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Comunicação Comum  1 

1 CONTEXTO 

 
Os Institutos da Propriedade Intelectual da Rede de Propriedade Intelectual da União Europeia (1) 

continuam a colaborar no contexto da convergência das Práticas em matéria de marcas, e de desenhos 

ou modelos. Os referidos institutos chegaram agora a acordo relativamente a um documento adicional de 

Prática Comum/Recomendações Comuns relativa (as) a marcas que visa fornecer princípios gerais no que 

concerne aos elementos de prova em processos de recurso referentes à marca, nomeadamente, tipos, 

meios, fontes e identificação de datas pertinentes, bem como estrutura, exposição e tratamento de provas 

confidenciais. 

A (as)presente(s) Prática Comum/Recomendações Comuns é (são) divulgada(as)através da presente 

Comunicação Comum com vista a aumentar ainda mais a transparência, a segurança jurídica e a 

previsibilidade, em benefício tanto dos examinadores e organismos de recurso internos e externos, como 

dos utilizadores. 

A(s) presente(es) Prática Comum/Recomendações Comuns prevê(êm) um conjunto de princípios de 

orientação e não vinculativos relativamente aos elementos de prova em processos de recurso referentes 

à marca. Os seguintes aspetos são abrangidos pelo âmbito de aplicação: 

• Tipos de elementos de prova e a sua admissibilidade na fase do processo de recurso; 

• Meios e fontes de elementos de prova, incluindo a sua autenticidade, veracidade e fiabilidade; 

• Determinação da data dos elementos de prova em questão; 

• Formas de exposição de elementos de prova: estrutura e exposição, incluindo formatos, tamanhos 

e volumes aceitáveis, índice de anexos e modelos; e 

• Confidencialidade de elementos de prova. 

Os seguintes aspetos não são abrangidos pelo âmbito de aplicação da(as)Prática 

Comum/Recomendações Comuns: 

• Avaliação do valor probatório do elemento de prova; 

• Questões relacionadas com a língua; 

• Descrição das restrições jurídicas que impeçam implementações; 

• Atualização das orientações; 

• Os seguintes meios de elementos de prova: testemunhos orais, inspeções, pareceres de peritos e 

pedidos de informação; 

• Processo de infração referente à marca perante os tribunais; 

• Circunstâncias em que os organismos de recurso e os institutos de propriedade intelectual dos 

Estados-Membros devem permitir a terceiros ou outros tribunais/organismos administrativos o 

acesso a elementos de prova/dados confidenciais apresentados durante o processo; e 

• Questões relacionadas com dados pessoais, exceto anonimização. 

 
 

2 A PRÁTICA COMUM 

 

O texto que se segue resume as mensagens e declarações essenciais dos princípios da Prática 

Comum/Recomendações Comuns. O texto completo consta do anexo 1. 

                                                      
(1) Incluindo organismos de recurso internos de institutos da propriedade intelectual que façam parte da rede. 
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Comunicação Comum 2 

PRINCÍPIOS DA PRÁTICA COMUM/ 
RECOMENDAÇÃO COMUM 

 
CONCEITOS GERAIS 

 

Elementos de prova; Admissibilidade na fase do processo de recurso 

O capítulo preliminar estipula conceitos gerais, identifica quatro tipos de elementos de prova e considera 

a respetiva admissibilidade na fase do processo de recurso. Prevê ainda um quadro de entendimento 

comum e uma terminologia comum (linguagem comum) para definir tipos de elementos de prova que 

se alinham com a jurisprudência da UE. As referidas definições servem apenas de orientação, 

nomeadamente para as partes e respetivos representantes, aumentando assim a transparência e 

previsibilidade, especialmente a nível da UE, nos processos perante as Câmaras de Recurso do EUIPO. 

É igualmente recomendada a utilização de tais definições por parte de outros organismos de recurso, 

caso aplicável ao abrigo da legislação nacional pertinente. O presente capítulo propõe igualmente 

recomendações relativas aos fatores a favor (por exemplo, se for provável que os elementos de prova 

sejam pertinentes para o resultado do processo) ou contra (por exemplo, se a parte estiver 

conscientemente a empregar táticas de atraso ou a demonstrar negligência manifesta) a admissibilidade 

de elementos de prova no processo de recurso. 

 

MEIOS E FONTES DE ELEMENTOS DE PROVA 

 

Produção de documentos e elementos de prova; Provas online: fontes, fiabilidade e exposição; 

Autenticidade, veracidade e fiabilidade de elementos de prova e critérios para a respetiva 

avaliação 

O primeiro capítulo da Prática Comum/Recomendações Comuns contém informações sob a forma de 

uma lista não exaustiva dos meios de elementos de prova que podem ser apresentados nos processos 

referentes à marca. Além disso, inclui-se no presente capítulo um quadro com um resumo dos tipos 

mais comuns de processos referentes à marca e do objetivo da apresentação de elementos de prova. 

O capítulo contém igualmente uma secção abrangente com orientações sobre as fontes, a fiabilidade e 

exposição de provas online, incluindo bases de dados eletrónicas e arquivos de sítios Web, sítios Web 

editáveis e não editáveis, análises de sítios Web, redes sociais, sítios Web de partilha de vídeos e 

fotografias, hiperligações e endereços URL, plataformas de comércio eletrónico, aplicações, metadados, 

bem como fatores que podem afetar a acessibilidade à informação na Internet. Prevê uma abordagem 

harmonizada às provas online que se alinha com e amplia a Prática Comum, Critérios para apreciação 

da divulgação de desenhos ou modelos na Internet, e, como resultado, aumenta a transparência e 

previsibilidade, para além de estipular orientações para a exposição de tais tipos de elementos de prova. 

Por último, o capítulo aborda alguns fatores que devem ser tidos em consideração aquando da avaliação 

da autenticidade e veracidade de elementos de prova. 

 

DETERMINAÇÃO DA DATA DOS ELEMENTOS DE PROVA EM QUESTÃO 

 

Documentos comprovativos: determinação da data dos documentos; Provas online: 

instrumentos para determinar a data pertinente; Período e momento de um estudo de mercado 

O presente capítulo contém orientações relativas a documentos comprovativos não datados, ou não 

claramente datados, bem como uma lista não exaustiva de instrumentos que podem ajudar a determinar 
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a data em que determinado conteúdo específico foi publicado na Internet. Neste contexto, podem ser 

utilizados os seguintes instrumentos: motores de busca e serviços de arquivo de sítios Web, selos 

temporais gerados por computador ou ferramentas de software forenses. As recomendações a este 

respeito estão alinhadas com a Prática Comum, Critérios para apreciação da divulgação de desenhos 

ou modelos na Internet. A última questão do presente capítulo prevê orientações relativas ao período e 

momento de um estudo de mercado. 

 

FORMAS DE EXPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA 

 

Exposição dos elementos de prova: formatos, tamanhos e volumes aceitáveis; Estrutura dos 

elementos de prova; Estrutura dos estudos de mercado; Modelos 

Na primeira secção, o presente capítulo aborda a forma como os elementos de prova devem ser 

expostas em todos os tipos de apresentação de pedidos, pedidos em papel (incluindo pedidos de 

quaisquer documentos em papel), pedidos eletrónicos, pedidos enviados por fax e através de suportes 

de dados. Além disso, apresenta requisitos especiais para impressões e capturas de ecrã e faz 

referência ao tamanho e volume dos elementos de prova. Adicionalmente, a presente secção inclui um 

quadro síntese: um resumo completo de todos os formatos aceitáveis para apresentar elementos de 

prova em processos de recurso referentes à marca, que tem por base a prática dos organismos de 

recurso internos e externos. O que precede pode ser um recurso valioso para os utilizadores e os 

respetivos representantes aquando da apresentação do pedido numa jurisdição específica ou em 

múltiplas jurisdições. A segunda secção contém recomendações sobre a estrutura do índice dos anexos 

e informa sobre as consequências da apresentação de elementos de prova não estruturados. Além 

disso, para facilitar a referência aos utilizadores, partes e respetivos representantes, foi criado um 

modelo de índice de anexos, que foi incluído como anexo 1 da Prática Comum/ Recomendações 

Comuns. A extensa terceira secção no cerne do presente capítulo faculta informações detalhadas e 

recomendações sobre as melhores práticas relativas à estrutura dos estudos de mercado. Contém 

igualmente orientações sobre como conceber e realizar um estudo de mercado a ser apresentado como 

elemento de prova em processos referentes à marca, bem como uma lista de verificação, que pode ser 

utilizada por organismos de recurso e institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros como 

instrumento de apoio para avaliar o conteúdo e a norma que os estudos de mercado devem cumprir. 

Por último, o presente capítulo apresenta propostas para as normas mínimas de conteúdo aplicáveis às 

declarações juramentadas e aos depoimentos de testemunhas, discutidas e acordadas por diferentes 

partes interessadas da UE. 

 

CONFIDENCIALIDADE DE ELEMENTOS DE PROVA 

 

Âmbito do pedido de confidencialidade; Prazos e formas aceitáveis para pedir confidencialidade; 

Critérios para avaliar o pedido de confidencialidade; Tratamento de dados confidenciais em 

processos e decisões; Tratamento de dados pessoais, dados pessoais relacionados com a saúde 

e dados sensíveis em processos e decisões (anonimização) 

O presente capítulo contém recomendações sobre como e quando pode ser pedida confidencialidade, 

incluindo questões relacionadas com o âmbito, os prazos, as formas aceitáveis e a justificação do pedido 

de confidencialidade. Prevê também uma abordagem harmonizada da sua avaliação e explica que o 

termo «confidencialidade de dados/elementos de prova» se refere a segredos comerciais e do mercado 

e outras informações confidenciais. Além disso, devem ser tidas em consideração as regras nacionais 

pertinentes e, se aplicável, a jurisprudência nacional que define tais conceitos. Adicionalmente, o 

presente capítulo contém orientações práticas sobre o tratamento de dados confidenciais pelos 
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organismos de recurso e institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros nos respetivos 

processos e decisões (tanto online como offline), tendo em consideração que alguns organismos de 

recurso ou institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros não publicam as suas decisões 

ou provas online e, por conseguinte, as recomendações incluídas na referida secção apenas devem ser 

utilizadas nos casos aplicáveis. Por último, o capítulo prevê orientações sobre o que pode ser 

anonimizado nos processos e decisões dos organismos de recurso ou institutos de propriedade 

intelectual dos Estados-Membros (tanto online com offline) e explica se tal deve ser feito mediante 

pedido explícito ou ex officio. 

 

3 IMPLEMENTAÇÃO 

 
À semelhança de Práticas Comuns anteriores, a Prática Comum/Recomendações Comuns produz(em) 

efeitos três meses após a data de publicação da presente Comunicação Comum. 

Contudo, as várias partes interessadas ativas e o âmbito e aplicabilidade da(as) Prática 

Comum/Recomendações Comuns significam que é necessário um maior grau de flexibilidade para que 

possam gerar valor e utilidade para os organismos de recurso, institutos de propriedade intelectual e 

utilizadores. Por conseguinte, foi introduzida uma nova opção, nomeadamente a implementação seletiva. 

Os institutos de propriedade intelectual (2) podem optar pela implementação de toda a Prática 

Comum/Recomendações Comuns (implementação total) ou capítulos ou subcapítulos específicos 

(implementação seletiva), o que pode mitigar as restrições jurídicas que impedem a implementação 

enfrentadas por alguns institutos de propriedade intelectual. Uma vez que os organismos de recurso 

externos não podem estar vinculados a uma Prática Comum, o presente documento prevê um conjunto de 

recomendações que estes podem aplicar e adotar nos casos em que se considere que acrescentam valor 

e são benéficas. 

A hiperligação infra apresenta informações adicionais sobre a aplicação da presente Prática 

Comum/Recomendações Comuns [ou parte(s) da(as) mesma(as)]. 

Os institutos responsáveis pela implementação podem publicar informações adicionais nos seus sítios 

Web. 

 

3.1. INSTITUTOS RESPONSÁVEIS PELA IMPLEMENTAÇÃO 

 

Lista dos institutos responsáveis pela implementação, data de implementação, capítulos/subcapítulos 

implementados e prática de implementação: HIPERLIGAÇÃO PARA O QUADRO 

(*) Se houver uma discrepância entre a tradução da Comunicação Comum e os documentos da Prática Comum 

em qualquer uma das línguas oficiais da União Europeia e a versão inglesa, a última prevalecerá. 

 

                                                      
(2) Incluindo os respetivos organismos de recurso internos. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communication/cp12/CP12_Overview_table_of_Implementations_en.pdf
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MARÇO DE 2021 

O documento apresenta diversas recomendações destinadas a servir de orientações 

às partes interessadas da Rede de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPN) 

e contém orientações gerais sobre a prática relacionada com elementos de prova 

apresentados a organismos de recurso internos e externos e institutos de propriedade 

intelectual dos Estados-Membros, permitindo que cada um adote as recomendações 

que considere úteis e aplicáveis no seu papel de primeira ou segunda instância. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Objetivo do presente documento 

A presente Prática Comum visa identificar princípios gerais no que concerne aos elementos de prova em 

processos de recurso referentes à marca, nomeadamente, tipos, meios, fontes e identificação de datas 

pertinentes, bem como estrutura, exposição e tratamento de provas confidenciais. Adicionalmente, contém 

um conjunto de recomendações não vinculativas no que concerne às questões supra. 

 

A Prática Comum PC12 serve principalmente como referência para: 

 

• organismos de recurso(1); 

• partes dos processos de recurso referentes à marca, bem como os respetivos representantes; e 

• Associações de utilizadores. 

 

Uma vez que a Prática Comum diz respeito, em muitos aspetos, aos elementos de prova em processos 

referentes à marca em geral, a respetiva possível aplicabilidade pode ir além dos processos de recurso. 

Por conseguinte, pode ser utilizada em contextos mais latos, incluindo, sem caráter limitativo, processos 

em primeira instância referentes à marca(2). 

 

Estará amplamente disponível e será facilmente acessível, proporcionando uma explicação clara e 

completa dos princípios em que se baseia a nova Prática Comum. 

 

Embora as provas sejam sempre avaliadas caso a caso, os princípios descritos na presente Prática 

Comum podem servir de orientação útil para todas as partes interessadas supramencionadas. Por 

conseguinte, o documento em questão não tenta impor a prática a organismos de recurso independentes 

nem introduzir alterações legislativas para a sua implementação. O documento apenas visa fornecer 

recomendações para que os organismos de recurso adotem e apliquem os elementos que considerem 

benéficos, uma vez que não podem estar vinculados por uma Prática Comum. 

 

1.2 Contexto 

Em dezembro de 2015, o Parlamento Europeu e o Conselho adotaram o pacote de reformas sobre a marca 

da União Europeia. O pacote continha dois instrumentos legislativos, nomeadamente o Regulamento (UE) 

n.º 2017/1001 (RMUE) e a Diretiva (UE) n.º 2015/2436 (DMUE), que visa uma maior aproximação das 

legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. A par das novas disposições sobre questões 

substantivas e processuais, os textos estabelecem uma base jurídica mais sólida para o trabalho de 

cooperação. Nos termos do artigo 151.º do RMUE, a cooperação com os institutos de propriedade 

intelectual dos Estados-Membros com vista à promoção da convergência de práticas e instrumentos nos 

domínios das marcas e desenhos ou modelos tornou-se uma tarefa central para o EUIPO; o artigo 152.º 

do RMUE determina, explicitamente, que esta cooperação abrange a criação de normas de exame comuns 

e a adoção de práticas comuns. Mais concretamente no caso da PC12, o considerando 9 da DMUE indica 

a importância de estipular disposições substantivas que aproximem regras processuais. 

 

Com base neste quadro legislativo, o Conselho de Administração do EUIPO aprovou, em junho de 2016, 

o lançamento dos projetos de cooperação europeia. Refletindo as diferentes atividades previstas no 

RMUE, os projetos foram concebidos para reforçar os êxitos do passado e, ao mesmo tempo, melhorar 

processos e alargar o âmbito da colaboração. 

                                                      
(1) Organismos de recurso internos no âmbito dos institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros e organismos de recurso 
externos, incluindo tribunais que atuam como organismos de recurso externos em processos referentes à marca e 
comités/organismos administrativos. 
(2) Como tal, o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (doravante, «EUIPO») e os institutos de propriedade intelectual 
dos Estados-Membros e do Benelux podem igualmente encontrar vantagens na aplicação de qualquer das recomendações 
constantes da prática comum que considerem adequadas e de valor. 



 
Elementos de prova em processos de recurso referentes à marca 

  
 

 

 
Prática comum 2 
 

 

No domínio da convergência, incluiu um projeto dedicado especificamente à identificação e à análise de 

potenciais novas iniciativas de harmonização. O projeto analisou as práticas em matéria de marcas, e 

desenhos ou modelos dos institutos de propriedade intelectual, a fim de detetar domínios em que existia 

divergência e, através de uma avaliação do impacto provável, da viabilidade de âmbito possível, das 

restrições jurídicas existentes, dos níveis de interesse entre os utilizadores e da exequibilidade para os 

institutos de propriedade intelectual, determinar os domínios em que uma Prática Comum seria mais 

benéfica para as partes interessadas da rede. A análise foi realizada em ciclos, tendo cada ciclo resultado 

na recomendação do lançamento de um novo projeto de convergência. 

 
A Prática Comum descrita no presente documento prende-se com o quinto projeto lançado pelo Conselho 
de Administração, que é o décimo segundo em termos absolutos. O documento PC12 «Elementos de 
prova em processos de recurso referentes à marca: apresentação, estrutura e exposição de provas, bem 
como tratamento de provas confidenciais» foi recomendado para o lançamento na sequência do quarto 
ciclo da análise de convergência. 

 

PC12 — Elementos de prova em processos de recurso referentes à marca: apresentação, estrutura 

e exposição de provas, bem como tratamento de provas confidenciais. 

 

Dado o requisito de os Estados-Membros introduzirem procedimentos de revogação e invalidação perante 

os seus institutos de propriedade intelectual até janeiro de 2023, a proposta de uma iniciativa de 

convergência neste domínio tornou-se cada vez mais pertinente. As competências acrescidas dos 

institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros podem resultar em mais litígios tanto na 

primeira instância, como nas instâncias de recurso, pelo que uma iniciativa de cooperação para harmonizar 

as abordagens não só apoiaria os institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros, como 

também promoveria o intercâmbio das melhores práticas com organismos de recurso externos e 

proporcionaria um maior nível de clareza e certeza para os utilizadores. 

Na sequência de manifestações de interesse de organismos de recurso e de institutos de propriedade 

intelectual dos Estados-Membros, os resultados de um questionário pormenorizado sobre os processos 

de recurso referentes à marca foram analisados, em fevereiro de 2018, numa reunião de organismos de 

recurso no EUIPO que incluiu representantes de mais de 30 organismos de recurso da UE e de fora da 

UE e de Associações de utilizadores. 

A reunião resultou, em primeiro lugar, num reconhecimento de que uma aproximação dos sistemas e das 

práticas dos organismos de recurso pode beneficiar as partes interessadas na Rede de Propriedade 

Intelectual da União Europeia (EUIPN) e, em segundo lugar, em recomendações sobre que áreas de 

procedimentos de recurso foram consideradas mais adequadas para uma iniciativa de convergência e com 

um maior benefício prático para as partes interessadas na EUIPN. 

As referidas recomendações foram encaminhadas para o Grupo de Trabalho de Análise da Convergência, 

que apresentou o documento PC12 como proposta de projeto na Reunião de Ligação, em outubro de 

2018, na qual foi reconhecido e subsequentemente adotado pelo Conselho de Administração do EUIPO, 

em novembro de 2018. 

