ao nível da fiscalização do 
cumprimento da lei prejudicam a inovação e o progresso no mercado interno;

2. Incentiva os Estados-Membros a concluírem as negociações e a ratificarem o acordo sem 
atrasos injustificados;

3. Reafirma que o Tribunal de Justiça, enquanto guardião do direito da União, tem de 
assegurar a uniformidade da ordem jurídica da União e o primado do direito europeu neste 
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contexto;

4. Considera que os Estados-Membros que ainda não tenham decidido participar na 
cooperação reforçada no domínio da criação da protecção de patente unitária podem 
participar no sistema unificado de resolução de litígios em matéria de patentes no que 
respeita às patentes europeias válidas nos respectivos territórios;

5. Salienta que a prioridade do Tribunal de Patentes Unificado deveria ser o reforço da 
segurança jurídica e a melhoria do respeito pelas patentes, assegurando simultaneamente 
um equilíbrio justo entre os interesses dos titulares do direito e as partes em causa;

Abordagem geral

6. Reconhece que a criação de um sistema coerente de resolução de litígios em matéria de 
patentes nos Estados-Membros que participam na cooperação reforçada deveria ser 
concretizada por meio de um acordo internacional («o Acordo»), entre esses 
Estados-Membros («Estados-Membros Contratantes»), que institua um Tribunal de 
Patentes Unificado («o Tribunal»);

7. Salienta, em conformidade, que:

(i) só podem ser Estados-Membros Contratantes os Estados-Membros da União 
Europeia;

(ii) o Acordo só deveria entrar em vigor depois de ter sido ratificado por um mínimo de 
nove Estados-Membros Contratantes, incluindo os três Estados-Membros com o 
maior número de patentes europeias em vigor no ano anterior ao de realização da 
Conferência Diplomática para a assinatura do Acordo, e depois de o Regulamento 
XXX do Parlamento Europeu e do Conselho que executa uma cooperação reforçada 
no domínio da criação da protecção de patente unitária e o Regulamento XXX do 
Conselho que executa uma cooperação reforçada no domínio da protecção de patente 
unitária no que diz respeito ao regime de tradução aplicável se encontrarem em 
vigor; 

(iii) o Tribunal deveria ser um tribunal comum aos Estados-Membros Contratantes e estar 
sujeito às mesmas obrigações que qualquer órgão jurisdicional nacional no que toca 
ao cumprimento do direito da União; assim, por exemplo, o Tribunal deverá cooperar 
com o Tribunal de Justiça, aplicando o artigo 267.º do TFUE;

(iv) o Tribunal deveria agir em conformidade com o corpus de direito da União e 
respeitar a sua primazia; na eventualidade de o Tribunal de Recurso infringir o 
direito da União, os Estados-Membros Contratantes deveriam ser solidariamente 
responsáveis pelos danos sofridos pelas partes no respectivo processo; deveriam ser 
aplicáveis os processos por infracção previstos nos artigos 258.º, 259.º e 260.º do 
TFUE contra todos os Estados-Membros Contratantes;

Estrutura do sistema de resolução de litígios em matéria de patentes

8. Considera que, para ser eficiente, um sistema jurisdicional e de resolução de litígios tem 
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de ser descentralizado e entende que:

(i) o sistema de resolução de litígios do Tribunal deveria compreender uma primeira 
instância («Tribunal de Primeira Instância») e uma instância de recurso («Tribunal de 
Recurso»); a fim de evitar ineficiências e processos morosos, não deveriam ser 
criadas outras instâncias;

(ii) uma primeira instância descentralizada deveria compreender, para além de uma 
divisão central, divisões locais e regionais;

(iii) deveriam ser criadas divisões locais suplementares nos Estados-Membros
Contratantes que o solicitassem, desde que neles tivessem sido instaurados, por ano 
civil, mais do que cem processos em três anos sucessivos anteriores ou posteriores à 
data de entrada em vigor do Acordo; propõe ainda que o número de divisões em cada 
Estado-Membro Contratante não ultrapasse quatro; 

