
            

 
 
 
 
 
 

 

A retirada do Reino Unido e o impacto nos direitos de propriedade 

intelectual.  

No dia 18 de junho de 2020, o European Union Intellectual Property 

Office (“EUIPO”) emitiu uma “Notice to Stakeholders” com a finalidade 

de esclarecer as consequências práticas da retirada do Reino 

Unido da União Europeia ao nível dos direitos de propriedade 

industrial, em concreto, nos direitos de marcas e desenhos que 

beneficiam de proteção comunitária. 

 

Withdrawal agreement – O Acordo de retirada: Período transitório 

(até 31 de dezembro de 2020) 

 O “Withdrawal Agreement” estipula que, durante o período de 

transição que irá durar até 31 de dezembro de 2020, a legislação da 

UE continuará a ser aplicada no Reino Unido. 

 

Esta extensão aplica-se igualmente à legislação e instrumentos 

regulamentares relativos às Marcas da UE e Desenhos Comunitários. 

 

A aplicação contínua dos regulamentos relativos às Marcas da UE e 

aos Desenhos Comunitários durante este período de transição inclui, 

em particular, todos os procedimentos substantivos e processuais, 

como também, regras referentes à representação em processos, junto 

do EUIPO. 

 

Deste modo, todos os procedimentos a realizar junto do Office 

(EUIPO) que envolvam motivos de recusa referentes ao território do 

Reino Unido, direitos pré-existentes com origem no Reino Unido, ou 

partes/representantes domiciliados no Reino Unido decorrerão sem 

alterações de procedimentos até ao final do período de transitório. 

 

 

Consequências do Brexit nos 
Direitos de Propriedade Industrial 
registados a nível Europeu 

A presente Nota destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e tem carácter meramente informativo, não devendo servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional 
qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta Nota Informativa não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor.  
Para mais questões consulte por favor a nossa Política de Privacidade disponível em www.spsadvogados.com, onde poderá consultar, nomeadamente, a forma de exercício de direitos 
(através do envio de e-mail para info@spsadvogados.com). 
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As Marcas e Desenhos registados e registos pendentes após 31 de 

dezembro de 2020. 

Entre outros, os principais efeitos previstos no acordo de retirada e 

evidenciados na nota do EUIPO são os seguintes: 

 

1. Os pedidos de registo de marca ou desenho com eficácia comunitária 

que estejam pendentes no final do período transitório deixarão de 

abranger o território do Reino Unido. 

2. Os direitos conferidos pelo registo na EUIPO após esta data, terão 

eficácia unicamente para os Estados Membros da UE. 

3. As ações de anulação fundadas na antiguidade do registo deduzidas 

contra registo de marca ou desenho da UE, com base em direitos 

registados no Reino Unido não terão qualquer efeito na União. 

4. Os titulares de uma marca ou desenho da UE, registados 

anteriormente, terão o seu direito registado de forma automática, e 

sem reexame, no Reino Unido. O registo beneficiará da senioridade 

do registo da EU e não será anulável por não ter sido alvo de uso sério 

no território do Reino Unido antes do final do período transitório. 

Esse registo será levado a cabo pela UKIPO sem qualquer custo 

associado. 

5. O requerente de um direito de marca ou desenho com eficácia 

comunitária, na pendência do período transitório, terá o direito de 

prioridade para requerer o registo dessa marca ou desenho no Reino 

Unido no prazo 9 meses após o referido período. 

 

Aguarda-se informação adicional relativa às consequências relativas ao 

termo do prazo do ‘Período de transição do Brexit’, sobre a prática de 

procedimentos relativos a marcas e desenhos junto do EUIPO. 

Acompanharemos de perto novos updates relevantes acerca desta matéria. 
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