O documento PC12 desenvolveu-se com base no facto de as respetivas partes interessadas e possíveis 

beneficiários não serem apenas organismos de recurso, mas também incluírem um leque muito mais vasto 

de profissionais e detentores de direitos de propriedade intelectual. Embora complemente o trabalho 

realizado no documento PC10 sobre a harmonização das abordagens às provas obtidas a partir da Internet 

em matéria de desenhos ou modelos, o conteúdo e as recomendações da Prática Comum PC12 não 

devem ser considerados requisitos. Como tal, apesar de não serem vinculativos nem universalmente 

aplicáveis, fornecem informação adicional, orientações e recomendações aos institutos de propriedade 

intelectual no seu papel de primeira instância e aos utilizadores da EUIPN e respetivos representantes. 
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Além disso, o documento PC12 ajuda a promover um quadro que reforça as relações entre os diversos 

organismos de recurso dos institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros e do EUIPO. O 

documento também aumenta a previsibilidade para os titulares de direitos de marca aquando de processos 

de recurso perante o EUIPO e as Câmaras de Recurso dos institutos nacionais, oferece aos utilizadores 

processos de resolução de litígios mais alinhados, eficazes e transparentes e reforça a compatibilidade e 

interação entre os sistemas de marcas nacionais e da UE. 

 

1.3 Âmbito da prática 

A presente Prática Comum prevê um conjunto de princípios de orientação e não vinculativos relativamente 

aos elementos de prova em processos de recurso referentes à marca. 

 

Os seguintes aspetos são abrangidos pelo âmbito de aplicação da Prática Comum PC12: 

 

• Tipos de elementos de prova e a sua admissibilidade na fase do processo de recurso; 

• Meios e fontes de elementos de prova, incluindo a sua autenticidade, veracidade e fiabilidade; 

• Determinação da data dos elementos de prova em questão; 

• Formas de exposição de elementos de prova: estrutura e exposição, incluindo formatos, tamanhos 

e volumes aceitáveis, índice de anexos e modelos; 

• Confidencialidade de elementos de prova. 

 

Os seguintes aspetos não são abrangidos pelo âmbito de aplicação da Prática Comum PC12: 

 

• Avaliação do valor probatório do elemento de prova; 

• Questões relacionadas com a língua; 

• Descrição das restrições jurídicas que impeçam implementações; 

• Atualização das orientações; 

• Os seguintes meios de elementos de prova: testemunhos orais, inspeções, pareceres de peritos e 

pedidos de informação; 

• Processo de infração referente à marca perante os tribunais; 

• Circunstâncias em que os organismos de recurso e os institutos de propriedade intelectual dos 

Estados-Membros devem permitir a terceiros ou outros tribunais/organismos administrativos o 

acesso a elementos de prova/dados confidenciais apresentados durante o processo; 

• Questões relacionadas com dados pessoais, exceto anonimização. 

 

2 CONCEITOS GERAIS 

As definições de elementos de prova indicadas nos subcapítulos infra são aplicáveis a todos os capítulos 

da Prática Comum PC12. 

 

2.1 Elementos de prova 

Para efeitos da Prática Comum PC12, o termo «elemento de prova» diz respeito a diferentes fontes de 

informação, que podem ser utilizadas para estabelecer e provar factos em processos referentes à marca. 

 

2.2 Admissibilidade de elementos de prova na fase do processo de recurso 

De modo geral, as partes não devem apresentar provas pela primeira vez na fase do processo de recurso, 

nomeadamente, se tais provas forem conhecidas e estiverem disponíveis no momento do processo de 

primeira instância. Contudo, na prática, tais situações podem ocorrer por diferentes motivos. 

 

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia estipulou diversas circunstâncias em que as 

provas devem ser permitidas ou rejeitadas num processo de recurso. Por conseguinte, é necessário 
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classificar e ordenar as situações em que um organismo de recurso pode aceitar provas fora do prazo 

processual normal. A referida classificação requer um quadro lexical para que haja um entendimento 

comum das situações que surgem com mais frequência e que são de maior valor prático. 

 

Tendo em consideração o exposto supra, com base em jurisprudência assente da UE(3), a Prática Comum 

apresenta quatro tipos de elementos de prova que foram distinguidos e definidos, bem como circunstâncias 

que podem ser tidas em conta relativamente à sua admissibilidade na fase do processo de recurso. 

 

Elementos de prova novos 

As provas desconhecidas ou não disponíveis durante o processo de primeira instância e que são 

subsequentemente apresentadas pela primeira vez na fase do processo de recurso. Não têm qualquer 

ligação com outras provas previamente apresentadas. 

 

Elementos de prova apresentados pela primeira vez 

As provas conhecidas e disponíveis durante o processo de primeira instância, mas não apresentadas na 

fase em causa. No entanto, são apresentadas pela primeira vez na fase do processo de recurso. 

 

Elementos de prova adicionais ou complementares 

As provas apresentadas no processo de recurso que complementam, reforçam ou clarificam provas que 

tenham sido previamente apresentadas em tempo útil durante o processo de primeira instância. Por 

exemplo, os elementos de prova apresentados em resposta aos argumentos da outra parte relativamente 

às provas apresentadas antes da primeira instância. 

 

Produção de provas com atraso 

Quaisquer elementos de prova recebidos após o prazo estabelecido durante o processo de recurso. 

 

No entanto, é de salientar que as categorias supramencionadas, ou seja, elementos de prova novos, 

elementos de prova apresentados pela primeira vez e elementos de prova adicionais ou complementares, 

podem ter sido apresentadas tardiamente, indicando que pode haver uma sobreposição entre as 

definições supra. 

 

As definições supra apresentam terminologia comum relativamente aos tipos de elementos de prova e ao 

alinhamento com a jurisprudência da UE. As referidas definições servem apenas de orientação para as 

partes e respetivos representantes, aumentando assim a transparência e previsibilidade, especialmente a 

nível da UE, nos processos perante as Câmaras de Recurso do EUIPO. Contudo, é igualmente 

recomendada a utilização de tais definições por parte de outros organismos de recurso, caso aplicável ao 

abrigo da legislação nacional pertinente. 

 

Recomendações: 

 

• Sempre que possível e aplicável, os organismos de recurso são encorajados a utilizar as definições 

dos tipos de elementos de prova estipulados supra. 

• No que concerne à admissibilidade dos elementos de prova na fase do processo de recurso, podem 

ser tidas em consideração as seguintes circunstâncias: 
(a) Fatores que podem ser tidos em conta a favor da admissibilidade dos elementos de prova nos 
processos de recurso:  

1) Se for provável que tais provas sejam pertinentes para o resultado do processo;  

                                                      
(3) 14/5/2019, em processos apensos T-89/18 e T-90/18, Café del Sol e CAFE DEL SOL, EU:T:2019:331, n.os 41 e 42; 21/7/2016, C-
597/14 P, Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) contra Xavier Grau Ferrer, EU:C:2016:579, n.os 26 e 27; 
26/9/2013, C-610/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:593, n.os 86 a 88; 18/7/2013, C-621/11 P, FISHBONE, EU:C:2013:484, n.º 30; ver 
também: Conclusões apresentadas pelo advogado-geral Campos Sánchez-Bordona em 5/12/2017, C-478/16 P, GROUP Company 
TOURISM & Travel, EU:C:2017:939, n.º 60. 
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2) Se as provas não tiverem sido produzidas em tempo útil por um motivo válido, o que 
pode ser entendido, entre outras, como uma das seguintes situações:  
- As provas são apenas um complemento das provas pertinentes que já tinham sido 
apresentadas em tempo útil;  
- As provas são apresentadas para contestar as conclusões elaboradas ou examinadas 
pela primeira instância por sua própria iniciativa na decisão sujeita a recurso;  
- Foram recentemente encontradas novas provas ou que não se encontravam de outro 
modo disponíveis.  

(b) Fatores que podem ser tidos em conta contra a admissibilidade dos elementos de prova nos 
processos de recurso:  

1) Se a parte estiver conscientemente a empregar táticas de atraso ou a demonstrar 
negligência manifesta;  

2) Se a aceitação das provas levasse a um atraso injustificado no processo. 

 

• Independentemente do tipo de elemento de prova, se um organismo de recurso aceitar a prova, o 

direito de a outra parte responder/ser ouvida deve ser sempre respeitado. 

 

Os critérios de admissibilidade recomendados não são vinculativos e não afetam o tratamento das provas 

nos organismos de recurso, que reservam sempre o direito de aceitar qualquer tipo de elemento de prova, 

em qualquer momento, em conformidade com a respetiva legislação nacional, bem como as circunstâncias 

de um caso específico. 

 

3 A PRÁTICA COMUM 

3.1 Meios e fontes de elementos de prova 

Nos processos referentes à marca perante os organismos de recurso e os institutos de propriedade 
intelectual dos Estados-Membros podem ser apresentados diferentes meios de elementos de prova. 
Alguns dos referidos meios serão utilizados mais frequentemente do que outros. Por conseguinte, como 
orientação para as Associações de utilizadores, as partes e os respetivos representantes foi criada e 
incluída na Prática Comum PC12 uma lista não exaustiva de meios de elementos de prova. 
Adicionalmente, é apresentado infra um quadro que demonstra o que a apresentação do pedido pretende 
provar nos tipos mais comuns de processos referentes à marca. 
 
Além disso, dado o crescimento atual e futuro do comércio e marketing online, é provável que o volume 
de provas obtidas a partir da Internet aumente significativamente nos próximos anos. É por isso que o 
presente capítulo prevê igualmente recomendações e informações sobre provas online, as suas fontes, 
fiabilidade e exposição. 
 
Por último, apresenta fatores que podem influenciar a autenticidade, veracidade e fiabilidade de todos os 
tipos de elementos de prova, incluindo provas online. 

 

3.1.1 Produção de documentos e elementos de prova 

Em termos gerais, as partes podem escolher livremente as provas que desejam apresentar perante os 

organismos de recurso e institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros. Por conseguinte, a 

título de exemplo, os seguintes meios de elementos de prova podem ser apresentados em processos 

referentes à marca: 

 

3.1.1.1 Faturas e outros documentos comerciais  

Os seguintes documentos constam da presente secção: 

• Relatórios de auditorias; 

• Relatórios de inspeção, 
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• Relatórios anuais; 

• Perfis de empresas, documentos fiscais, demonstrações financeiras, documentos que confirmam o 

montante investido pelo titular dos direitos na promoção ou publicidade da marca (valores e 

relatórios de investimento publicitário) e documentos semelhantes que demonstrem, entre outros, 

resultados económicos, volume de vendas, volume de negócios ou quota de mercado; 

• Faturas, encomendas e notas de entrega, incluindo documentos que confirmam que as encomendas 

dos produtos ou serviços pertinentes foram efetuadas através do sítio Web do titular dos direitos por 

um determinado número de clientes no período e território pertinentes; 

• Documentos que confirmam que o titular dos direitos autorizou a utilização da marca antes de tal 

ocorrer (por exemplo, utilização por titulares de licenças); 

• Documentos que confirmam a existência de uma relação direta ou indireta entre as partes no 

processo antes da apresentação da marca, por exemplo, uma relação pré-contratual, contratual ou 

pós-contratual (residual); 

• Documentos que confirmam o valor associado à marca, incluindo a medida em que a marca é 

explorada através de concessão de licenças, merchandising e patrocínios; 

• Registos de implementação bem-sucedida, por exemplo, acordos de delimitação e coexistência em 

processos referentes à marca. 

 

3.1.1.2 Catálogos, anúncios e publicidade  

A presente secção inclui: 

• catálogos; 

• materiais publicitários e promocionais, incluindo tabelas de preços e ofertas, bem como alcance e 

despesas da publicidade; 

• impressões de páginas de sítios Web, lojas online, sítios Web de empresas, arquivos de sítios Web, 

tráfego e análises de Internet (sítio Web), anúncios televisivos e ficheiros de vídeo/áudio, etc.; 

• correspondência comercial e cartões de visita; 

• materiais de feiras e conferências. 

 

3.1.1.3 Publicações  

A presente secção inclui: 

• artigos, comunicados de imprensa e outras publicações em jornais, revistas e outros materiais 

impressos; 

• extratos de guias, livros, enciclopédias, dicionários, artigos científicos, etc. 

 

3.1.1.4 Amostras 

Estariam incluídos: 

• embalagens, rótulos, etiquetas e amostras ou fotografias dos produtos. 

 

3.1.1.5 Documentos públicos e oficiais  

A documentação em causa abrangeria: 

• decisões dos tribunais ou das autoridades administrativas; 

• decisões dos organismos de recurso e institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros; 

• cartas e certificados emitidos por tribunais ou autoridades administrativas, incluindo organismos de 

recurso e institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros, bem como câmaras de 

comércio e indústria; 

• listas de pedidos apresentados ou registos obtidos pelo titular dos direitos, juntamente com extratos 

dos registos oficiais (bases de dados oficiais) ou dos seus certificados; 
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• hiperligações (4) e endereços URL (5) para os registos correspondentes nas bases de dados oficiais; 

• listas de pedidos apresentados ou registos obtidos por terceiros, nomes de empresas e nomes de 

domínio que contenham a marca pertinente ou os seus elementos, juntamente com extratos dos 

registos oficiais (bases de dados oficiais). 

 

3.1.1.6 Depoimentos de testemunhas 

A presente secção inclui: 

• depoimentos de testemunhas. 

 

3.1.1.7 Declarações prestadas sob juramento ou de outra forma solene 

Estão incluídas: 

• declarações prestadas sob juramento ou de outra forma solene, ou que tenham efeito equivalente 

segundo a legislação do Estado em que são prestadas. 

 

3.1.1.8 Estudo de mercado 

A presente secção inclui: 

• estudos de mercado e sondagens de opinião. 

 

3.1.1.9 Extratos de redes sociais 

Estes incluem material obtido de: 

• blogues; 

• fóruns; 

• plataformas de redes sociais; 

• análises de dados de redes sociais. 

 

3.1.1.10 Outros documentos 

Os seguintes documentos constam da presente secção: 

• Certificações, classificações e prémios; 

• Documentos que confirmam que um pedido de marca foi desviado do seu objetivo previsto e foi 

apresentado especulativa ou unicamente com o objetivo de obter compensação financeira; 

• Aceitação de decisões de cessação. 

 

A lista supra (3.1.1.1 a 3.1.1.10) é meramente indicativa e não reflete a importância relativa ou o valor 

probatório da prova. A lista é igualmente não exaustiva, pelo que qualquer outra prova pertinente para o 

caso específico pode ser apresentada pela parte e tida em consideração pelos organismos de recurso ou 

institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros. A questão da avaliação de qualquer elemento 

de prova fica sempre ao critério dos organismos de recurso ou institutos de propriedade intelectual dos 

Estados-Membros. 

 

3.1.1.11 Objetivo da apresentação de elementos de prova 

Em termos gerais, não existe qualquer limitação que afirme que determinados factos apenas podem ser 

estabelecidos e provados através de meios de prova específicos. É por tal motivo que os meios de prova 

                                                      
(4) Remissão para informação a que o utilizador pode aceder diretamente clicando, tocando ou passando com o rato por cima da 
hiperligação. Uma hiperligação pode remeter para um documento completo ou para uma ligação a um elemento específico de um 
documento. 
(5) URL – Localizador Uniforme de Recursos (Uniform Resource Locator): referência específica a um recurso Web, que pode ser 
encontrado na World Wide Web. Os URL são normalmente utilizados para referenciar páginas Web (http), transferências de ficheiros 
(FTP), mensagens de correio eletrónico (mailto), acesso a bases de dados (JDBC) e outras aplicações. 
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enumerados supra podem ser apresentados em diversos tipos de casos. No entanto, para efeitos do 

presente documento, de seguida é apresentado um quadro com um resumo dos tipos mais comuns de 

processos referentes à marca e o objetivo da apresentação de elementos de prova. 

 

É de salientar que a coluna «Objetivo da apresentação de elementos de prova» é aplicável às partes 

(incluindo terceiros envolvidos no processo, por exemplo, ao apresentar observações) e aos respetivos 

representantes, mas não aos organismos de recurso ou institutos de propriedade intelectual dos Estados-

Membros, 

 

Além disso, uma vez que a data/período de tempo pertinente é um fator importante relativamente ao 

elemento de prova em todos os tipos de casos indicados infra, tal deve ser sempre tido em consideração 

pelas partes envolvidas no processo e pelos respetivos representantes. Não se recomenda a apresentação 

de provas relativas a datas fora do período de tempo pertinente, a menos que a parte explique a sua 

influência nos factos na data/período de tempo pertinente (ver também subcapítulo 3.2). 

 

Conceitos jurídicos/ 

Tipos de processos 

Objetivo da apresentação de elementos de prova 

Caráter distintivo 

adquirido 

Demonstrar que uma marca adquiriu um caráter distintivo, na zona 

geográfica pertinente, no que concerne aos produtos ou serviços para os 

quais é pedido o registo ou para os quais a marca é registada, na sequência 

da utilização da mesma (6). 

Caráter distintivo 

acrescido 

Demonstrar que uma marca obteve um caráter distintivo acrescido, na área 

geográfica pertinente, na sequência da utilização da mesma (7). Os 

elementos de prova de caráter distintivo acrescido adquirido através da 

utilização devem também fazer referência aos produtos e serviços 

pertinentes. 

Reputação Demonstrar que uma marca é conhecida por uma parte significativa do 

público em causa, no território em que a reputação é reivindicada, para os 

produtos ou serviços pertinentes abrangidos por tal marca. Os fatores 

pertinentes são, por exemplo, a quota de mercado detida pela marca, a 

intensidade, extensão geográfica e duração da sua utilização e o volume 

do investimento realizado pela empresa na sua promoção (8). 

Marca notoriamente 

conhecida 

Demonstrar que uma marca é notoriamente conhecida no(s) Estado(s)-

Membro(s) em causa, sendo que os termos «notoriamente conhecida» 

devem ser entendidos na aceção do Artigo 6.º-A da Convenção de Paris (9). 

A marca deve ser notoriamente conhecida no setor pertinente do público 

para os produtos e serviços específicos (10). 

Prova de utilização/ 

uso sério 

Demonstrar que, num período específico, o titular da marca fez uso sério 

da mesma no(s) Estado(s)-Membro(s) em relação aos produtos ou 

serviços para os quais tal foi registada (11). Os elementos de prova devem 

consistir em indicações relativas ao local, período, extensão e natureza da 

                                                      
(6) Artigo 4.º, n.os 4 e 5, da Diretiva (UE) 2015/2436 relativa às marcas; Artigo 7.º, n.º 3, e Artigo 59.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
2017/1001 sobre a marca da União Europeia. 
(7) 12/3/2008, T-332/04, Coto D'Arcis, EU:T:2008:69, n.º 50. 
(8) 14/9/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, n.os 22 a 27; 10/5/2007, T-47/06, NASDAQ, EU:T:2007:131, n.os 51 e 52. 
(9) Artigo 5.º, n.º 2, alínea d), da Diretiva (UE) 2015/2436 relativa às marcas; Artigo 8.º, n.º 2, alínea c), e Artigo 60.º do Regulamento 
(UE) 2017/1001 sobre a marca da União Europeia; ver também: 22/11/2007, C-328/06, Alfredo Nieto Nuño contra Leonci Monlleó 
Franquet, EU:C:2007:704. 
(10) Embora os termos «notoriamente conhecida» e «reputação» denotem conceitos jurídicos diferentes, existe uma sobreposição 
significativa dos mesmos. Assim, na prática, o limiar para estabelecer se uma marca é notoriamente conhecida ou tem reputação 
será normalmente o mesmo, dado que em ambos os casos a avaliação se baseia principalmente em considerações quantitativas 
relativas ao grau de conhecimento da marca entre o público. 
(11) Artigo 16.º da Diretiva (UE) 2015/2436 relativa às marcas; Artigo 18.º do Regulamento (UE) 2017/1001 sobre a marca da União 
Europeia. 
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utilização da marca (12). 

Marca desprovida de 

caráter distintivo 

Demonstrar que a marca é desprovida de qualquer caráter distintivo (13). O 

referido caráter distintivo apenas deve ser avaliado, por um lado, em 

relação aos produtos ou aos serviços para os quais o registo foi pedido e, 

por outro, à luz da perceção que o público pertinente (14) tem do mesmo no 

território em causa. 