(iv) deveria ser criada uma divisão regional para dois ou mais Estados-Membros
Contratantes, a pedido destes;

Composição do Tribunal e qualificação dos juízes

9. Sublinha que a eficiência do sistema de resolução de litígios depende, acima de tudo, da 
qualidade e da experiência dos juízes; 

10. Nessa medida:

(i) reconhece que o Tribunal de Recurso e o Tribunal de Primeira Instância deveriam ter 
uma composição multinacional; considera que a composição tem que ser adaptada às 
estruturas jurisdicionais existentes; propõe, por conseguinte, que a composição das 
divisões locais passe a ser multinacional após um período de transição de cinco anos, 
sendo simultaneamente necessário assegurar que o nível de qualidade e eficiência das 
estruturas existentes não fique prejudicado; considera que este período de cinco anos 
deveria ser utilizado para assegurar a preparação e a formação intensiva dos juízes;

(ii) entende que o Tribunal deveria ser composto por juízes com formação jurídica e por 
juízes com formação técnica; os juízes deveriam assegurar os mais elevados padrões 
de competência e capacidade comprovada no domínio da resolução de litígios em 
matéria de patentes e do direito da concorrência; esta qualificação deveria ser 
comprovada, designadamente, por experiência profissional e formação profissional 
relevantes; os juízes com formação jurídica deveriam possuir as qualificações 
necessárias para exercer funções judiciais num Estado-Membro Contratante; os 
juízes com formação técnica deveriam ter habilitações de nível superior e experiência 
numa área tecnológica, bem como conhecimentos de direito civil e de direito 
processual civil;

(iii) propõe que as disposições do Acordo sobre a composição do Tribunal, uma vez em 
vigor, não sejam alteradas a menos que estejam a prejudicar a concretização dos 
objectivos do sistema de resolução de litígios, ou seja, o mais alto nível de qualidade 
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e eficiência; propõe que as decisões sobre a composição do Tribunal sejam tomadas 
pelo órgão competente por unanimidade; 
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Processo

11. No que respeita às questões processuais, considera que:

(i) deveria ser aplicável um único conjunto de normas processuais em todas as divisões 
e instâncias do Tribunal;

(ii) os processos instaurados perante o Tribunal, constituídos por uma fase escrita, 
transitória e oral, deveriam ser geridos de forma flexível, tendo em conta os 
objectivos de celeridade e eficiência;

(iii) nos processos instaurados numa divisão local ou regional, a língua do processo 
deveria ser a língua oficial do Estado-Membro Contratante que acolhe a divisão em 
causa ou a língua oficial designada pelos Estados-Membros Contratantes que 
partilham uma divisão regional; as partes deveriam poder escolher a língua em que 
foi concedida a patente como língua de processo, sob reserva de aprovação da 
divisão competente; a língua do processo na divisão central deveria ser a língua em 
que foi concedida a patente; a língua do processo no Tribunal de Recurso deveria ser 
a língua do processo no Tribunal de Primeira Instância; 

(iv) o Tribunal deveria ter competência para emitir injunções preliminares com vista a 
prevenir qualquer violação iminente e proibir a continuação da alegada violação; tal 
competência não poderá, no entanto, conduzir a práticas não equitativas de procura 
do foro mais favorável («forum shopping»); e

(v) as partes deveriam fazer-se representar por advogados autorizados a exercer nos 
órgãos jurisdicionais de um Estado-Membro Contratante; os representantes das 
partes poderiam ser assistidos por advogados de patentes, que deveriam ser 
autorizados a intervir nas audiências do Tribunal;

Competência e efeito das decisões do Tribunal

12. Sublinha que:

(i) o Tribunal deveria ter competência exclusiva em matéria de patentes europeias com 
efeito unitário e patentes europeias que designam um ou mais Estados-Membros
Contratantes;