Marca descritiva Demonstrar que uma marca é composta exclusivamente por sinais ou 

indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a 

qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a 

época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras 

características destes para os quais o registo foi pedido (15) no território em 

causa. 

Sinais ou indicações 

habituais 

Demonstrar que uma marca é composta exclusivamente por sinais ou 

indicações que se tornaram habituais na língua corrente ou nas práticas de 

boa-fé e estabelecidas do comércio para os produtos ou serviços para os 

quais o registo é pedido ou a marca é registada (16) no território em causa. 

Marca enganosa Demonstrar que uma marca induz o público em erro, por exemplo, quanto 

à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica dos produtos ou 

serviços (17) especificados, para os quais o registo é pedido ou a marca é 

registada no território em causa. 

Marca genérica 

(procedimentos de 

revogação) 

Demonstrar que, na sequência de atos ou inatividade por parte do titular, 

uma marca se tornou o nome comum no comércio, no território pertinente, 

para um produto ou serviço para o qual está registada (18). 

Má-fé Demonstrar que uma conduta se afasta de princípios aceites de 

comportamento ético ou de usos honestos em matéria industrial ou 

comercial (19). 

 

O quadro exposto supra deve ser igualmente considerado não exaustivo. 

 

Recomendações: 

 

• As partes podem apresentar diferentes tipos de elementos de prova no processo para estabelecer 

o mesmo facto. Uma análise global de tais elementos de prova implica que estes devem ser 

avaliados à luz uns dos outros. Mesmo que alguns elementos de prova não sejam conclusivos, 

podem contribuir para estabelecer o facto pertinente quando analisados em combinação com outros 

elementos. 

 

3.1.2 Provas online: fontes, fiabilidade e exposição 

Para efeitos da presente Prática Comum, por «provas online» entende-se «provas obtidas a partir da 

Internet». À luz do crescente papel do comércio eletrónico, das redes sociais e de outras plataformas 

                                                      
(12) 5/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, n.º41. 
(13) Artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/2436 relativa às marcas; Artigo 7.º, n.º 1, alínea b), e Artigo 59.º, n.º 1, alínea a), 
do Regulamento (UE) 2017/1001 sobre a marca da União Europeia. 
(14) 12/7/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, n.º 24. 
(15) Artigo 4.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva (UE) 2015/2436 relativa às marcas; Artigo 7.º, n.º 1, alínea c), e Artigo 59.º, n.º 1, alínea a), 
do Regulamento (UE) 2017/1001 sobre a marca da União Europeia. 
(16) Artigo 4.º, n.º 1, alínea d), da Diretiva (UE) 2015/2436 relativa às marcas; Artigo 7.º, n.º 1, alínea d), e Artigo 59.º, n.º 1, alínea a), 
do Regulamento (UE) 2017/1001 sobre a marca da União Europeia. 
(17) Artigo 4.º, n.º 1, alínea g), da Diretiva (UE) 2015/2436 relativa às marcas; Artigo 7.º, n.º 1, alínea g), e Artigo 59.º, n.º 1, alínea a), 
do Regulamento (UE) 2017/1001 sobre a marca da União Europeia. 
(18) Artigo 20.º, alínea a), da Diretiva (UE) 2015/2436 relativa às marcas; Artigo 58.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001 
sobre a marca da União Europeia. 
(19) Conclusões apresentadas pela advogada-geral Sharpston em 12/3/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, n.º 60. 
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online, é lógico que, em termos gerais, as provas online sejam aceites como um meio de elemento de 

prova válido (20). 

 

No entanto, a natureza da Internet pode dificultar o estabelecimento do conteúdo efetivo disponível na 

Internet e a data ou período de tempo em que tal conteúdo foi de facto disponibilizado ao público. Os sítios 

Web são facilmente atualizados e a maioria não disponibiliza qualquer arquivo de material previamente 

exposto, nem apresenta registos que permitam ao público estabelecer com precisão o que foi publicado e 

quando foi publicado. Por conseguinte, surge o problema da «fiabilidade» das provas online. 

 

É de salientar que o presente subcapítulo tem por base as recomendações da Prática Comum PC10, 

Critérios para apreciação da divulgação de desenhos ou modelos na Internet  (21). Embora determinadas 

recomendações possam também ser aplicáveis a outros direitos de propriedade intelectual ou elementos 

de prova em termos de metodologia utilizada para a respetiva avaliação, pode ser necessária e 

recomendável alguma adaptação às especificidades das marcas. 

 

3.1.2.1 Bases de dados eletrónicas 

A fim de fundamentar, por exemplo, um pedido ou registo de marca anterior (a sua existência, validade, 

âmbito de proteção, etc.) nos procedimentos, a parte deve fornecer aos organismos de recurso e institutos 

de propriedade intelectual dos Estados-Membros provas do respetivo pedido de registo ou do registo. Por 

conseguinte, recomenda-se que sejam apresentados extratos das bases de dados online pertinentes. 

 

Os extratos das bases de dados devem ser sempre aceites caso sejam provenientes de uma base de 

dados oficial, conforme indicado nas recomendações infra. 

 

Além disso, para além de fornecer provas físicas de fundamentação nos casos em que as provas dizem 

respeito à pedidos de registo ou registo de direitos anteriores, a parte pode, em vez disso, basear-se 

formalmente numa hiperligação direta ou num endereço URL para as bases de dados oficiais indicadas 

infra (informações adicionais no subcapítulo 3.1.2.8, Hiperligações e endereços URL). 

 

Recomendações: 

 

• Os extratos de bases de dados online devem ser aceites se forem provenientes da base de dados 

oficial de um dos institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros ou das bases de dados 

oficiais mantidas por instituições e organismos da UE ou organizações internacionais (por exemplo, 

«eSearch Plus» do EUIPO ou «Madrid Monitor» da OMPI (22). 

• Devem ser igualmente aceites (23) extratos da «TMview» como prova no que concerne aos registos 

internacionais e marcas comerciais requeridas ou registadas junto dos institutos participantes, desde 

que contenham os dados pertinentes. 

• Se o extrato de uma base de dados oficial não incluir todas as informações necessárias, a parte 

deve completá-lo com outros documentos emitidos por uma fonte oficial dos quais constem as 

informações em falta. 

• No que respeita às marcas figurativas, a representação da marca deve aparecer na mesma página 

de um extrato e, se não aparecer, deve ser apresentado(a) um(a) documento/página oficial adicional 

que contenha a imagem. Esse documento poderá provir da própria base de dados (que reproduz a 

imagem numa página separada, a qual, ao ser impressa ou guardada em formato PDF, por exemplo, 

inclui uma identificação da fonte) ou de outra fonte oficial (como a publicação no boletim oficial). 

                                                      
(20) 6/11/2011, T-508/08, Representação de um altifalante, EU:T:2011:575, n.º 75. 
(21) https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp10/CP10_pt.pdf 
(22) A versão «simplificada» do extrato é suficiente desde que contenha todas as informações necessárias, mas a versão alargada ou 
completa do extrato da OMPI é preferível, uma vez que contém todas as indicações individuais para cada país designado, incluindo 
a declaração de concessão de proteção. 
(23) 6/12/2018, T-848/16, Deichmann SE contra Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, EU:T:2018:884, n.os 61 e 70. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp10/CP10_pt.pdf
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3.1.2.2 Arquivos de sítios Web 

Os serviços de arquivo de sítios Web são o processo que consiste na recolha de partes da World Wide 

Web para garantir que as informações são conservadas num arquivo para futuros investigadores, 

historiadores e o público. Além disso, os arquivos de sítios Web, tais como «WayBack Machine» (24), 

permitem aos utilizadores ver as versões arquivadas em cache das páginas Web ao longo do tempo. O 

conteúdo dos arquivos do sítio Web inclui indicações de datas. 

 

Recomendações: 

 

• As impressões obtidas de arquivos de sítios Web, tais como «WayBack Machine», podem ser 
consideradas tipos de elementos de prova online fiáveis (25); 

• No entanto, recomenda-se que as impressões dos arquivos de sítios Web, tais como «WayBack 
Machine», sejam corroboradas por outros elementos de prova de fontes alternativas, sempre que 
seja razoavelmente possível obter tais outras provas.  

 

3.1.2.3 Sítios Web editáveis 

Em termos gerais, a fiabilidade da informação obtida a partir de sítios Web editáveis, tais como «Wikipedia» 

ou «Acronym Finder», não deve ser posta em causa pelo simples facto de os utilizadores terem a 

possibilidade de acrescentar novas entradas (26). Contudo, as informações ou os conteúdos obtidos a partir 

de sítios Web editáveis, tais como «Wikipedia» ou «Acronym Finder», podem ser considerados não 

seguros (27). Em tal caso, é aconselhável que outras provas corroborem tal informação. 

 

É igualmente de salientar que a questão da fiabilidade dos sítios Web editáveis, nomeadamente a 

«Wikipédia», precisa de ser tida em consideração à luz da evolução da jurisprudência e dos 

desenvolvimentos técnicos. 

 

Recomendações: 

 

• A utilização de enciclopédias, bases de dados ou dicionários editáveis e coletivos da Internet, tais 

como «Acronym Finder» ou «Wikipedia», como base de referência deve ser feita com a devida 

consideração de a necessidade de tais informações serem acompanhadas de provas de apoio ou 

corroboração. 

• Se a parte no processo de recurso desejar refutar a informação de sítios Web editáveis, tais como 

«Wikipedia» e «Acronym Finder», é aconselhável que sejam apresentados documentos ou provas 

adicionais (28). 

• Em alternativa às bases de dados da Internet, tais como «Acronym Finder», a utilização de uma 

dada abreviatura por um determinado número de comerciantes ou consumidores pertinentes no 

domínio adequado na Internet deve ser suficiente para fundamentar a utilização efetiva da 

abreviatura. 

 

3.1.2.4 Sítios Web não editáveis 

As impressões de sítios Web não editáveis devem conter referências às datas e aos locais em que, por 

exemplo, os produtos pertinentes foram comercializados ou em que o material pertinente (tal como material 

                                                      
(24) Um arquivo digital online que recolhe, gere e pesquisa conteúdos digitais na World Wide Web e na Internet. 
(25) Por exemplo: 19/11/2014, T-344/13, FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, n.os 30 e 31 (no que concerne ao «WayBack Machine»). 
(26) 25/9/2018, T-180/17, EM, EU:T:2018:591, n.º 77. 
(27) 29/11/2018, T-373/17, LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE, EU:T:2018:850, n.º 98. 
(28) 25/9/2018, T-180/17, EM, EU:T:2018:591, n.º 78. 
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promocional apresentado em impressões, etc.) foi utilizado (29). 

 

Recomendações: 

 

• Em princípio, não é necessário apresentar elementos de prova que corroborem a apresentação de 

impressões ou capturas de ecrã (30) obtidas a partir de sítios Web não editáveis (a menos que sejam 

contraditórios, que faltem dados pertinentes ou que as provas sejam obtidas a partir de sítios Web 

não editáveis detidos pelas partes em causa). 

 

3.1.2.5 Análises de sítios Web (estatísticas, relatórios e tráfego dos sítios Web) 

A utilização de capturas de ecrã para estabelecer a existência de um sítio Web não estabelece a 

intensidade da alegada utilização comercial dos direitos em que se baseia. O que precede pode ser 

demonstrado, nomeadamente, por um determinado número de visitantes do sítio Web, pelos e-mails 

recebidos através do sítio Web ou pelo volume de negócios gerado (31). Um número elevado em termos de 

visitantes pode ajudar, por exemplo, a estabelecer que uma determinada marca, que é repetida no nome 

do sítio Web da parte (32) ou aparece de outra forma proeminente em tal sítio Web, adquiriu caráter distintivo 

mediante utilização nos países em questão. 

 

Outras formas de comunicação ou interação com o sítio Web também podem ser tidas em consideração. 

 

Além disso, os relatórios analíticos do sítio Web (incluindo redes sociais) podem ser úteis no caso de 

provas relativas, nomeadamente, a campanhas pagas online. 

 

Recomendações: 

 

• O tráfego do sítio Web (33) pode ser um fator a considerar, por exemplo, em casos relativos ao uso 
sério, ao caráter distintivo adquirido ou à reputação. Há várias opções para medir o tráfego dos sítios 
Web, nomeadamente visualizações da página (34), acesso à página (35) e sessão (36), que pode 
igualmente ser quantificado com recurso a análise de sítios Web ou instrumentos similares. 

• É aconselhável que uma parte apresente um relatório analítico completo e não parcial do sítio Web. 

Contudo, no mínimo, a parte deve apresentar o relatório que inclua: intervalo de datas, número de 

utilizadores (por exemplo, utilizadores, novos utilizadores, novos visitantes e visitante repetido), 

localização geográfica/territorial, duração média da sessão e taxa de ressalto (37). 

• Se o produto ou serviço pertinente tiver uma subpágina, a parte deve também fornecer um relatório 

analítico sobre ou que inclua tal subpágina. 

• Aquando da apreciação da disponibilidade da marca ou dos produtos e serviços na Internet, 

recomenda-se que sejam tidos em conta os sistemas de marcação, os hashtags e as ligações entre 

                                                      
(29) 12/9/2007, T-164/06, BASICS, EU:T:2007:274, n.º 50. 
(30) Imagem digital criada pela captura de parte ou da totalidade das informações exibidas num ecrã digital (por exemplo, no ecrã de 
um computador, de uma televisão ou de um dispositivo móvel) num determinado momento. 
(31) 19/11/2014, T-344/13, FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, n.º 29. 
(32) 14/12/2017, T-304/16, BET 365, EU:T:2017:912, n.º 66. 
(33) A quantidade de dados enviada e recebida pelos visitantes de um sítio Web. 
(34) Uma visita a uma página de um sítio Web específico. Se o visitante voltar a carregar uma página, tal é contabilizado como uma 
visualização adicional. Se o utilizador navegar para uma página diferente e regressar em seguida à página original, tal é igualmente 
contabilizado como uma nova visualização da página. 
(35) Um pedido para um único ficheiro no registo de acesso de um servidor Web. Um pedido para uma página HTML com três imagens 
gráficas resultará em quatro acessos no registo: um para o ficheiro de texto em HTML e um para cada um dos ficheiros de imagem 
gráfica. 
(36) Um período de tempo indeterminado no qual um utilizador está ligado, de forma contínua ou intermitente, a um sítio Web 
específico. A ligação intermitente é incluída na definição de sessão no intuito de excluir a possibilidade de desconexões e reconexões 
múltiplas e deliberadas destinadas a aumentar o número de visualizações de um sítio. 
(37) Uma medida de sessões de uma página em que um utilizador visita um sítio Web e sai sem qualquer outra interação (apresentada 
em percentagem). 
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os termos de pesquisa e as imagens do conteúdo pertinente nas diferentes plataformas da 

Internet (38). 

• Os indicadores de «popularidade» nas plataformas de redes sociais também podem ser tidos em 

consideração ao avaliar a disponibilidade dos conteúdos pertinentes, tais como número de pessoas 

alcançadas, opiniões, cliques para a(s) publicação(ões), reações, comentários, partilhas, seguidores 

e «gostos». 

• No caso da apresentação de impressões ou capturas de ecrã obtidas a partir de plataformas de 

redes sociais que apresentem conteúdos com «gostos», visualizações, seguidores, etc., a parte 

deve igualmente apresentar um relatório analítico da plataforma de redes sociais que demonstre a 

proveniência geográfica/territorial dos utilizadores que gostam, visualizam, seguem, etc. (ver 

também subcapítulo 3.1.2.6). Se pertinente, é também aconselhável mostrar mais informações 

sobre os utilizadores, tais como género, idade, etc., caso seja possível uma parte extrair tal 

informação de uma determinada plataforma de redes sociais ou da respetiva ferramenta analítica. 

 

3.1.2.6 Redes sociais 

Por redes sociais deve entender-se aplicações, programas e sítios Web em computadores ou dispositivos 

móveis que permitem às pessoas comunicar e partilhar informações na Internet, tais como blogues e sítios 

Web de redes sociais. 

 

As redes sociais caracterizam-se, nomeadamente, pelo facto de os seus conteúdos serem criados pelos 

utilizadores e de a divulgação das informações poder ser muito rápida e abrangente. Além disso, alguns 

serviços de redes sociais oferecem a possibilidade de recuperar informações históricas ou mesmo de 

pesquisar conteúdos. Noutros casos, os conteúdos podem estar disponíveis apenas durante um curto 

período de tempo. 

 

Por outro lado, é sabido que as próprias páginas de redes sociais criam um volume significativo de 

informação que não pode ser controlado ou alterado pelo proprietário da conta ou página, por exemplo, a 

data de criação da conta ou informação sobre a alteração do nome da conta/página. Por conseguinte, 

pode ser considerado como proveniente de terceiros. 

 

Por último, é de salientar que as recomendações infra podem ser aplicáveis não só aos tipos de sítios Web 

supramencionados, mas também a outros sítios Web não indicados especificamente na Prática Comum. 

 

Recomendações: 

 

• Os extratos das redes sociais podem ser tratados como fontes independentes (39), na medida em 

que incluem informações criadas pelas próprias plataformas, que não podem ser controladas ou 

alteradas pelo proprietário de uma página/conta. Tais informações podem incluir, por exemplo, a 

data de criação da conta ou informações sobre a alteração do nome da conta/página. 

• Contudo, tendo em consideração que alguns conteúdos das redes sociais podem ser alterados ou 

melhorados, recomenda-se que os elementos de prova (incluindo «gostos», seguidores, 

visualizações, etc.) sejam corroborados por outras provas, nomeadamente, volume de vendas 

pertinente para a marca e o território em questão, sempre que aplicável. 

• Os elementos de prova retirados de um sítio Web de redes sociais devem ser apresentados através 

de uma impressão ou captura de ecrã que inclua as informações pertinentes neste apresentadas. 

• Os elementos de prova apresentados devem exibir uma imagem clara do conteúdo pertinente 

(marca, produtos e serviços, etc.), a data da sua publicação e o endereço URL, bem como a sua 

                                                      
(38) Um grupo de tecnologias utilizadas como base para o desenvolvimento de outras aplicações, processos ou tecnologias. Ao nível 
dos computadores pessoais, é o hardware de base (computador) e o software (sistema operativo) em que funcionam as aplicações 
de software. 
(39) 24/10/2017, T-202/16, coffeeinn, EU:T:2017:750, n.º 51. 
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pertinência para o assunto/parte em causa. Além disso, tal como descrito no subcapítulo relativo às 

Análises de sítios Web supra, as impressões ou capturas de ecrã obtidas a partir de plataformas de 

redes sociais devem ser apresentadas juntamente com os relatórios analíticos, que também 

demonstram a proveniência geográfica/territorial dos utilizadores que gostam, visualizam, seguem, 

etc. (ver também subcapítulo 3.1.2.5). 

• No caso da apresentação de provas relativas ao marketing de influenciadores, a parte deve fornecer 

as principais informações relativas a um influenciador específico, por exemplo, a localização 

geográfica do referido influenciador e os gastos de publicidade associados, uma vez que pode ser 

pertinente para a avaliação das provas. Deve igualmente demonstrar os resultados de uma 

campanha de seguidores, por exemplo, mediante a apresentação do volume de vendas numa base 

de país por país feitas através de um código ou endereço URL dedicado a um influenciador. 

• As informações relativas ao objetivo e às principais características do sítio Web das redes sociais 

em questão podem ser pertinentes para avaliar a disponibilidade do conteúdo. 

 

3.1.2.7 Sítios Web de partilha de vídeos e fotografias 

O conteúdo pertinente nos processos referentes à marca pode ser divulgado através da partilha de 

imagens e vídeos na Internet. 

 

Em termos da data pertinente, deve ser a data em que: 

• uma imagem ou vídeo foi realmente visualizado; ou 

• foi disponibilizado para visualização ou transferência, por exemplo, numa plataforma online. 

 

Tal informação pode ser obtida através de relatórios analíticos. Os subcapítulos 3.1.2.5 e 3.1.2.6 supra 

contêm mais informações. 

 

Embora uma imagem seja normalmente representada numa impressão ou numa captura de ecrã, a 

apresentação dos elementos de prova contidos num vídeo pode variar. Pode ser apresentado como prova 

tanto o próprio vídeo (por exemplo, como um ficheiro), como apenas capturas da(s) parte(s) pertinente(s) 

do vídeo em que o conteúdo em causa pode ser visualizado. 

 

É de salientar que a apresentação de apenas uma hiperligação ou um endereço URL do vídeo não é 

suficiente, uma vez que o seu conteúdo pode ser removido ou alterado. Estes devem ser acompanhados 

de impressões ou capturas de ecrã do conteúdo pertinente constante do vídeo em causa. 

 

Recomendações: 

 

• No caso de ser apresentado o próprio vídeo, deve ser indicado quando e onde o vídeo foi 

disponibilizado ao público (por exemplo, elementos de prova como impressões de publicações do 

vídeo em redes sociais ou da data da publicação do vídeo como anúncio num sítio Web). 

• Quando o vídeo é apresentado, recomenda-se que seja indicado o momento exato [minuto(s) e 

segundo(s)] em que a marca, o produto e serviço ou outro conteúdo pertinente são visíveis no vídeo. 

• Quando não existe outra data que indique a publicação de um determinado conteúdo na Internet, 

os comentários feitos pelos utilizadores podem servir de prova, desde que sejam datados e pareçam 

ser credíveis. 

• Devem ser fornecidas informações sobre a fonte onde se encontram as imagens ou os vídeos. 

• É aconselhável apresentar informações adicionais ou um relatório analítico relativo ao número de 

visualizações efetivamente recebidas pelo vídeo (por exemplo, fornecer provas como impressões 

de um sítio Web de partilha de vídeos), o intervalo de datas e a proveniência geográfica/territorial 

dos visualizadores. Se pertinente, é também aconselhável apresentar mais informações sobre os 

visualizadores, tais como género, idade, etc., caso seja possível extrair tal informação de uma 

determinada plataforma ou da respetiva ferramenta analítica. 
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3.1.2.8 Hiperligações e endereços URL 

Com um número limitado de exceções, as hiperligações ou os endereços URL em si não podem ser 

considerados prova suficiente. Devem ser complementados com elementos de prova adicionais. Tal 

acontece porque as informações acessíveis através de um endereço URL ou de uma hiperligação podem 

ser posteriormente alteradas ou removidas. Além disso, pode ser difícil identificar o conteúdo pertinente 

(marca, data de publicação, etc.). 

 

Recomendações: 

 

• Deve ser aceite a utilização de um endereço URL ou uma hiperligação direta para a base de dados 

oficial de um instituto de propriedade intelectual dos Estados-Membros, as bases de dados oficiais 

mantidas pelas instituições e organismos da UE ou organizações internacionais (conforme descrito 

no subcapítulo 3.1.2.1 supra). No entanto, no caso de a parte se basear neste tipo de provas online, 

deve declará-lo explicitamente e a fonte online deve ser claramente identificada. 

• Com exceção das hiperligações e endereços URL para as bases de dados supramencionadas, 

sempre que a hiperligação ou o endereço URL for apresentado, deve ser igualmente disponibilizada 

uma impressão ou uma captura de ecrã da informação pertinente contida no mesmo. 

 

É de salientar que mesmo que as partes declarem formalmente e utilizem um endereço URL ou uma 

hiperligação direta para a base de dados oficial, conforme descrito supra, estas devem ter a obrigação de 

verificar se as fontes online refletem a informação pertinente mais exata e atualizada. 

 

Além disso, sempre que a parte apresente provas físicas sem revogar formalmente a sua declaração 

anterior de utilização de um endereço URL ou uma hiperligação, no caso de haver uma contradição entre 

a prova online e a prova física, deve prevalecer o elemento de prova mais recente e atualizado. 

 

3.1.2.9 Plataformas de comércio eletrónico 

Muitos dos sítios Web existentes são dedicados a várias formas de comércio eletrónico, tais como o 

comércio retalhista online, os leilões online e os mercados online. 

 
Em termos de data pertinente, as plataformas de comércio eletrónico (40) indicam muito frequentemente a 
data em que, por exemplo, o produto específico que ostenta uma marca (ou serviços oferecidos sob tal 
marca) ficou disponível para venda pela primeira vez. Tal informação constante de impressões ou capturas 
de ecrã pode ser pertinente ao estabelecer, entre outros, provas de utilização ou adquirir caráter distintivo 
através da utilização. 

 

Além disso, a referência específica do produto ou serviço (por exemplo, um nome ou um código) pode ser 

útil ao associar as informações sobre tal produto/serviço às contidas noutras provas (por exemplo, a data 

da primeira venda). 

 

Os elementos de prova provenientes de plataformas de comércio eletrónico podem ter valor probatório 

mesmo na ausência da marca ou representação dos produtos/serviços, desde que um número de 

referência de identificação possa ser associado à marca, ao produto ou ao serviço específico. 

 

Contudo, importa notar que algumas plataformas de comércio eletrónico mantêm a mesma data 

«disponível desde» e até o mesmo número de referência nas novas versões de um produto/serviço, que 

podem incluir ou ser oferecidos sob uma marca diferente. 

 

 

                                                      
(40) Plataformas de comércio eletrónico: plataformas da Internet que facilitam as transações online de produtos e serviços mediante 
a transferência de informações e de fundos através da Internet. 
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Recomendações: 

 

• É aconselhável que a parte inclua impressões dos comentários elaborados pelos utilizadores após 

a compra do produto ou a encomenda do serviço numa determinada plataforma de comércio 

eletrónico, uma vez que tal informação pode ser útil para estabelecer a data pertinente da publicação 

do conteúdo. 

• Uma referência única de identificação do serviço ou produto pertinente pode permitir associar a 

informação apresentada na plataforma de comércio eletrónico (por exemplo, produto que ostenta a 

marca, etc.) à constante de outros elementos de prova (por exemplo, a data de venda). 

 

3.1.2.10 Aplicações 

Uma parte considerável da atividade online implica a utilização de aplicações (41), por exemplo, vendas a 

retalho online, leilões online, redes sociais, mensagens instantâneas, etc. Por conseguinte, este meio 

também é tido em consideração no presente subcapítulo. 

 
Importa notar que alguns sítios Web possuem também uma versão em aplicação (42). 

 

Em termos de publicação de conteúdo pertinente na Internet, as aplicações e os sítios Web podem fornecer 

esse mesmo conteúdo pertinente (ou seja, data, marca, produtos e serviços, etc.) de uma forma 

relativamente semelhante. A principal diferença entre as aplicações e os sítios Web não reside, pois, nos 

conteúdos, mas na apresentação das informações pertinentes. 

 

A demonstração da publicação do conteúdo pertinente em aplicações que não tenham uma versão em 

sítio Web pode ser onerosa, nomeadamente devido: 

- à dificuldade em obter elementos que comprovem que o conteúdo pertinente foi publicado através 

de uma aplicação quando as informações apresentadas são temporárias e podem não ser 

recuperáveis após um determinado período de tempo, 

- à capacidade limitada de os serviços de arquivo de sítios Web recolherem históricos de aplicações, 

- à possibilidade limitada de criar uma versão impressa das informações apresentadas nas 

aplicações. 

 

Recomendações: 

 

• Quando as aplicações possuem igualmente uma versão para sítios Web, é aconselhável extrair as 

informações pertinentes do sítio Web. 

• Se não estiver disponível nenhuma versão para sítios Web, pode ser utilizada como elemento de 

prova uma captura de ecrã de um dispositivo móvel. 

• Quando as informações pertinentes são apresentadas numa captura de ecrã obtida a partir de uma 

aplicação, presume-se que a data da captura de ecrã é a data da publicação de conteúdo pertinente, 

salvo se for possível determinar uma data pertinente anterior a partir do conteúdo da captura de 

ecrã em causa ou de quaisquer outros elementos de prova. 

• Aquando da apreciação dos elementos de prova da publicação do conteúdo pertinente obtido a 

partir de determinadas aplicações (por exemplo, as utilizadas para compras, redes sociais, etc.), as 

informações relativas à finalidade e às principais características da aplicação em causa podem ser 

pertinentes para apreciar o elemento de prova. 

 

                                                      
(41) Um programa ou grupo de programas concebido para o utilizador final. As aplicações incluem programas de bases de dados, 
leitores multimédia, processadores de texto, programas de navegação e folhas de cálculo, entre outros. Destinam-se a desempenhar 
funções, tarefas ou atividades coordenadas. 
(42) Versão de aplicação (móvel): Tipo de software de aplicação concebido para funcionar num dispositivo móvel, como um telefone 
inteligente ou um tablet, e que se destina frequentemente a disponibilizar aos utilizadores serviços semelhantes aos acessíveis nos 
computadores pessoais. 
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3.1.2.11 Metadados 

Os elementos de prova da publicação do conteúdo pertinente na Internet podem ser construídos através 
da análise de metadados  (43) (ou de dados EXIF (44), ver indicação «C» no exemplo 2 infra) integrados, por 
exemplo, em imagens, vídeos e sítios Web. Por exemplo, uma imagem pode incluir informações sobre si 
própria, como o autor, a data da criação ou alteração ou o local em que foi captada (ver indicações «A», 
«B» e «C» nos exemplos 1 e 2 infra). 

 

Há diferentes formas de obter metadados. Em função do dispositivo (por exemplo, um smartphone ou uma 

câmara digital) e do local em que o ficheiro relevante está guardado, pode ser possível aceder aos 

metadados quer selecionando simplesmente a opção «informação» na própria imagem, quer recorrendo 

a software mais especializado (visualizadores de metadados). O tipo de metadados que podem ser 

extraídos depende da forma como o dispositivo armazenou o ficheiro e das suas capacidades. 

 

Metadados extraídos de uma câmara fotográfica digital 

 
Exemplo 1 

 
  

                                                      
(43) Os dados utilizados para descrever o conteúdo de um determinado artigo (por exemplo, fotografia, imagem, vídeo ou livro 
eletrónico). 
(44) Dados EXIF (ficheiro de imagem comutável): uma norma que especifica os formatos de imagens, som e das etiquetas auxiliares 
utilizadas por câmaras digitais (incluindo telemóveis inteligentes), digitalizadores e outros sistemas de tratamento de imagens e som 
captados por câmaras digitais. 
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Metadados extraídos de uma imagem de um smartphone 

 
 

Exemplo 2 

 

 

Recomendações: 

 

• No caso de serem apresentados metadados como prova, recomenda-se que sejam fornecidas 

informações sobre a forma como foram obtidos, o tipo de informações extraídas e de que fonte 

foram retirados. 

 

3.1.2.12 Fatores que podem afetar a acessibilidade à informação na Internet 

Aquando da exposição de provas online, devem ser igualmente tidas em consideração as seguintes 

restrições: 

- Palavras-passe e pagamentos; 

- Domínio de topo (45); 

- Possibilidade de encontrar conteúdos (46); 

- Bloqueio geográfico (47). 

 

As questões relativas à possibilidade de encontrar conteúdos e ao bloqueio geográfico constam da Prática 

Comum PC10, Critérios para apreciação da divulgação de desenhos ou modelos na Internet. São 

                                                      
(45) O último segmento de um nome de domínio ou a parte imediatamente seguinte ao símbolo «ponto». Há um número limitado de 
sufixos predefinidos, que representam um domínio de topo. Os exemplos de domínios de topo incluem: .com - atividades 
comerciais;.gov - agências governamentais;.edu - instituições educacionais. 
(46) A possibilidade de encontrar um sítio Web mediante a introdução de termos de pesquisa num motor de busca ou por outros meios. 
(47) Uma forma de segurança utilizada no correio eletrónico, na Web ou em quaisquer outros servidores da Internet para restringir o 
acesso a conteúdos com base na localização geográfica do utilizador. A localização do utilizador é determinada através da verificação 
do seu endereço IP (país) ou da gama de endereços considerados indesejáveis ou hostis. 
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indicadas diversas outras recomendações infra. 

 

Recomendações: 

 

• Em termos gerais, nem a restrição do acesso a um número limitado de pessoas mediante proteção 

por palavra-passe, nem a exigência de pagamento pelo acesso devem impedir que impressões ou 

capturas de ecrã de tais aplicações ou sítios seguros sejam apresentadas como elementos de prova. 

No entanto, a disponibilidade dos conteúdos pertinentes pode depender das circunstâncias 

específicas de um caso específico. 

• Em princípio, os domínios de topo não devem afetar a possibilidade de encontrar uma marca ou 

outro conteúdo pertinente na Internet. Não obstante, podem fornecer indicações sobre quais os 

consumidores mais suscetíveis de acederem a um determinado sítio Web. Por exemplo, se um 

domínio de topo corresponder a um Estado-Membro da UE, seria mais provável que os 

consumidores de tal Estado-Membro ou, de um modo mais geral, da UE pudessem ter tomado 

conhecimento do conteúdo da página Web, tendo também em consideração a língua utilizada. 

 

3.1.3 Autenticidade, veracidade e fiabilidade de elementos de prova e critérios para a respetiva 

avaliação 

Para efeitos da Prática Comum PC12, a autenticidade e veracidade do elemento de prova deve significar 
que não é falsificada, posteriormente modificada, alterada ou forjada. 

 

Em geral, é atribuída a cada elemento de prova uma ponderação adequada de acordo com o respetivo 

valor probatório. Por conseguinte, deve ser novamente salientado que as recomendações infra não dizem 

respeito à avaliação do valor probatório dos elementos de prova. Apenas apresentam uma abordagem 

comum das etapas anteriores, ou seja, elementos que podem ser analisados a fim de verificar inicialmente 

se os elementos de prova em questão são autênticos. 

 

Recomendações: 

 

• Aquando da avaliação da autenticidade e veracidade dos elementos de prova, deve ser tido em 

consideração, entre outros aspetos: 

i) a pessoa de quem provém o elemento de prova e a função da pessoa que a apresenta ou a 

respetiva fonte (ou seja, a origem do elemento de prova); 

ii) as circunstâncias da sua elaboração; 

iii) a quem é dirigido; 

iv) se, em função do seu conteúdo, se afigura sensato, robusto e fiável (48). 

 

• Os elementos de prova com uma data ou outros elementos adicionados posteriormente (por 

exemplo, datas manuscritas em documentos impressos) podem suscitar dúvidas quanto à sua 

autenticidade e veracidade. 

• A análise de todos os elementos de prova deve também incluir a verificação da existência de 

quaisquer inconsistências entre os elementos de prova apresentados. 

 

3.2 Determinação da data dos elementos de prova em questão 

Aquando da avaliação dos elementos de prova, é importante estabelecer a data do documento ou do 

elemento de prova. Além disso, os organismos de recurso e os institutos de propriedade intelectual dos 

Estados-Membros, bem como as partes envolvidas no processo, devem ter em conta a data/período de 

tempo pertinente e a sua importância em processos específicos (por exemplo, no caso de demonstração 

                                                      
(48) 15/12/2005, T-262/04, Marca tridimensional que se apresenta sob a forma de um isqueiro de pedra, EU:T:2005:463, n.º 78; 
25/4/2018, T-312/16, CHATKA, EU:T:2018:221, n.º 50. 
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da prova de utilização, caráter distintivo adquirido ou reputação). No entanto, a demonstração da data 

pertinente pode, por vezes, levantar diversas questões, por exemplo, quando não há data indicada no 

elemento de prova ou quando se trata de elementos de prova online. 

 

Por conseguinte, o presente capítulo aborda a questão do estabelecimento da data dos elementos de 

prova em questão no caso de documentos e amostras, elementos de prova online e estudos de mercado. 

 

3.2.1 Documentos comprovativos: determinação da data dos documentos 

Conforme indicado no subcapítulo 3.1.1 da Prática Comum PC12, uma parte pode apresentar diferentes 

meios de elementos de prova para estabelecer o mesmo facto. Adicionalmente, uma análise global de tais 

elementos de prova implica que estes devem ser avaliados à luz uns dos outros. 

 

Regra geral, no caso de documentos, meios de comunicação impressos, relatórios anuais auditados, etc., 

estes devem ostentar uma data clara. Caso contrário, a parte deve apresentar elementos de prova 

adicionais. Tal é também o caso se for comum num determinado setor do mercado que as amostras dos 

próprios produtos não apresentem indicações da data. Na maioria dos casos, as fotografias de amostras 

físicas ou as próprias amostras precisariam de provas de apoio para determinar uma data pertinente. 

 

Recomendações: 

 

• A data do elemento de prova deve ser evidente a partir do próprio elemento de prova. 

• O material apresentado sem qualquer indicação de data pode, no contexto de uma avaliação global, 
ainda ser pertinente e tido em consideração em conjunto com outros elementos de prova datados 
apresentados pela parte (49). 

 

3.2.2 Elementos de prova online: instrumentos para determinar a data pertinente 

O capítulo anterior sobre os meios e fontes de elementos de prova aborda, entre outros, aspetos a ter em 

consideração ao lidar com diferentes fontes online. 

 

A presente secção (3.2.2) prevê uma lista não exaustiva de instrumentos que podem ajudar a 

determinar a data em que determinado conteúdo específico foi publicado na Internet. 

 

Neste contexto, os seguintes instrumentos podem ser utilizados para determinar a data pertinente: 

• Motores de busca e serviços de arquivo de sítios Web; 

• Selos temporais gerados por computador; 

• Ferramentas de software forenses. 

 

No entanto, a utilização dos instrumentos supramencionados pelas partes envolvidas no processo e pelos 

respetivos representantes não é obrigatória. A parte envolvida no processo ou o respetivo representante 

podem utilizar outras opções (por exemplo, documento notarial) ou instrumentos online. A questão da sua 

avaliação fica sempre ao critério dos organismos de recurso e dos institutos de propriedade intelectual dos 

Estados-Membros. 

 

As recomendações infra têm por base a Prática Comum PC10, Critérios para apreciação da divulgação de 

desenhos ou modelos na Internet. 
 

3.2.2.1 Datas fornecidas por motores de busca e por serviços de arquivo de sítios Web 

A data de divulgação pode ser determinada com recurso aos dados pertinentes fornecidos pelos motores 

                                                      
(49) 17/2/2011, T-324/09, FRIBO, EU:T:2011:47, n.º 33. 
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de busca (50) e pelos serviços de arquivo de sítios Web. 

 

Os motores de busca permitem aos utilizadores pesquisar informações relativas a um período de tempo 

específico (ver indicação «A» no exemplo 3 infra) (51). Os resultados obtidos podem constituir uma 

indicação preliminar de quando o conteúdo em causa estava online d. 

 

Contudo, para provar a publicação de um conteúdo específico, a data pertinente deve ser corroborada por 

informações adicionais, de preferência as datas constantes dos conteúdos dos sítios Web enumerados 

nos resultados da pesquisa. 

 

 
Exemplo 3 

 

Devido às limitações a seguir referidas, os motores de busca devem ser encarados com prudência. Em 

primeiro lugar, quando se pesquisa num determinado período de tempo (ver indicação «A» no exemplo 4), 

a data obtida pode não ser necessariamente a data em que o conteúdo em causa foi publicado (ver 

                                                      
(50) Programas informáticos que pesquisam na Internet informações que contenham uma ou várias palavras-chave. 
(51) Alguns motores de busca colocam temporariamente em cache (ou armazenam informação) referente ao conteúdo do sítio Web. 
Para o efeito, utilizam um programa designado «rastreador» (web crawler), que percorre a Internet, visita os sítios Web possíveis e 
armazena, num índice, informações (como a data de publicação ou de criação do sítio ou dos seus conteúdos) sobre essas páginas 
Web. 
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indicação «C» no exemplo 4), mas sim a data em que o instrumento armazenou em cache ou identificou 

o sítio Web em causa (ver indicação «B» no exemplo 4). Em segundo lugar, o conteúdo de um sítio Web 

que apresenta conteúdo/informação pertinente pode não estar relacionado com a data indicada, mas antes 

com a versão mais recente desse sítio Web. 