(ii) o requerente deveria intentar a acção perante a divisão local acolhida pelo 
Estado-Membro Contratante onde ocorreu ou poderá vir a ocorrer a violação, onde o 
demandado reside ou a divisão regional em que esse Estado-Membro Contratante 
participa; se o Estado-Membro Contratante em questão não dispuser de uma divisão 
local nem participar numa divisão regional, o requerente intentará a acção perante a 
divisão central; as partes deveriam poder escolher a divisão do Tribunal de Primeira 
Instância (local, regional ou central) perante a qual uma acção poderá ser intentada;

(iii) no caso de um pedido reconvencional de extinção, a divisão local ou regional deveria 
poder dar seguimento à acção por violação independentemente da divisão dar 
também seguimento ao pedido reconvencional ou remeter este pedido para a divisão 
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central; 

(iv) as regras sobre a competência do Tribunal, uma vez em vigor, não deveriam ser 
alteradas a menos que estejam a prejudicar a concretização dos objectivos do sistema 
de resolução de litígios, ou seja, o mais alto nível de qualidade e eficiência; propõe 
que as decisões sobre a competência do Tribunal sejam tomadas pelo órgão 
competente por unanimidade; 

(v) as decisões de todas as divisões do Tribunal de Primeira Instância, bem como as 
decisões do Tribunal de Recurso deveriam ser executórias em qualquer 
Estado-Membro Contratante, sem que seja necessária uma declaração de 
executoriedade;

(vi) a relação entre o Acordo e o Regulamento (CE) n.º 44/2001 deveria ser clarificada no 
Acordo; 

Direito substantivo

13. É de opinião de que o Tribunal deveria fundamentar as suas decisões no direito da União, 
no Acordo, na Convenção sobre a Patente Europeia (CPE) e na legislação nacional 
adoptada em conformidade com a CPE, as disposições de acordos internacionais 
aplicáveis a patentes e vinculativos para todos os Estados-Membros Contratantes e o 
direito nacional dos Estados-Membros Contratantes à luz do direito da União a 
implementar;

14. Salienta que uma patente europeia com efeito unitário deveria conferir ao titular da 
patente o direito de interditar o uso directo e indirecto da sua invenção por qualquer 
terceiro que não tenha o seu consentimento nos territórios dos Estados-Membros
Contratantes, que o titular da patente deveria ter direito a uma indemnização em caso de 
utilização ilícita da invenção e que o titular da patente deveria ter direito a recuperar os 
lucros não auferidos devido à violação da patente e outras perdas, uma remuneração 
adequada pela licença ou, em alternativa, os lucros resultantes da utilização indevida da 
invenção;

o

o o

15. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos Governos e Parlamentos dos Estados-Membros.

                                               
1 Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução 
de decisões em matéria civil e comercial (Bruxelas I).
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O relator considera que um sistema de patentes eficiente na Europa pode contribuir 
significativamente para assegurar o crescimento através da inovação. As empresas europeias, 
em especial as PME, necessitam destas ferramentas para enfrentarem a actual crise económica 
e manterem a sua competitividade a nível mundial. 
O sistema de patentes actualmente em vigor na Europa prevê patentes nacionais concedidas 
pelos institutos de propriedade industrial dos Estados-Membros ou uma patente europeia 
concedida pelo Instituto Europeu de Patentes (IEP). Quando é concedida, a patente europeia 
divide-se num conjunto de patentes nacionais abrangidas pela legislação nacional. Este 
sistema é muito dispendioso e está sujeito a acções judiciais em vários fora que, para além de 
implicarem custos e riscos elevados, resultam frequentemente em sentenças contraditórias. 

As propostas relativas à protecção de patente unitária e ao regime linguístico, actualmente sob 
o escrutínio legislativo do Parlamento e do Conselho, visam pôr termo ao sistema de patentes 
fragmentado em vigor. O relator está convicto de que, tal como prevista, a criação de uma 
protecção de patente unitária é indissociável da instituição de um tribunal de patentes 
unificado. Considerando que o Parlamento desempenha o papel de co-legislador nas duas 
propostas legislativas, parece oportuno que expresse a sua opinião sobre o acordo previsto. 