 

 
 

Quando entra no sítio Web correspondente, que contém a imagem, verifica que a data de 

divulgação da imagem é 23 de março de 2016. 

 

 

Exemplo 4 

 

Por outro lado, os serviços de arquivo de sítios Web (tais como «WayBack Machine») podem servir como 

um instrumento valioso para provar a data de publicação de conteúdos específicos na Internet. 
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Estes serviços facultam acesso a sítios Web arquivados ou a partes dos mesmos, tal como eram num 

determinado momento («capturas») (ver indicação «A» no exemplo 5 infra). Também, os arquivos de sítios 

Web oferecem a possibilidade de visualizar e navegar nesses sítios Web. 

 

Não obstante, aquando da apreciação dos elementos de prova obtidos de serviços de arquivo de sítios 

Web, devem ser tidos em conta os seguintes aspetos: 

- Acesso limitado aos conteúdos do sítio. Por exemplo, pode não ser possível arquivar o conteúdo 

protegido por senha ou os proprietários de sítios Web podem bloquear os sistemas de arquivo de 

modo a impedir o acesso ao seu conteúdo (ou seja, a exclusão de robôs (52), 

- Arquivo parcial ou incompleto de conteúdo do sítio Web, 

- Remoção de conteúdo. Os proprietários de sítios Web têm o direito de requerer a remoção dos 

conteúdos arquivados, 

- Atualizações pontuais. Os sítios Web não são arquivados de cada vez que são atualizados ou 

alterados, mas unicamente quando os «programas rastreadores» (web crawlers), (53) os visitam. A 

regularidade dessas visitas depende da popularidade do sítio. 

 

 
Exemplo 5 

 

 

 

                                                      
(52) Uma norma utilizada por sítios Web para comunicar com os «programas rastreadores» (web crawlers) e outros robôs da Web. A 
exclusão de robôs informa o robô da Web acerca das áreas do sítio Web que não devem ser tratadas ou digitalizadas. 
(53) Um robô da Internet que navega sistematicamente na World Wide Web, normalmente para efeitos de indexação. 
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Recomendações: 

 

• O resultado das pesquisas efetuadas nos serviços dos motores de busca deve ser interpretado com 

prudência. 

• É importante ter em conta o facto de, ao navegar no sítio Web arquivado, diferentes partes desse 

sítio poderem estar relacionadas com diferentes datas. 

• Para provar a publicação de conteúdo pertinente na Internet, é aconselhável utilizar serviços de 

arquivo de sítios Web em vez de serviços de motores de busca. 

• A fim de provar a publicação de um determinado conteúdo na Internet, a data pertinente deve ser 
corroborada por outras provas. 
 

3.2.2.2 Informações sobre os selos temporais gerados por computador 

Um selo temporal eletrónico (54) atribui uma hora exata a um ficheiro, uma mensagem, uma transação, uma 

imagem, etc., provando que o conteúdo existia num dado momento. 

 
Estão disponíveis vários serviços que fornecem selos temporais (55). Alguns destes são reconhecidos pela 
Comissão Europeia quanto à sua conformidade com os requisitos do Regulamento (UE) n.º 910/2014 (56). 
Os prestadores desses serviços podem emitir selos temporais qualificados (57). 

 

A Comissão Europeia disponibiliza ao público a lista europeia de prestadores qualificados de serviços de 

selos temporais (58). 

 

Um selo temporal qualificado emitido num Estado-Membro é reconhecido como tal em todos os Estados-

Membros. Além disso, beneficia da presunção da exatidão da data e da hora que indica e da integridade 

dos dados aos quais a data e a hora estão associadas (59). 

 

O selo temporal pode proteger o conteúdo de uma captura de ecrã ou de uma impressão (ver indicações 

«A» nos exemplos 6 e 7 infra) contra a possibilidade de ser posteriormente alterado ou removido da sua 

fonte original. Além disso, este tipo de elemento de prova não está sujeito a quaisquer limitações 

territoriais. 

 

Sempre que é solicitado um selo temporal para um sítio Web específico, o serviço fornece um certificado 

que comprova que os conteúdos a que foi aposto o selo temporal, como o endereço URL e a data, estavam 

relacionados com esse sítio Web no momento da aposição do selo temporal (ver indicação «A» no 

exemplo 7 e indicações «A» e «B» no exemplo 8 infra). 

 

O selo temporal pode ser aposto tanto a sítios Web estáticos como a sessões de navegação. 

 

                                                      
(54) Dados em formato eletrónico que vinculam outros dados em formato eletrónico a uma hora específica, criando uma prova de que 
esses outros dados existiam nesse momento (Artigo 3.º, n.º 33, do Regulamento eIDAS). Alguns dos serviços de selo temporal 
assentam na tecnologia da cadeia de blocos. 
(55) Uma sequência de carateres ou informações codificadas que identificam o momento em que ocorreu um determinado facto e que 
fornecem, geralmente, a data e a hora. 
(56) Regulamento (UE) n.º 910/2014, relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações eletrónicas no 
mercado interno (Regulamento eIDAS). 
(57) Um selo temporal eletrónico que cumpra determinados requisitos estabelecidos no Artigo 42.º do Regulamento eIDAS, 
nomeadamente, que a) vincule a data e a hora aos dados de forma a tornar razoavelmente impossível a alteração dos dados de 
forma não detetável; b) se baseie numa fonte horária precisa ligada à Hora Universal Coordenada (sistema unificado de relógios 
atómicos gerido internacionalmente e sincronizado ao Tempo Médio de Greenwich). 
(58) Lista aprovada: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/ Prestador qualificado de serviços de selos temporais (prestadores 
qualificados de serviços de confiança): Um prestador de serviços de confiança que emite e preserva certificados digitais, além de 
criar e validar assinaturas eletrónicas. Foi conferido aos prestadores de serviços de confiança um estatuto de supervisão e, na UE e 
na Suíça, regulam os procedimentos de assinatura eletrónica. 
(59) Artigo 41.º do Regulamento eIDAS. 

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
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Aquando da aposição de selos temporais a sítios Web estáticos em geral, o serviço que procede à 

aposição do selo emite um certificado digital de que constam os conteúdos visíveis num URL específico 

num determinado momento, indicando a data e a hora exatas. Este tipo de selo temporal serve para 

garantir que a captura de ecrã apresentada não foi alterada, uma vez que o certificado, assinado 

digitalmente e com selo temporal, inclui a informação visual fornecida pelo URL e o código HTML em anexo 

ao certificado. 

 

Aposição de selo temporal num sítio Web estático 

 
Exemplo 6 

Sem selo temporal 

 

 

 

 

 

 

 



 
Elementos de prova em processos de recurso referentes à marca 

  
 

 

 
Prática comum 26 
 

 

Aposição de selo temporal num sítio Web estático: o certificado 

 
Exemplo 7 

Com selo temporal 

 

A aposição de selo temporal em sessões de navegação (ou «páginas Web dinâmicas») permite aos 

utilizadores apor o selo temporal em várias capturas de ecrã ou gravar um vídeo de uma sessão de 

navegação na Internet, que são certificados por um certificado assinado e com selo temporal que contém 

as informações do vídeo e das capturas de ecrã obtidas durante a sessão de navegação (ver indicações 

«A» e «B» no exemplo 8 infra). 
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Aposição de selo temporal numa sessão de navegação 

 

 
Exemplo 8 

 

Recomendações: 

 

• É aconselhável utilizar o selo temporal a título de medida de precaução, a fim de proteger os 

elementos de prova da publicação de conteúdo específico. 

• Quando forem necessárias várias etapas para obter os elementos de prova pertinentes, é 

aconselhável apor o selo temporal em toda a sessão de navegação. 
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3.2.2.3 Ferramentas de software forenses 

As ferramentas de software forenses (60) são utilizadas para a obtenção de elementos de prova digitais e 

gerados por computador. Algumas destas ferramentas destinam-se a utilizadores não especializados e 

estão livremente disponíveis na Internet. 

 

Estas ferramentas podem ser utilizadas, nomeadamente, para extrair informações relativas à data 

relevante que possam ser incorporadas em imagens, em vídeos ou na programação utilizada para criar 

um sítio Web (ou seja, metadados). Tais dados podem ser utilizados para provar a publicação de 

conteúdos específicos na Internet. 

 

As ferramentas de software forenses podem ainda ser utilizadas para acompanhar as redes sociais, 

recolhendo publicações juntamente com imagens. 

 

Recomendações: 

 

• Se os elementos de prova forem extraídos com recurso a ferramentas de software forenses, 

recomenda-se que sejam prestadas informações que expliquem a ferramenta, a forma como as 

informações foram obtidas, o tipo de informações que foram extraídas e de que conteúdos foram 

extraídas, bem como a data e hora em que a informação foi obtida. 

 

3.2.3 Período e momento de um estudo de mercado 

No que diz respeito aos estudos de mercado, coloca-se a questão de qual deve ser o período de tempo 

refletido no estudo (no período antes da data de apresentação do pedido, no momento do processo, após 

a data de apresentação do pedido, etc.). Por conseguinte, a parte deve ter em consideração as 

recomendações infra. 

 

Recomendações: 

 

• O período do estudo deve ser pertinente para o período do surgimento da causa de ação, uma vez 

que o estudo seria então útil para estabelecer, por exemplo, o reconhecimento de uma marca 

específica. 

 

No entanto, um estudo compilado algum tempo antes ou depois da data pertinente pode conter indicações 

úteis, embora o seu valor probatório possa variar consoante o período abrangido esteja próximo ou distante 

da data relevante (61). 

 

3.3 Formas de apresentar dos elementos de prova 

A responsabilidade de organizar os elementos de prova cabe à parte envolvida no processo. Além disso, 

a apresentação de elementos de prova deve ser suficientemente clara e precisa para permitir à outra parte 

exercer o seu direito de defesa e aos organismos de recurso ou institutos de propriedade intelectual dos 

Estados-Membros de realizar a análise. Tendo em conta o exposto supra, a Prática Comum inclui 

recomendações sobre a apresentação e a estrutura dos elementos de prova, os seus formatos, tamanhos 

e volumes aceitáveis, bem como um índice de anexos. 

                                                      
(60) Ferramentas que ajudam os investigadores a encontrar elementos de prova em computadores e a identificar, preservar, recuperar 
e investigar as informações pertinentes em conformidade com normas forenses digitais. 
(61) Por exemplo: 12/7/2006, T-277/04, VITACOAT, EU:T:2006:202, n.º 38: «[…]há que começar por salientar que, para poder 
beneficiar de um caráter distintivo mais elevado devido ao eventual conhecimento que dela tem o público, uma marca anterior deve, 
de qualquer modo, ser conhecida do público à data da apresentação do pedido de marca ou, se for o caso, à data de prioridade 
invocada em apoio desse pedido […]. Porém, não se pode excluir a priori que um estudo realizado algum tempo antes ou após essa 
data possa conter indicações úteis, sem contudo perder de vista que o respetivo valor probatório pode variar consoante o período 
abrangido esteja mais ou menos próximo da data de apresentação ou a data de prioridade do pedido de marca em causa.» 
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O documento contém igualmente orientações para as Associações de utilizadores, partes interessadas e 

respetivos representantes sobre como conceber e realizar um estudo de mercado a ser apresentado como 

elemento de prova em processos referentes à marca, bem como uma lista de verificação, que pode ser 

utilizada por organismos de recurso e institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros como 

instrumento de apoio à tomada de decisão no âmbito dos estudos. 

 

O capítulo apresenta ainda uma norma mínima para declarações juramentadas e depoimentos de 

testemunhas. 

 

3.3.1 Apresentação dos elementos de prova: formatos, tamanhos e volumes aceitáveis 

Para efeitos da presente Prática Comum, tendo em conta determinadas diferenças entre os tipos de 

apresentação de pedidos, foram criados cinco grupos de recomendações: i) todos os tipos de 

apresentação de pedidos; ii) apresentação de pedidos em papel, incluindo a apresentação de quaisquer 

documentos em suporte físico; iii) apresentação de pedidos eletrónicos; iv) apresentação de pedidos por 

fax; e v) apresentação de pedidos através de suportes de dados. 

 

No entanto, é de salientar que a apresentação de pedidos eletrónicos, quando disponível, continua a ser 

o meio preferencial para apresentação de elementos de prova. Além disso, a parte ou o respetivo 

representante deve verificar sempre previamente que tipos de apresentação de pedidos são permitidos 

pelo organismo de recurso ou instituto de propriedade intelectual do Estado-Membro pertinente. Por 

exemplo, alguns podem não aceitar a apresentação de pedidos em papel ou por fax. 

 

3.3.1.1 Todos os tipos apresentação de pedidos  

Apenas os elementos de prova que são mencionados numa apresentação de um pedido e referidos num 

índice de anexos devem ser apresentados como anexos. 

 

A parte que está a submeter o pedido deve considerar os seguintes aspetos fundamentais de uma 

apresentação estruturada de elementos de prova no que concerne a todos os tipos de apresentação de 

pedidos. 

 

Recomendações: 

 

• Os elementos de prova devem constar dos anexos da apresentação de um pedido , que devem ser 

numerados consecutivamente, por exemplo, anexo 1, anexo 2, etc. 

• Cada anexo deve ser claramente diferenciado, por exemplo, sendo introduzido por uma página de 

rosto específica ou sendo marcado anexo 1, anexo 2, etc., no topo da primeira página dos elementos 

de prova. 

• Cada elemento de prova apresentado por escrito (ou seja, em cada anexo) deve ser paginado, se 

possível. 

• Os elementos de prova devem ser acompanhados de um índice de anexos (descrito no subcapítulo 

3.3.2.1 infra). 

• A parte deve incluir na apresentação dos seus pedidos uma explicação sobre o que cada elemento 

de prova apresenta ou pretende provar. 

• Cada referência do elemento de prova apresentado deve indicar o número do anexo pertinente, 

conforme indicado no índice de anexos (descrito no subcapítulo 3.3.2.1 infra). 

• Além disso, se a parte se referir a elementos de prova incluídos na apresentação de um pedido 

diferente, tal deve ser claramente indicado (por exemplo, o anexo 3 do ato de fundamentação). 

• Se requerido, a data e a assinatura devem ser incluídas em cada página ou apresentação de 

elementos de prova, em conformidade com o procedimento de cada organismo de recurso ou 

instituto de propriedade intelectual do Estado-Membro. 
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• Se várias marcas, produtos e serviços ou datas forem exibidos num único elemento de prova, a 

informação pertinente deve ser claramente indicada. 

• Se os originais contiverem elementos com cor pertinentes para o processo (por exemplo, um 

certificado de registo (62) ou prova de uso sério), os elementos de prova devem ser apresentados a 

cores. 

 

As partes envolvidas no processo de recurso devem ponderar cuidadosamente sobre a quantidade de 

elementos de prova que precisam de apresentar para estabelecer e provar os factos relevantes. As partes 

devem selecionar cuidadosamente as provas apresentadas nos processos, tendo em conta tanto a sua 

quantidade, como a sua qualidade e avaliar racionalmente a quantidade de elementos de prova e o seu 

valor probatório. Por conseguinte, as partes envolvidas no processo de recurso devem ter em consideração 

os pontos indicados infra. 

 

Recomendações: 

 

• Se apenas uma parte dos elementos de prova (por exemplo, a capa e algumas páginas) for relevante 

num caso específico, a parte apenas deve apresentar as páginas/partes relevantes. 

• Contudo, deve ser fornecida uma versão completa/integral dos elementos de prova, sempre que 

solicitado. 

 

3.3.1.2 Apresentação de pedidos em papel, incluindo documentos em suporte físico 

No caso d apresentação de um pedido em papel, devem ser seguidas as recomendações que se 

seguem. 

 

Recomendações: 

 

• Se a documentação (elementos de prova) for enviada em diferentes embalagens, deve ser incluída 

na primeira página do índice de anexos uma indicação do número total de anexos e de embalagens 

e a identificação dos anexos contidos em cada embalagem. 

• Recomenda-se a utilização preferencial de folhas DIN-A4 simples relativamente a outros formatos 

ou dispositivos para todos os documentos apresentados, incluindo separadores entre anexos. No 

entanto, a legibilidade das provas deve ser tida em consideração em cada caso. Por conseguinte, 

pode haver tipos específicos de elementos de prova (por exemplo, cartazes) em que é mais 

adequado um formato maior (por exemplo, folha DIN-A1). 

• Não devem ser enviados os documentos originais. Em vez disso, deve ser feita uma cópia (se 

pertinente, a cores) e enviada como anexo. 

• Sempre que possível, deve evitar-se o envio de espécimes físicos, amostras, etc. Em alternativa, 

deve ser tirada uma fotografia, que deve ser impressa (se pertinente, a cores) e enviada como 

documento (um anexo). 

• Se uma parte envolvida no processo enviar fotografias de espécimes/amostras físicas, deve incluir 

todas as perspetivas pertinentes para o caso específico, mediante fotografias de cada lado da 

amostra e informações relativas à marca, à língua, às datas ou aos nomes de países que possam 

aparecer na mesma. Sempre que possível, os rótulos que são um elemento da amostra em causa 

devem também ser fotografados separadamente numa superfície plana e horizontal. 

• Se aplicável, a segunda cópia destinada à outra parte deve ser claramente identificada. 

• Se aplicável, o segundo conjunto de elementos com cor deve ser incluído para envio para a outra 

parte. 

 

É igualmente possível apresentar elementos de prova em suportes de dados. Este tópico é descrito no 

subcapítulo 3.3.1.5 infra. 

                                                      
(62) 25/10/2018, T-359/17, ALDI, EU:T:2018:720, n.os 45 a 57; 27/3/2019, T-265/18, Formata, EU:T:2019:197, n.os 48 a 53. 
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3.3.1.3  Apresentação de pedidos eletrónicos 

Se uma parte apresentar elementos de prova por via eletrónica (através de e-filing), deve ter em 

consideração as seguintes recomendações. 

 

Recomendações: 

 

• Não deve ser enviada uma segunda cópia através da apresentação de pedidos eletrónicos. No 

entanto, se exigido por um organismo de recurso ou instituto de propriedade intelectual dos Estados-

Membros, deve ser apresentada uma cópia em papel num prazo estipulado. 

• As restrições de tamanho dos processos dependem das capacidades e limites técnicos de cada 

organismo de recurso ou instituto de propriedade intelectual do Estado-Membro. 

 

Além disso, uma vez que os anexos (elementos de prova) devem ser enviados como processos, a parte 

deve ter em consideração o que se segue. 

 

Recomendações: 

 

• Os anexos (elementos de prova) devem ser contidos num ou mais ficheiros separados do processo 

que contém a apresentação do pedido. 

• Um ficheiro pode conter um ou vários anexos. Não deve ser obrigatória a criação de um ficheiro por 

anexo. No entanto, recomenda-se que os anexos sejam adicionados por ordem numérica 

ascendente quando são apresentados e que tenham um nome suficientemente claro (conforme 

descrito infra). 

• Os ficheiros devem incluir nomes que, de preferência, identifiquem o respetivo conteúdo da forma 

mais clara possível (por exemplo, anexo 1, anexo 2, anexos 1 a 6, anexo 1 a 3 faturas, etc.). 

 

A restrição do tamanho do nome dos ficheiros supra depende das capacidades e limites técnicos de cada 

organismo de recurso ou instituto de propriedade intelectual do Estado-Membro. 

 

3.3.1.4 Apresentação de pedidos por fax 

Se uma parte apresentar elementos de prova por fax, deve ter em consideração as seguintes 

recomendações. 

 

Recomendações: 

 

• Se for apresentada uma grande quantidade de documentação (elementos de prova) em diferentes 

lotes, deve ser incluída na primeira página do índice de anexos uma indicação do número total de 

anexos e de lotes e a identificação dos anexos contidos em cada lote. 

• Não deve ser enviada uma segunda cópia por fax. No entanto, se exigido por um organismo de 

recurso ou instituto de propriedade intelectual dos Estados-Membros, deve ser apresentada uma 

cópia em papel num prazo estipulado. 

 

3.3.1.5 Suportes de dados (DVD, CD-ROM, unidades flash USB, etc.) e outros formatos aceitáveis 

Apenas devem ser apresentados suportes de dados nos casos em que a apresentação de pedidos 

eletrónicos não está disponível ou se o tamanho do ficheiro dos elementos de prova apresentados excede 

as capacidades técnicas de uma determinada ferramenta de apresentação de pedidos eletrónicos. 

 

Se uma parte envolvida no processo apresentar elementos de prova mediante suportes de dados, tais 

como unidades flash USB, etc., deve seguir as recomendações sobre ficheiros como anexos apresentadas 
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no subcapítulo 3.3.1.3 supra.  

 

Em casos excecionais em que um grande número de ficheiros é apresentado em suportes de dados, os 

elementos de prova devem ser organizados em subpastas e deve ser criada uma subpasta separada por 

anexo (elemento de prova), em vez de apresentar tudo numa única pasta grande. As referidas subpastas 

devem incluir um nome (que indique o anexo constante da mesma) que, de preferência, identifique o 

respetivo conteúdo da forma mais clara possível.  

 

O presente documento apresenta igualmente um resumo completo de todos os formatos aceitáveis para 

apresentar elementos de prova em processos de recurso referentes à marca (63), que tem por base a prática 

de organismos de recurso internos de institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros e de 

organismos de recurso externos e/ou tribunais, que atuam como organismos de recurso externos em 

processos de recurso referentes à marca dos Estados-Membros. Os dados recolhidos devem ser 

benéficos para as Associações de utilizadores, bem como para as partes e respetivos representantes. 

 

A aceitação dos formatos infra por parte dos organismos de recurso não prejudica a aceitação de outros 

formatos no futuro, por exemplo, em consequência dos avanços tecnológicos. 

 

                                                      
(63) Dados recolhidos em outubro de 2019. 
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Formatos 
aceitáveis de 
elementos de 

prova 

Papel CD-ROM DVD 
Unidades 
flash USB 

Unidades de 
disco rígido 

externas 

Cartões de 
memória 

Outros 
discos óticos 

MP3 via 
apresentação 
eletrónica/rec

urso 
eletrónico 

MP4 via 
apresentação 
eletrónica/rec

urso 
eletrónico 

Espécimes/ 
amostras 

físicas 

AT ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

BG ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓  ✓  ✓  

BX           

CY ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

CZ N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

DE ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

DK ✓    ✓       ✓  

EE ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

ES ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

EUIPO ✓  ✓  ✓  ✓     ✓  ✓  ✓  

FI ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

FR ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

GR ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓    ✓  

HR ✓           

HU  ✓  ✓  ✓     ✓  ✓  ✓  

IE ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

IT ✓  ✓  ✓         

LV ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

LT ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

MT           

PL ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

PT ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

RO ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

SE           

SI ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

SK ✓  ✓  ✓      ✓  ✓  ✓  

UK           

 

É de salientar que, embora os suportes de dados sejam formatos reconhecidos para apresentar elementos 

de prova aos organismos de recurso e institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros 

pertinentes, conforme supramencionado, é possível que nem todos os formatos de ficheiro neles contidos 

sejam aceites. Por conseguinte, os elementos de prova registados em suportes de dados são aceitáveis 

nos formatos indicados e permitidos por cada organismo de recurso ou instituto de propriedade intelectual 

do Estado-Membro específico. 

 

A Comunicação Comum sobre a representação de novos tipos de marcas (64) contém orientações relativas 

aos formatos de ficheiros. Apresenta um resumo completo dos formatos de ficheiros eletrónicos aceites 

por cada instituto de propriedade intelectual dos Estados-Membros para a representação de todos os tipos 

de marcas. 

 

                                                      
(64) https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communicat
ion_8/common_communication8_pt.pdf 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_pt.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_pt.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_pt.pdf
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Recomendações: 

 

• No mínimo, as apresentações via CD-ROM, DVD ou unidades flash USB devem ser aceites pelos 

organismos de recurso. 

 

3.3.1.6 Impressões e capturas de ecrã: requisitos especiais 

O presente capítulo tem por base as conclusões e recomendações da Prática Comum PC10, Critérios 

para apreciação da divulgação de desenhos ou modelos na Internet. 

 
Além disso, as seguintes recomendações são aplicáveis a todos os sítios Web e aplicações a partir dos 
quais são obtidas impressões ou capturas de ecrã. 

 
É de salientar que, tal como acontece com outros elementos de prova, as impressões ou capturas de ecrã 
não devem ser alteradas manualmente (salvo a paginação), por exemplo, para lhes acrescentar a data de 
publicação do conteúdo pertinente ou da fonte. 

 

Recomendações: 

 

• As impressões e capturas de ecrã anexadas como elementos de prova devem conter informação 

sobre: 

o a fonte de onde o conteúdo foi extraído (por exemplo, endereço URL); 

o a data relevante; 

o o conteúdo relevante (por exemplo, marca, produtos e serviços, etc.). 

• No caso de uma impressão ou captura de ecrã não incluir todas as informações relevantes, 

recomenda-se que as partes apresentem elementos de prova adicionais que forneçam os elementos 

em falta (por exemplo, se a data for omissa na publicação relevante que inclui a marca, essa 

informação pode ser fornecida por comentários, observações, partilhas em redes sociais ou 

catálogos publicados em sítios comerciais ou retalhistas). 

• Caso a fonte (por exemplo, endereço URL) não seja totalmente visível numa impressão ou captura 

de ecrã, recomenda-se que sejam fornecidas provas adicionais. 

• Relativamente às impressões, é importante estabelecer uma distinção entre a data de impressão (65) 

do documento e a data na qual o conteúdo relevante foi publicado na Internet. A data de impressão 

será assumida como a data de publicação do conteúdo, a menos que uma data relevante anterior 

possa ser estabelecida a partir do endereço URL, do conteúdo do próprio documento ou de qualquer 

outro elemento de prova. 

• Quando as informações relevantes são apresentadas numa captura de ecrã, presume-se que a data 

da captura de ecrã é a data da publicação do conteúdo relevante, salvo se for possível determinar 

uma data pertinente relevante a partir do conteúdo da captura de ecrã em causa ou de quaisquer 

outros elementos de prova. 

• Uma impressão ou captura de ecrã pode igualmente incluir a data em que foi feita, consoante o tipo 

de computador e/ou dispositivo utilizado. A referida data pode ser relevante para a publicação de 

conteúdos específicos na Internet. 

 

3.3.2 Estrutura dos elementos de prova 

As recomendações indicadas no presente subcapítulo devem ser aplicáveis a todos os elementos de prova 

apresentados, independentemente de serem apresentados em suporte físico, em suportes de dados, por 

meios eletrónicos ou por fax. 

 

                                                      
(65) Data fornecida pelo computador quando o conteúdo de um sítio Web é «impresso» (quer em suporte físico/papel, quer em formato 
PDF). Esta data é apresentada na parte superior ou inferior da(s) página(s) relevante(s). 
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3.3.2.1 Índice de anexos 

Conforme supramencionado, a fim de facilitar uma apresentação clara e precisa dos elementos de prova, 

estes devem ser incluídos nos anexos de uma apresentação. Além disso, uma parte envolvida no processo 

deve criar e apresentar ao organismo de recurso ou instituto de propriedade intelectual dos Estados-

Membros o índice de anexos, juntamente com as suas provas. 

 

O índice de anexos deve ser apresentado juntamente com os pedidos e cumprir as recomendações infra. 

 

Recomendações: 

 

• Os pedidos devem incluir um índice (ou seja, o índice dos anexos) que indique, para cada elemento 

de prova anexado, as seguintes informações: 
o O número do anexo; 
o Uma descrição sucinta do elemento de prova e, se aplicável, o número de páginas; 
o O número da página do pedido em que o elemento de prova é mencionado (66); 

o Se aplicável, um determinado elemento de prova deve ser mantido confidencial (o que 

significa que a parte apresentou um pedido fundamentado de confidencialidade relativamente 

a tal prova, que deve ser marcada como confidencial e mantida como tal). 

• A indicação correspondente da decisão sujeita a recurso ou número de processo (consoante a fase 

do processo de recurso) deve ser incluída no topo do índice dos anexos. 

• Se aplicável, no caso de apresentação do pedido por fax, a primeira página do índice de anexos 

deve indicar claramente se os anexos/elementos de prova apresentados contêm elementos com cor 

relevantes para o processo. 

• É igualmente aconselhável, mas não obrigatório, que a parte que apresenta o pedido indique, no 

índice de anexos, as partes específicas de um documento (elemento de prova) nas quais se baseia 

para fundamentar os seus argumentos. 

 

Para facilitar a referência às partes, aos respetivos representantes e às Associações de utilizadores, foi 

criado um modelo de índice de anexos que foi incluído como Anexo 1 da presente Prática Comum. 

 

3.3.2.2 Elementos de prova não estruturados: consequências 

Sempre que algumas das condições descritas no capítulo em questão não forem cumpridas, o organismo 

de recurso ou instituto de propriedade intelectual dos Estados-Membros pode convidar a parte a corrigir 

os elementos em falta. Os limites de tempo (prazos) que devem ser cumpridos para corrigir os elementos 

em falta dependem do procedimento de cada organismo de recurso ou do instituto de propriedade 

intelectual dos Estados-Membros e devem ser indicados na carta referente aos elementos em falta. 

 

Recomendações: 

 

Uma lacuna deve ser evocada se ocorrer, pelo menos, uma das seguintes circunstâncias: 

• As provas não constam dos anexos de um pedido (tal pode ser o caso quando os pedidos ou o 
índice fazem referência a elementos de prova que não estão anexados - exceto em situações em 
que os prazos para apresentação de elementos de prova já expiraram); 

• Os anexos não são numerados consecutivamente; 

• As páginas nos anexos não estão paginadas; 

• Não é apresentado nenhum índice de anexos juntamente com os pedidos; 

• O índice não contém, para cada documento ou elemento de prova anexado: 
o o número do anexo; 
o uma descrição sucinta do elemento de prova e, se aplicável, o número de páginas; 

                                                      
(66) Artigo 55.º, n.º 2, do Regulamento Delegado (UE) 2018/625 da Comissão. 
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o o número da página do pedido em que o elemento de prova é mencionado. 

No caso de apenas o índice de anexos estar em falta ou apresentar elementos em falta ou de um único 

anexo apresentar elementos em falta, a parte apenas deve enviar o novo índice ou anexo. 

 

Se a lacuna não for corrigida no prazo estabelecido, a aceitação fica ao critério do organismo de recurso 

ou instituto de propriedade intelectual do Estado-Membro em causa. 

 

3.3.3 Estrutura dos estudos de mercado 

O presente capítulo contém um conjunto de recomendações sobre como conceber e realizar um estudo 

de mercado que pode ser apresentado aos organismos de recurso ou institutos de propriedade intelectual 

dos Estados-Membros como prova em processos referentes à marca (67). O que precede pode ajudar na 

procura dos elementos comuns necessários para um estudo. 

 

De acordo com práticas bem estabelecidas a nível da UE, os estudos de mercado são geralmente 

apresentados como elementos de prova para provar o caráter distintivo adquirido ou a reputação de uma 

marca. No entanto, as recomendações podem ser igualmente aplicáveis a outros tipos de estudos de 

mercado em processos referentes à marca. 

 

3.3.3.1 Requisitos aplicáveis ao responsável pelo estudo 

Em princípio, os estudos devem ser realizados por empresas, institutos de investigação independentes ou 

outros peritos independentes. Dada a complexidade de tais tipos de estudos de mercado, os peritos 

encarregados de os realizar devem ter conhecimentos e/ou experiência pertinentes. Existe um consenso 

entre os peritos de que é melhor consultar uma empresa especializada em estudos em vez de uma 

empresa generalista. Uma empresa/instituição especializada em estudos tem uma melhor compreensão 

do objetivo do estudo em causa e, portanto, pode estruturar e realizá-lo de um modo mais fiável e melhor, 

bem como interpretar os resultados. No entanto, a escolha do perito/instituição do estudo fica ao critério 

das partes. 

 

O relatório do estudo apresentado não deve ser rejeitado apenas pelo facto de o perito/instituição que 

realizou o inquérito não se tratar de uma organização conhecida/internacional/grande, desde que todos os 

elementos fundamentais do relatório do estudo sejam devidamente definidos e explicados e que a 

metodologia do estudo cumpra as normas da indústria. Os referidos elementos chave podem incluir: 

universo pertinente, descrição da amostra, método de recolha de respostas, conjunto de questões 

colocadas e resultados finais. 

 

A fim de confirmar, entre outros aspetos, a fiabilidade dos resultados de um estudo de mercado, 

recomenda-se que sejam prestadas informações pertinentes sobre os antecedentes profissionais do(s) 

perito(s) (68)/empresa ou instituto de investigação que realizou o estudo. 

 

3.3.3.2 Amostra de consumidores (método de amostragem, dimensão da amostra) 

A amostra deve ser indicativa de todo o público pertinente e deve ser selecionada de modo aleatório (69). 

Deve ser concebida de modo a que o número e o perfil dos entrevistados (pelo menos, em termos de 

género, idade, região/expansão geográfica, habilitações, ocupação e antecedentes) sejam representativos 

                                                      
(67) No entanto, determinados organismos de recurso ou institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros podem ter regras 
específicas sobre a admissibilidade de estudos de mercado que podem exigir que as partes solicitem autorização para apresentar 
tal tipo de elementos de prova. Além disso, em algumas jurisdições da UE, os estudos podem ser concebidos em conjunto com ou 
aprovados pelo organismo de recurso ou instituto de propriedade intelectual do Estado-Membro.  
(68) Tal pode ser uma cópia do CV do perito ou do perfil da empresa; uma lista das suas publicações em estudos de mercado; 
informações em como o perito participou em conferências pertinentes como orador; filiação em Associações profissionais, etc. 
(69) 29/1/2013, T-25/11, Cortadora de cerâmica, EU:T:2013:40, n.º 88. 
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dos diferentes tipos de potenciais consumidores dos produtos e/ou serviços em questão. 

 

O método utilizado para determinar se um estudo é representativo é na prática uma questão importante. 

Por conseguinte, pode ser útil considerar o significado de «representativo» relativamente à amostragem. 

Uma vez que é impossível entrevistar toda uma população ou todos os consumidores/profissionais 

relevantes num caso específico, deve ser constituída uma amostra. A amostra é um grupo muito mais 

pequeno com uma dimensão manejável. É planeada de modo a corresponder fielmente à composição de 

todo o grupo a investigar; de preferência, a amostra deve ser uma versão exata em miniatura do «universo» 

a estudar. 

 

Para atingir a representatividade deve ser aplicado um procedimento de amostragem científica, ou seja, 

método de amostragem (70) «aleatório (71)» ou «por quota (72)» ou outro método científico que também torne 

as amostras representativas. Os referidos métodos escolhem os entrevistados sistemática e ativamente, 

geram uma seleção aleatória e resultam numa amostra adequada/representativa. 

 

Consoante os produtos e serviços em causa, os consumidores relevantes podem ser definidos não só por 

território, mas mediante a divisão em diversos grupos: 1) público em geral (os consumidores de produtos 

e serviços gerais e disponíveis ao público, exigidos por qualquer pessoa); 2) um grupo específico de 

consumidores do público em geral (por exemplo, pessoas que compram equipamento que serve um 

determinado objetivo que não é relevante para todos os consumidores do público em geral, tais como 

capacetes para motociclos, equipamento de golfe, produtos para cuidar lentes de contacto, fraldas para 

bebés, etc., que são claramente úteis apenas para um segmento específico, tipicamente mais pequeno do 

público em geral); ou 3) profissionais (os consumidores de produtos e serviços específicos normalmente 

não destinados ao público em geral). 

 

Uma amostra com, por exemplo, 1000 a 2000 consumidores pode ser considerada suficiente para o público 

em geral e produtos e serviços em geral. Contudo, a dimensão da amostra pode incluir um número inferior 

de consumidores, consoante a população do Estado-Membro (público relevante) em questão, as 

especificidades dos países e o domínio dos produtos e serviços. Por conseguinte, no caso de profissionais 

e produtos e serviços mais especializados/específicos, uma amostra significativamente mais pequena 

poderia ser representativa e de valor probatório, desde que seja selecionada estritamente de modo 

aleatório. Comparativamente à população total, os utilizadores de produtos ou serviços específicos e 

grupos profissionais são geralmente mais homogéneos e as suas respostas apresentam muito menos 

divergências. 

 

Por conseguinte, a representatividade de uma amostra não depende de um grande número de 

entrevistados. 

 

                                                      
(70) Em ambos os casos (amostragem aleatória e por quotas), os dados devem ser ponderados se a estrutura da amostra (por 
exemplo, em relação à idade ou ao género) se desviar significativamente da estrutura-alvo sociodemográfica do respetivo universo. 
No processo de ponderação, é atribuído um fator de ponderação superior (> 1) às pessoas que estão sub-representadas na amostra, 
ou seja, são incluídas em maior medida na avaliação, enquanto as que estão sobrerrepresentadas recebem um fator de ponderação 
correspondentemente inferior (< 1). O que precede assegura que a amostra reflete adequadamente a estrutura do respetivo universo. 
(71) O método aleatório prevê que a amostra seja selecionada aleatoriamente a partir da população com base em critérios sistemáticos. 
O principal princípio da amostragem aleatória é que cada elemento do universo tem a mesma probabilidade (previsível) de ser 
selecionado como elemento da amostra. 
(72) A amostragem por quota procura conceber a amostra como um modelo em miniatura que reflete tanto quanto possível a estrutura 
sociodemográfica do respetivo universo, mediante a estipulação de objetivos para a composição da amostra, por exemplo em termos 
de género, idade, distribuição regional e ocupação, com base em estatísticas de outras fontes. Os entrevistadores são obrigados a 
entrevistar um determinado número de pessoas com determinadas características sociodemográficas ou combinações de 
características para que a estrutura da amostra corresponda à do universo. 
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Quanto menor a margem de erro (73), maior é o nível de certeza de que o estudo é fiável e representativo (74). 

 

Em síntese, o seguinte deve ser abordado num relatório de estudo: 

 

• Indicação clara do público relevante; 

• Indicação se o «consumidor» pertinente num caso específico é o público em geral, um grupo 

específico ou grupos profissionais; 

• Explicação clara de como a amostra foi concebida e selecionada e do método científico utilizado 

(por quota, aleatório ou outro); 

• Devem ser fornecidos dados estatísticos (quadros) relevantes, incluindo informação sobre a 

distribuição da população em termos de, pelo menos, região, idade, género, habilitações 

académicas, profissão, etc.; 

• Explicação inequívoca da dimensão da amostra para um caso específico e explicação em como se 

trata de uma amostra representativa; 

• Qualquer percentagem mencionada num estudo deve também ser explicada (se corresponde ao 

número total de entrevistados ou apenas aos que responderam). 

 

3.3.3.3 Método de realização do estudo (presencial, por telefone, online, etc.) 

Não existem métodos ou canais obrigatórios e podem existir várias formas diferentes para a realização de 

estudos, cada uma com as suas vantagens e desvantagens.  Alguns métodos comuns de entrevista são 

entrevistas presenciais, por telefone e interfaces online (na sua maioria sob a forma dos chamados painéis 

de acesso online). 

 

O método e as circunstâncias em que os inquiridos são entrevistados têm um impacto direto na qualidade 

e fiabilidade dos resultados do estudo. É importante facultar uma explicação sobre o método escolhido 

para a realização de um estudo no relatório do estudo, caso contrário a fiabilidade do mesmo pode ser 

questionada. 