O relator congratula-se com os esforços desenvolvidos pelo Conselho para criar um sistema 
unificado de resolução de litígios em matéria de patentes nos Estados-Membros participantes. 

A criação do Tribunal por meio de um acordo internacional é - sobretudo à luz do Parecer 
1/09 do Tribunal de Justiça - uma forma viável e promissora de estabelecer um sistema 
coerente de resolução de litígios em matéria de patentes. Importa assegurar o respeito pelo 
primado e a correcta aplicação do direito da União por parte do Tribunal, prevendo, para tal, a 
possibilidade de submeter pedidos de decisão prejudicial nos termos do artigo 267.º do TFUE 
e de aplicar os processos por infracção em conformidade com os artigos 258.º, 259.º e 260.º 
do TFUE, e esclarecendo que os Estados-Membros Contratantes deveriam ser responsáveis 
pelos danos causados em consequência de violações do direito da União por parte do
Tribunal. Além disso, o sistema proposto estaria inserido no sistema judicial da União, dado 
que apenas Estados-Membros da UE poderão ser Estados-Membros Contratantes. 

O aproveitamento das actuais estruturas do sistema jurisdicional em matéria de patentes dos 
Estados-Membros Contratantes permitirá assegurar um nível máximo de qualidade e de 
eficiência nos processos. O Tribunal de Patentes Unificado ajudará também a reduzir 
drasticamente os custos da resolução de litígios, na medida em que as partes já não serão 
obrigadas a instaurar várias acções em vários países. Estudos mostram que o sistema de 
resolução de litígios proposto resultaria numa economia substancial de custos para as 
empresas europeias.

Os objectivos primordiais da qualidade e eficiência teriam também de ser tomados em 
consideração na análise da composição do tribunal e da qualificação exigida aos juízes. 
Seria preferível criar colectivos multinacionais, desde que fossem assegurados os níveis de 
eficiência e qualidade. Esta opção poderia implicar uma transição gradual para divisões locais 
de composição multinacional.
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A qualificação dos juízes é essencial para o funcionamento do sistema de resolução de litígios 
em matéria de patentes. Para além do direito das patentes, os juízes deveriam possuir, pelo 
menos, conhecimentos básicos do direito da concorrência. Deste modo, os juízes serão mais 
sensíveis a possíveis tentativas de uma parte utilizar indevidamente as patentes como modo de 
abusar da sua posição dominante no mercado em prejuízo dos seus concorrentes. Uma vez 
que os litígios sobre patentes envolvem questões técnicas complexas, os colectivos do 
Tribunal deveriam compreender juízes com formação técnica.

É extremamente importante que as partes sejam representadas por advogados com a 
necessária experiência em direito das patentes e direito processual. Os advogados de patentes 
não autorizados a exercer perante os órgãos jurisdicionais de um Estado-Membro podem 
desempenhar um importante papel de apoio e, como tal, deveriam ser autorizados a intervir 
nas audiências do Tribunal.

Um tribunal de patentes unificado funcional pode trazer segurança jurídica através da 
interpretação uniforme das disposições legais aplicáveis. É essencial, sobretudo para as PME, 
que o sistema jurisdicional criado seja eficiente, sendo simultaneamente assegurada a 
qualidade das suas decisões. Consequentemente, nos pedidos reconvencionais de extinção, a 
divisão local ou regional deveria ter a possibilidade de remeter o pedido reconvencional para 
a divisão central e dar seguimento à acção por violação de forma independente. Tal permitiria 
evitar atrasos injustificados nas acções por violação.

Com a substituição de sistemas jurisdicionais nacionais e normas processuais extremamente 
diferentes por um único sistema coerente, é possível melhorar o respeito pelas patentes e a 
defesa contra reivindicações infundadas e patentes que nunca deveriam ter sido concedidas.

Após décadas de tentativas falhadas, está agora ao nosso alcance a criação de um verdadeiro 
mercado único para patentes, capaz de proporcionar segurança jurídica e ser competitivo a 
nível internacional. O Parlamento deveria apoiar este projecto.