 

O método de realização de um estudo deve ser escolhido tendo em conta: 

1) o público relevante e o número de potenciais entrevistados; 

2) a necessidade de demonstrar um objeto de teste (um sinal, embalagem do produto) aos 

entrevistados; 

3) as possibilidades de assegurar a rastreabilidade das respostas (que uma pessoa responde apenas 

uma vez e que as respostas não podem ser alteradas retrospetivamente pelo entrevistado); 

4) a necessidade de criar condições para que os entrevistados respondam de modo espontâneo (por 

exemplo, tempo limitado para responder ao questionário, impossibilidade de consultar a Internet ou 

outras fontes de informação). 

 

O método adequado para realizar um estudo deve ser escolhido caso a caso por um perito em estudos. 

 

No que concerne aos inquéritos online, deve ser claramente demonstrado no relatório do estudo que a 

amostra de consumidores é representativa e os entrevistados responderam num ambiente controlado. No 

caso de painéis online, os entrevistados devem ser selecionados aleatoriamente entre os membros do 

painel. Os entrevistados devem passar por um processo de rastreio que garanta que são efetivamente 
                                                      
(73) A margem de erro expressa a diferença máxima esperada entre o parâmetro de população efetiva e uma estimativa de amostra 
de tal parâmetro. Para ser significativa, a margem de erro deve ser qualificada por uma declaração de probabilidade (muitas vezes 
expressa sob a forma de um nível de confiança). No domínio da estatística, o nível de confiança indica a probabilidade de a 
estimativa da localização de um parâmetro estatístico (por exemplo, uma média aritmética) de um estudo por amostragem ser 
igualmente verdadeira para a população. 
(74) Por exemplo: Se for escolhido um nível de confiança de 95 % e uma margem de erro de 5 %, é possível ter a certeza do resultado 
com uma probabilidade de erro de ± 5 % e 95 % de confiança de que a amostra escolhida é representativa de toda a população. Um 
nível de confiança de 95 % com uma margem de erro de 5 % constitui uma abordagem de amostragem geralmente aceite como 
sendo representativa. 
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membros do público relevante. Um quadro de análise controlada ajuda a garantir posteriormente a 

pertinência dos resultados (ou seja, se um entrevistado interrompesse o estudo por qualquer motivo, as 

suas respostas seriam excluídas). 

 

Em síntese, o seguinte deve ser abordado num relatório de estudo: 

• Informação sobre o método aplicado de recolha de respostas (método de realização de um estudo); 

e 

• Explicação do motivo pelo qual foi escolhido como adequado num caso específico. 

 

3.3.3.4 Estrutura e redação do questionário do estudo 

É importante conceber uma abordagem de teste objetiva para cada caso, dividida num conjunto de 

perguntas neutras que correspondam ao objetivo do estudo. As perguntas efetuadas não podem 

influenciar o entrevistado (75). Deve evitar-se realizar perguntas duplas (as perguntas do estudo não devem 

ser compostas, devendo antes centrar-se num único tópico) e o questionário deve ser simples e conciso. 

 

O valor probatório dos estudos depende do modo como as perguntas são formuladas. Um estudo pode 

consistir numa combinação de perguntas fechadas (76) e abertas (77). Deve ser tido em consideração se foi 

selecionado o tipo de pergunta adequada, tendo em vista o objetivo do estudo (78). 

 

É aconselhável não utilizar o mesmo questionário ou teste uniforme para diferentes tipos de estudos. Pelo 

contrário, devem ser utilizados diferentes questionários e padrões de teste para cada tipo de estudo. 

 

Em virtude das suas diferentes finalidades, recomenda-se que não sejam combinados diferentes 

protocolos de teste (por exemplo, quando se faz um estudo sobre o caráter distintivo adquirido ou a 

reputação) num único teste ou realizados os dois tipos de teste na mesma entrevista de um estudo ou com 

o mesmo entrevistado.  

 

No que diz respeito à estrutura e redação dos questionários, recomenda-se o seguinte: 

• O estudo deve utilizar perguntas claramente estruturadas que sigam a mesma ordem e formato para 

todos os entrevistados. 

• A linguagem de tais perguntas deve ser clara e concisa. 

• As perguntas feitas não devem influenciar e nem dirigir a pessoa que responde à pergunta para um 

campo de especulação ao qual tal pessoa nunca teria chegado se a pergunta não tivesse sido 

apresentada. 

• As perguntas devem ser formuladas de modo a obter respostas espontâneas. 

• As perguntas abertas e sem opções de resposta devem normalmente ter mais peso. 

• Devem ser registadas as respostas exatas e não uma abreviação, um resumo ou uma síntese das 

mesmas. 

• As respostas «sim», «não» ou «não sei» são simples e as mais fáceis de compreender e medir. 

Para que tal aconteça são necessárias perguntas fechadas, embora por vezes seja relevante fixar 

uma escala e saber mais sobre a opinião ou preferências do consumidor: em tais casos, são 

necessárias perguntas abertas. 

• Deve ser divulgada uma lista completa das perguntas incluídas no questionário, 

• Devem ser divulgadas todas as respostas do estudo. 

                                                      
(75) 13/9/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, n.º 79. 
(76) As perguntas fechadas podem ser respondidas com «sim»/«não»/«talvez» ou ter um conjunto limitado de respostas possíveis 
(por exemplo, «A», «B», «C»). 
(77) As perguntas abertas são perguntas que permitem que uma pessoa formule uma resposta livremente. 
(78) Alguns exemplos de perguntas de natureza sugestiva podem ser encontrados em: 15/12/2005, T-262/04, Marca tridimensional 
que se apresenta sob a forma de um isqueiro de pedra, EU:T:2005:463, n.os 83 a 86; 13/9/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, 
n.º 79. 
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• Devem ser igualmente divulgadas as instruções dadas aos entrevistadores. 

Uma vez que os estudos de mercado são frequentemente apresentados como prova de reputação ou 

caráter distintivo adquirido, a presente Prática Comum prevê orientações gerais sobre a «abordagem de 

teste em três etapas» que podem ser úteis especialmente para as partes envolvidas no processo e os 

respetivos representantes. 

No entanto, é de salientar que o número específico e a formulação das perguntas devem ser sempre 

definidos, caso a caso, por um perito em estudos. 

Caráter distintivo adquirido 

O teste em três etapas visa essencialmente determinar a capacidade dos entrevistados de reconhecer 

espontaneamente um determinado objeto de teste (79), por vezes apresentado entre outros (80), em relação 

a um determinado tipo de produto ou serviço (reconhecimento) como vindo de apenas uma determinada 

fonte comercial. 

Tal estrutura de perguntas constitui um mecanismo de filtragem, permitindo a determinação do grau de 

caráter distintivo derivado da quota de pessoas que atribuem exclusivamente o objeto de teste a apenas 

uma determinada fonte comercial. 

Para avançar para a pergunta seguinte, os entrevistados têm de apresentar uma resposta positiva. 

Consequentemente, alguns dos entrevistados serão perdidos em cada etapa. 

A segunda etapa do teste é decisiva, uma vez que determina a quota de pessoas que, devido à marca, 

atribuem o objeto de teste no contexto dos produtos ou serviços específicos como sendo originário de uma 

única empresa. 

O terceiro passo é construído como uma verificação cruzada adicional; não é necessário que as respostas 

estejam corretas ou que os entrevistados sejam capazes de nomear ativa e corretamente a empresa em 

causa. No entanto, o impacto de respostas negativas, incorretas ou adivinhadas relativas ao caráter 

distintivo deve ser considerado nesta fase. Na suma, as duas primeiras perguntas fechadas determinam 

o grau de caráter distintivo adquirido, enquanto a terceira pergunta aberta pode ser considerada como um 

fator adicional que reforça tal caráter distintivo, não sendo um fator determinante. 

 

                                                      
(79) Alguns exemplos de perguntas podem ser encontrados em: Decisão das Câmaras de Recurso, em 18/4/2018, no processo 
R 972/2017-2, n.º 6, apresentação de recurso perante o Tribunal Geral, 10/10/2019, T-428/18, mc dreams hotels Träumen zum 
kleinen Preis!, EU:T:2019:738, n.º 71 (não provimento do recurso). 
(80) 15/12/2005, T-262/04, Marca tridimensional que se apresenta sob a forma de um isqueiro de pedra, EU:T:2005:463, n.º 84. 
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Etapa 1

• Reconhecimento

•Reconhecimento do sinal em relação ao tipo pertinente de produtos ou serviços
reivindicados

•Perguntas fechadas

• As questões que se seguem poderiam ser utilizadas, mas poderiam
naturalmente ser adaptadas ao contexto factual, económico e cultural específico
em questão: «Conhece o sinal X*/um destes sinais X, Y, Z, etc.** em relação ao
produto Z?»/«Já viu esta cor/uma destas cores usadas em X antes?»

•Respostas possíveis: «sim», «não», «talvez»

• *Ver nota de rodapé 79 supra

• **Ver nota de rodapé 80 supra

Etapa 2

•Atribuição exclusiva a uma única fonte comercial

•Aplicável apenas a pessoas que responderam «sim» ou «talvez» na etapa 1

•Estabelecimento do reconhecimento do sinal como pertencente a uma única
empresa

•Perguntas fechadas

• As questões que se seguem poderiam ser utilizadas, mas poderiam
naturalmente ser adaptadas ao contexto factual, económico e cultural específico
em questão: «Os produtos com sinal X provêm de uma única empresa ou de
empresas diferentes?»/ «Os produtos com esta cor 1) provêm de uma
determinada empresa; 2) provêm de várias empresas diferentes; 3) não lhe
fazem lembrar nada?»

•Respostas possíveis: «de uma empresa», «de empresas diferentes», «não me
faz lembrar nada»

Etapa 3

•Nível de identificação de tal fonte (mais frequentemente pelo nome)
mediante uma pergunta de controlo

•Aplicável apenas a pessoas que responderam «de uma empresa específica» na 
etapa 2

• Identificação de tal empresa, quer pelo nome, quer por outra descrição

•Perguntas abertas

• As questões que se seguem poderiam ser utilizadas, mas poderiam 
naturalmente ser adaptadas ao contexto factual, económico e cultural específico 
em questão: «Qual é o nome da empresa? Consegue identificar esta empresa 
específica?»
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Reputação 

Os estudos que determinam a reputação de uma marca devem, na essência, centrar-se no 

estabelecimento do nível de memória ativa entre os consumidores. A fim de determinar a reputação, são 

adequadas perguntas abertas que requerem conhecimento ativo e formulação de respostas sem ajuda por 

parte dos próprios entrevistados. 

De um ponto de vista jurídico, o objetivo é avaliar se uma marca pode beneficiar de um maior âmbito de 

proteção devido ao grau de «memória» do entrevistado, ou seja, associação direta e imediata ou prestação 

de informação mais descritiva. 

Recomenda-se a formulação das perguntas de um modo que permita aos entrevistados responder de 

forma espontânea. Tais respostas, de formulação livre, são posteriormente analisadas utilizando um 

sistema de categorias (chave de codificação). 

A estrutura recomendada do questionário inclui igualmente três etapas. 

Na primeira etapa, a pergunta deve ser concebida para medir o reconhecimento espontâneo do(s) 

sinal(ais). 

Na segunda etapa, deve ser pedido aos entrevistados que descrevam o que sabem sobre o sinal, bem 

como o que associam ao mesmo. Os entrevistados devem formular as suas próprias descrições, sem a 

ajuda de quaisquer categorias de resposta previamente redigidas. A percentagem relevante para 

esclarecer a questão jurídica em causa é determinada com base na percentagem de entrevistados que 

conhecem a marca e, ao mesmo tempo, são capazes de descrever com precisão os tipos relevantes de 

produtos ou serviços fornecidos pelo proprietário da marca. 

A conclusão juridicamente decisiva, «conhecimento ativo», é obtida através da pergunta realizada na 

segunda etapa. A pergunta em causa pressupõe o reconhecimento, determinado a nível individual, 

mediante a pergunta na primeira etapa. 

Na terceira etapa, podem ser feitas algumas perguntas opcionais para determinar em pormenor a opinião 

dos entrevistados para uma análise mais aprofundada (por exemplo, quanto às características dos 

produtos e serviços, interesse específico dos consumidores em determinados produtos e serviços, etc.). 

A seguinte estrutura ilustra a referida abordagem: 
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Etapa 1

•Reconhecimento espontâneo da marca sem mencionar o tipo de
produtos ou serviços relacionados

•As questões que se seguem poderiam ser utilizadas, mas poderiam
naturalmente ser adaptadas ao contexto factual, económico e cultural
específico em questão: «Conhece este sinal/algum destes sinais?»/ «Pode
indicar, entre estes sinais, aqueles que já viu antes, que lhe parecem
familiares ou que lhe são completamente desconhecidos?»

Etapa 2

•Reconhecimento verificado

•Associações corretas quanto ao tipo de produtos ou serviços envolvidos
(conhecimento ativo através de associações) mediante descrição ativa e
não assistida dos produtos/serviços relacionados ou outras informações
corretas que venham à mente (pergunta aberta).

•As questões que se seguem poderiam ser utilizadas, mas poderiam
naturalmente ser adaptadas ao contexto factual, económico e cultural
específico em questão: «O que me pode dizer sobre isto?»/ «Quanto aos
sinais que já viu ou que lhe parecem familiares, o que sabe sobre cada um
deles, ao que é que se referem?»

Etapa 3

•Perguntas opcionais adicionais para obter informações para uma
análise mais aprofundada

•Por exemplo, no que concerne às características dos próprios produtos ou
serviços, à reputação do fabricante do produto ou serviço ou a outras
questões.

•Além disso, é possível determinar o grupo de pessoas com interesse em
comprar o produtos ou serviço relevante.

•As questões que se seguem poderiam ser utilizadas, mas poderiam
naturalmente ser adaptadas ao contexto factual, económico e cultural
específico em questão: «Acredita que os produtos que são vendidos com
este logótipo são de alta qualidade, de qualidade média ou de baixa
qualidade?» /«Quão interessado está neste tipo específico de produto ou
serviço? Diria que tem muito interesse, algum interesse ou nenhum
interesse?»
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3.3.3.5 Lista de verificação: um instrumento de apoio para avaliar o conteúdo e padrão de um estudo 

Em princípio, a lista de verificação infra pode ser utilizada por organismos de recurso e institutos de 

propriedade intelectual dos Estados-Membros como um instrumento de apoio para avaliar o conteúdo e a 

norma que os estudos de mercado devem cumprir. 

 

Índice Pergunta Resposta 

Meios de elementos de prova fornecidos 

1 O estudo faz parte de um conjunto maior de elementos de prova 

apresentados ou é o único elemento? 

Parte de 

um 

conjunto 

de 

elementos 

de prova / 

Elemento 

de prova 

único 

 

Finalidade do estudo 

2 A finalidade do estudo é claramente indicada? Sim / Não 

Requisitos aplicáveis a um perito/instituição de estudos 

3 O estudo foi realizado por um perito/instituição independente? Sim / Não 

4 Existem elementos de prova em como o perito/instituição possui 

experiência e/ou qualificações pertinentes? 

Sim / Não 

A resposta negativa a qualquer uma das perguntas pode resultar na rejeição do inquérito, uma vez 

que pode ser considerado não fiável. Tal fica ao critério dos organismos de recurso e dos institutos 

de propriedade intelectual dos Estados-Membros. 

Extrapolação e mercado relevante 

5 O público relevante a ser inquirido foi claramente definido? Sim / Não 

6 O público a ser inquirido é o mesmo que o do mercado em que a marca é 

utilizada e/ou o titular dos direitos opera? 

Sim / Não 

7 Consoante a marca e a natureza dos produtos e serviços, o estudo foi 

realizado no território da UE ou de um Estado-Membro específico? 

Sim / Não 

8 Foi feita uma extrapolação territorial (81)? Se sim, a base para a 

extrapolação foi explicada na apresentação dos pedidos? 

Sim / Não 

A título de recomendação geral, as perguntas 5, 6 e 7 devem ter uma resposta positiva («sim») e 

deve ser dada a devida atenção à pergunta 8, a fim de avaliar a fiabilidade do estudo enquanto 

elemento de prova. Tal fica ao critério dos organismos de recurso e dos institutos de propriedade 

intelectual dos Estados-Membros. 

Amostra de consumidores 

9 A conceção da amostra da população foi clara e completamente explicada? Sim / Não 

10 A dimensão mínima recomendada da amostra foi estabelecida e obtida? Sim / Não 

11 Foi atribuído um nível de confiança suficientemente fiável da amostra e 

uma margem de erro específica? 

Sim / Não 

12 Foram fornecidos quadros estatísticos e dados em bruto? Sim / Não 

A resposta negativa («não») a qualquer uma das perguntas pode resultar na rejeição do inquérito 

por não ser fiável. Tal fica ao critério dos organismos de recurso e dos institutos de propriedade 

intelectual dos Estados-Membros. 

                                                      
(81) Tal é aplicável se o estudo visar abranger mais do que um Estado-Membro. O referido conceito é apresentado, por exemplo, em: 
25/7/2018, nos processos apensos C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, Marca tridimensional que representa a forma de uma tablete 
de chocolate de quatro barras, EU:C:2018:596, n.os 80 a 83; 24/2/2016, T-411/14, Forma de uma garrafa de contornos não estriados, 
EU:T:2016:94, n.º 80. 
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Método de realização do estudo 

13 Existe uma descrição do método utilizado para entrevistar os inquiridos e 

para a realização do estudo (presencialmente(82), por telefone, online, etc.) 

e, se aplicável, por quem foi disponibilizada?  

Sim / Não 

14 É disponibilizada uma descrição clara dos resultados e/ou uma explicação 

sobre o método de avaliação dos resultados? 

Sim / Não 

15 Foram disponibilizadas cópias das instruções e perguntas do 

entrevistador? Estas podem incluir resultados de validação, livros de 

códigos e indicações sobre as opções de resposta aberta dos 

entrevistados.  

Sim / Não 

16 As perguntas foram colocadas na mesma ordem a todos os entrevistados? Sim / Não 

17 Existe informação sobre como (83) e através de que meios o sinal foi 

apresentado aos entrevistados? O sinal foi apresentado aos entrevistados 

do mesmo modo que aparece no pedido ou conforme registado (84)? 

Sim / Não 

Caso algumas das respostas seja negativa («não»), o estudo pode ser rejeitado por não ser fiável. 

Tal fica ao critério dos organismos de recurso e dos institutos de propriedade intelectual dos 

Estados-Membros. Contudo, se foi respondido «não» à pergunta [o] sinal foi mostrado aos 

entrevistados do mesmo modo que aparece no pedido ou conforme registado, então devem ser 

prestadas mais informações ou realizadas mais análises. Tal fica ao critério dos organismos de 

recurso e dos institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros. 

Tipos de perguntas 

18 Existe uma cópia da redação exata das perguntas realizadas? Sim / Não 

19 O questionário contém perguntas que influenciam o entrevistado? Sim / Não 

20 O estudo foi realizado de modo a identificar a marca, o(s) produto(s) ou 

serviço(s) em questão? 

Sim / Não 

O estudo deve apenas ser aceite se a estrutura das perguntas for cumprida (resposta 18 é «sim»), 

se as perguntas não influenciarem os inquiridos (resposta 19 é «não») e se a marca ou o(s) 

produto(s)/serviço(s) for(em) identificado(s) (resposta 20 é «sim»). No entanto, tal fica ao critério 

dos organismos de recurso e dos institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros. Além 

disso, no que concerne à pergunta 18, é importante referir que devem ser seguidas diferentes 

estruturas de questionário, dependendo do objetivo do estudo, conforme explicado no subcapítulo, 

Estrutura e redação do questionário do estudo, supra. 

Gestão de parcialidades e erros 

21 Existe uma descrição das medidas adicionais adotadas para reduzir ainda 

mais os erros e as parcialidades, por exemplo, testes de controlo? 

Sim / Não 

22 Foi realizado algum estudo prévio para o produto/serviço pertinente no 

setor em questão no território em causa? 

Sim / Não 

O estudo deve conter uma secção na qual o pesquisador demonstre ter avaliado possíveis 

parcialidades e erros durante todo o processo de conceção, execução e elaboração de relatórios 

do estudo (resposta 21 é «sim»). 

 

 

 

 

                                                      
(82) Se sim, onde? Em casa, numa loja, etc.?  
(83) Por exemplo, o entrevistador apenas mostrou a palavra/sinal aos entrevistados sem a pronunciar (10/10/2012, T-569/10, BIMBO 
DOUGHNUTS, EU:T:2012:535, n.os 72 e 73). 
(84) 19/6/2019, T-307/17, Marca figurativa da União Europeia que representa três faixas paralelas, EU:T:2019:427, n.os 133 a 137; 
10/11/2014, T-402/02, Marca figurativa que representa a forma de uma embalagem de rebuçado enrolada nas pontas (forma de 
papelote), EU:T:2004:330, n.º 88; 10/11/2004, T-396/02, Forma de um bombom, EU:T:2004:329, n.º 66. 



 
Elementos de prova em processos de recurso referentes à marca 

  
 

 

 
Prática comum 46 
 

 

3.3.4 Modelos 

As declarações escritas são frequentemente apresentadas em processos referentes à marca. Por 

conseguinte, a Prática Comum apresenta propostas para a norma mínima de conteúdo de declarações 

juramentadas e depoimentos de testemunhas. O que precede pode ser benéfico para as Associações de 

utilizadores, partes envolvidas no processo, bem como os respetivos representantes, e ajudar os referidos 

grupos a produzir e apresentar tais elementos de prova nos processos referentes à marca. Além disso, 

poderá apoiar os processos de tomada de decisão dos organismos de recurso ou dos institutos de 

propriedade intelectual dos Estados-Membros, uma vez que cria uma norma mínima para declarações 

discutidas e acordadas entre os diferentes intervenientes da UE. No entanto, a avaliação de tais provas 

fica sempre ao critério dos organismos de recurso e dos institutos de propriedade intelectual dos Estados-

Membros. 

 

3.3.4.1 Declarações juramentadas 

É aconselhável que os seguintes elementos sejam incluídos nas declarações juramentadas (85): 
a) Local e data; 
b) Título do documento; 
c) Nome completo do declarante; 
d) Número de identificação ou outro número de identificação nacional do declarante; 
e) Profissão do declarante; 
f) Relação familiar, profissional ou pessoal do declarante, filiação, colaboração ou interesses 

comerciais comuns com as partes no litígio; se aplicável, se a declaração for feita a título profissional, 
comercial ou ocupacional, o endereço no qual o declarante trabalha, o cargo que ocupa e o nome 
da empresa ou empregador; 

g) Reconhecimento da finalidade da declaração; 
h) Declaração de factos específicos, sem quaisquer avaliações ou pareceres jurídicos; 
i) Declaração de veracidade das informações; 
j) Se aplicável, o número de folhas apensas à declaração juramentada; 
k) Assinatura. 
 

É de salientar que a lista supra é apenas indicativa e não influencia a importância ou o valor probatório 

das declarações juramentadas. Trata-se de uma lista não exaustiva e, por conseguinte, quaisquer outros 

elementos que sejam relevantes (ou exigidos pela legislação nacional) aos organismos de recurso ou 

institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros devem ser incluídos. 

 

3.3.4.2 Depoimentos de testemunhas 

É aconselhável que os seguintes elementos sejam incluídos nos depoimentos de testemunhas (86): 
a) Local e data; 
b) Título do documento; 
c) Nome completo da testemunha; 
d) Número de identificação ou outro número de identificação nacional da testemunha; 
e) Profissão da testemunha; 

f) Relação familiar, profissional ou pessoal da testemunha, filiação, colaboração ou interesses 

comerciais comuns com as partes no litígio; se aplicável, se o depoimento for feito a título 

profissional, comercial ou ocupacional, o endereço no qual a testemunha trabalha, o cargo que 

ocupa e o nome da empresa ou empregador; 
g) Reconhecimento da finalidade do depoimento; 

h) Declaração de factos específicos, sem quaisquer avaliações ou pareceres jurídicos; 
i) Declaração de veracidade das informações; 

j) Se aplicável, o número de folhas apensas ao depoimento; 

                                                      
(85) Apenas aplicável se o sistema jurídico dos Estados-Membros incluir o conceito de «declaração juramentada». 
(86) Apenas aplicável se o sistema jurídico dos Estados-Membros incluir o conceito de «depoimento de testemunha» por escrito. 



 
Elementos de prova em processos de recurso referentes à marca 

  
 

 

 
Prática comum 47 
 

 

k) Assinatura. 

 

É de salientar que a lista supra é apenas indicativa e não influencia a importância ou o valor probatório 

dos depoimentos de testemunhas. Trata-se de uma lista não exaustiva e, por conseguinte, quaisquer 

outros elementos que sejam relevantes (ou exigidos pela legislação nacional) para os organismos de 

recurso ou institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros devem ser incluídos. 

 

3.4 Confidencialidade de elementos de prova 

A presente Prática Comum não diz respeito ao Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados n.º 

2016/679 (doravante, «RGPD») ou a outros atos relativos a esta matéria, para além da questão da 

anonimização dos dados pessoais das pessoas singulares e dos dados pessoais relacionados com a 

saúde (87) em processos e decisões (ver subcapítulo 3.4.5 infra). 

 

O termo «confidencialidade de dados/elementos de prova» no presente capítulo refere-se aos segredos 

comerciais e de mercado (88) e a outras informações confidenciais (89) (por exemplo, informações sobre 

parceiros comerciais, fornecedores e clientes, informações económicas sensíveis, tais como volume de 

negócios ou volume de vendas, estudos de mercado ou estratégias planeadas, bem como planos de 

negócios). Além disso, devem ser tidas em consideração as regras nacionais pertinentes e, se aplicável, 

a jurisprudência nacional que define os conceitos supramencionados. 

 

Os organismos de recurso e os institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros devem proteger 

os dados confidenciais e pessoais das partes e de terceiros (por exemplo, testemunhas), que possam ser 

incluídos nos elementos de prova apresentados e posteriormente encontrados nos processos ou decisões. 

Além disso, na condição de ter sido apresentado um pedido explícito ou um pedido fundamentado de 

confidencialidade, ou se o organismo de recurso ou instituto de propriedade intelectual do Estado-Membro 

considerar ex officio que as provas contêm dados pessoais relacionados com a saúde ou dados sensíveis 

(ver subcapítulos 3.4.1 a 3.4.5), os dados supramencionados devem ser suprimidos da publicação. 

 

A parte envolvida no processo deve sempre informar o organismo de recurso ou o instituto de propriedade 

intelectual do Estado-Membro que está a apresentar provas confidenciais e que tais provas devem ser 

marcadas como confidenciais e mantidas como tal. Em circunstâncias específicas, uma parte pode 

também solicitar a confidencialidade das provas apresentadas por outra parte. 

 

Tendo em consideração o exposto supra, o capítulo em questão apresenta algumas recomendações sobre 

o pedido de confidencialidade, a respetiva fundamentação e avaliação, bem como o tratamento de dados 

confidenciais pelos organismos de recurso e institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros 

nos seus processos e aquando da publicação das suas decisões. Além disso, são apresentadas infra 

algumas recomendações sobre a anonimização. 

 

3.4.1 Âmbito do pedido de confidencialidade 

Para efeitos do presente documento, é necessário fazer distinção entre duas situações: i) manter a 

confidencialidade dos dados/elementos de prova no que concerne a terceiros e ii) manter a 

confidencialidade dos dados/elementos de prova no que concerne à outra parte envolvida em processos 

inter partes. 

                                                      
(87) Na aceção do Artigo 4.º do RGPD, incluindo categorias especiais de dados pessoais (dados sensíveis), conforme estipulado no 
Artigo 9.º do RGPD. 
(88) Na aceção do Artigo 2.º da Diretiva (UE) n.º 2016/943 relativa à proteção de know-how e de informações comerciais confidenciais 
(segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais; com base no Artigo 39.º do Acordo sobre os aspetos 
dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio (Acordo ADPIC/TRIPS). 
(89) Podem ser entendidas como informações que não segredos comerciais, na medida em que a sua divulgação prejudicaria 
significativamente uma pessoa ou empresa e os interesses suscetíveis de serem prejudicados pela divulgação são dignos de 
proteção. Pode-se obter inspiração da jurisprudência dos tribunais da UE, por exemplo, 12/10/2007, T-474/04, EU:T:2007:306, n.º 65. 



 
Elementos de prova em processos de recurso referentes à marca 

  
 

 

 
Prática comum 48 
 

 

Cada parte envolvida nos procedimentos inter partes deve ter sempre o direito de se defender. Por 

conseguinte, regra geral, a parte (ou o respetivo representante) deve ter acesso a todo o material, incluindo 

elementos de prova, apresentado pela outra parte envolvida no processo de recurso. 

 

Se uma das partes solicitar que determinados dados sejam mantidos confidenciais, deve indicar 

claramente se tal deve ser feito perante terceiros ou também perante a outra parte envolvida no processo, 

para que os organismos de recurso e os institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros 

possam tomar outras medidas adequadas nesta matéria. 

 

Recomendações: 

 

• A parte deve, na sua apresentação ou no seu pedido de confidencialidade, indicar claramente se as 

provas apresentadas devem ser mantidas confidenciais no que concerne a terceiros ou à outra parte 

envolvida no processo. 

• Se os organismos de recurso e institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros 

receberem elementos de prova com um pedido de confidencialidade no que concerne à outra parte 

envolvida em processos inter partes, a parte (remetente) que solicita total confidencialidade deve 

ser informada, por exemplo, sob a forma de uma carta de reclamação, de que pode escolher entre: 
(i) aceitar a divulgação de tal prova à outra parte e/ou ao respetivo representante, mas manter 

a confidencialidade no que concerne a terceiros; ou 
(ii) apresentar tal elemento de prova de forma a evitar revelar as partes do documento ou os 

dados que a parte considere confidenciais (por exemplo, suprimindo ou tapando a preto as 
partes pertinentes); ou 

(iii) retirar o elemento de prova. 

 

Por último, é de salientar que as circunstâncias em que os organismos de recurso ou institutos de 

propriedade intelectual dos Estados-Membros podem permitir a terceiros ou outros 

tribunais/organismos administrativos o acesso aos elementos de prova/dados confidenciais 

apresentados durante o processo permanecem fora do âmbito de aplicação da Prática Comum PC12. 

 

3.4.2 Prazos e formas aceitáveis para pedir confidencialidade 

Em geral, é pedida confidencialidade relativamente a segredos comerciais e outras informações 
confidenciais (90). Contudo, as informações ou os dados que já são conhecidos fora da empresa, 
associação, grupo, etc. e que tenham sido disponibilizados publicamente não devem ser considerados 
segredos comerciais ou de outro modo confidenciais. 
 
A fim de solicitar confidencialidade, uma parte envolvida no processo deve apresentar um pedido 
fundamentado, juntamente com os elementos de prova que contenham dados confidenciais. 
 

Recomendações: 

 

• A parte deve indicar que os elementos de prova são confidenciais ou contêm partes confidenciais 

aquando da apresentação do pedido. 

• A parte deve também justificar o seu pedido de confidencialidade (conforme descrito no subcapítulo 

3.4.3 infra) aquando da apresentação dos elementos de prova que devem ser marcados e mantidos 

como confidenciais. 

• Um pedido de confidencialidade não deve ser feito em referência a dados já conhecidos fora da 

empresa, associação, grupo, etc., e que estejam disponíveis ao público. 

• Os elementos de prova confidenciais devem ser identificados mediante indicação clara dos números 
dos anexos (que contêm dados confidenciais), bem como as partes dos elementos de prova (91) que 

                                                      
(90) Definido na introdução da presente secção da prática comum (notas de rodapé 88 e 89). 
(91) Não aplicável se todos os elementos de prova tiverem de ser mantidos confidenciais. 
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devem ser mantidas confidenciais e o motivo pelo qual as provas anexas ou uma parte das mesmas 
são confidenciais (conforme descrito no subcapítulo 3.4.3 infra). 

• O índice de anexos deve igualmente conter uma indicação sobre se foi solicitada confidencialidade, 
junto aos elementos de prova relevantes (conforme descrito no subcapítulo 3.3.2.1 supra). 

• O próprio pedido de confidencialidade deve ser limitado à natureza geral dos dados ou informações 
confidenciais (92) e deve ser disponibilizado às partes que têm direito ao acesso de processos. Por 
conseguinte, não deve ser marcado como confidencial e a parte ou o respetivo representante não 
deve incluir dados confidenciais no pedido de confidencialidade. No entanto, quaisquer anexos 
(elementos de prova) podem ser rotulados/marcados como confidenciais e excluídos do acesso a 
processos ou publicação. 

 

3.4.3 Critérios para avaliar o pedido de confidencialidade 

A avaliação para determinar se os elementos de prova apresentados contêm segredos comerciais ou 

outras informações/dados confidenciais deve ser realizada caso a caso, tendo igualmente em 

consideração as regras estabelecidas na legislação nacional (93). Contudo, ao avaliar o pedido de 

confidencialidade, qualquer interesse especial (94) apresentado pelo requerente em manter determinados 

dados confidenciais deve ser tido em consideração pelos organismos de recurso e pelos institutos de 

propriedade intelectual dos Estados-Membros, incluindo o impacto que a concessão ou rejeição do pedido 

de confidencialidade poderá ter na parte requerente. 

 

Recomendações: 

 

• A parte deve apresentar uma justificação como suporte do seu pedido de confidencialidade, 

nomeadamente, deve ter invocado expressamente, e suficientemente justificado, um interesse 

especial em manter a informação/dados confidenciais. No entanto, reconhece-se que alguns 

dados/informações são frequentemente considerados confidenciais, por exemplo, tabelas de preços 

para distribuidores ou listas de clientes. Por conseguinte, a indicação da sensibilidade e 

confidencialidade de tais dados/informações deve ser considerada justificação suficiente.   

• Se for invocado um interesse especial em manter a confidencialidade de determinados 

dados/informações, os organismos de recurso e institutos de propriedade intelectual dos Estados-

Membros devem verificar se tal é suficientemente justificado. 

• Caso o pedido de confidencialidade seja acompanhado de uma explicação que justifique a 

natureza ou o estatuto confidencial dos dados/informações, o pedido de confidencialidade deve ser 

respeitado. 

• Caso o pedido de confidencialidade não seja acompanhado de uma explicação ou indicação de 

um interesse especial, ou não haja qualquer tentativa de justificar o estatuto ou natureza confidencial 

dos dados/informações, o organismo de recurso ou instituto de propriedade intelectual do Estado-

Membro pode apontar a existência de uma lacuna. Se a lacuna não for corrigida, o organismo de 

recurso ou instituto de propriedade intelectual do Estado-Membro deve remover a confidencialidade 

sem quaisquer comunicações adicionais, caso a decisão seja definitiva. 

• Caso o pedido de confidencialidade seja acompanhado de uma explicação insuficiente para 

justificar o estatuto ou a natureza confidencial dos dados/informações, o organismo de recurso ou 

instituto de propriedade intelectual do Estado-Membro deve apontar a existência de uma lacuna. Se 

a lacuna não for corrigida, o organismo de recurso ou instituto de propriedade intelectual do Estado-

Membro deve remover a confidencialidade sem quaisquer comunicações adicionais, caso a decisão 

seja definitiva. Se a lacuna for corrigida, o pedido de confidencialidade deve ser respeitado. 

                                                      
(92) Exemplo de informação geral sobre dados ou informações confidenciais: «dados sobre tabelas de preços para distribuidores ou 
listas de clientes, que são pertinentes para a(s) atual(ais) estratégia comercial/relações comerciais». 
(93) Ver a definição do termo «confidencialidade de dados/elementos de prova» na introdução da presente secção da prática comum. 
(94) O interesse especial deve ser devido à natureza confidencial dos dados/elementos de prova, por exemplo, estatuto de segredos 
comerciais e de mercado, ou qualquer outro interesse (em manter determinados dados confidenciais) reconhecido pela legislação 
ou jurisprudência da UE ou nacional. 
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3.4.4 Tratamento de dados confidenciais em processos e decisões 

Regra geral, é aconselhável que as decisões dos organismos de recurso e institutos de propriedade 

intelectual dos Estados-Membros sejam disponibilizadas (offline/online) para informação e consulta do 

público em geral e no interesse da transparência e da previsibilidade. No entanto, algumas partes das 

decisões podem não ser publicadas por motivos de confidencialidade. 

 

Além disso, os dados confidenciais devem ser marcados e mantidos como tal nos processos. Por 

conseguinte, alguns meios específicos podem ser aplicados para assegurar que tal ocorra. 

 

Existem vários meios à disposição dos organismos de recurso e institutos de propriedade intelectual dos 

Estados-Membros para salvaguardar a confidencialidade dos dados.  

 

Uma vez que alguns organismos de recurso ou institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros 

não publicam as suas decisões ou elementos de prova online, as recomendações infra devem ser 

utilizadas apenas nos casos aplicáveis. 

 

Recomendações: 

 

É aconselhável que, no caso de: 
 

Segredos comerciais e do mercado e outras informações confidenciais 

a) Em processos (online offline) 

• Apenas devem ser isentos do acesso a processos online mediante pedido explícito (ver subcapítulos 

3.4.2 a 3.4.3) apresentado pela parte. 

• O acesso online deve ser bloqueado a qualquer elemento de prova marcado como confidencial sem 

verificar se realmente inclui dados confidenciais. 

• Se aplicável, se um terceiro solicitar acesso a elementos de prova que não estejam disponíveis 

através do acesso ao processo online, o organismo de recurso ou instituto de propriedade intelectual 

do Estado-Membro deve analizar tal pedido numa base individual, em conformidade com a sua 

prática ou com as disposições jurídicas pertinentes. 

 

b) Em decisões (online e offline) 

• No caso de um pedido de confidencialidade, os dados devem ser descritos de uma forma geral para 
que não contenha quaisquer segredos comerciais e de mercado ou outras informações 
confidenciais. 

• Sempre que uma decisão contenha necessariamente segredos comerciais e de mercado ou outras 
informações confidenciais, tais dados confidenciais não devem ser publicados mediante a 
supressão da(s) parte(s) relevantes(s). Devem ser mantidas duas versões diferentes da decisão: 
uma versão completa para notificação às partes (que é mantida confidencial) e uma versão editada 
para publicação. 

 

Resolução amigável de disputas 

• Todos os elementos de prova referentes a um acordo amigável durante a fase de oposição, 
anulação, processo de recurso ou de mediação devem ser considerados confidenciais e, em 
princípio, não devem estar acessíveis em processos ou publicações disponíveis online. 
 

3.4.5 Tratamento de dados pessoais, dados pessoais relacionados com a saúde e dados sensíveis em 

processos e decisões (anonimização) 

A título de exemplo, as seguintes informações podem ser anonimizadas, em conformidade com a 

legislação aplicável, nas decisões ou nos acórdãos do organismo de recurso ou instituto de propriedade 

intelectual do Estado-Membro: nome e número de identificação das pessoas singulares. 
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Recomendações: 

 

I. Dados pessoais: 
a) Em processos (online e offline) 

• Apenas devem ser isentos do acesso a processos online mediante pedido explícito apresentado 

pela parte. 

• Se aplicável, se um terceiro solicitar acesso a elementos de prova que não estejam disponíveis 

através do acesso ao processo online, o organismo de recurso ou instituto de propriedade intelectual 

do Estado-Membro deve examinar tal pedido numa base individual, em conformidade com a sua 

prática ou com as disposições jurídicas pertinentes. 

 
b) Em decisões (online e offline) 

• Qualquer parte envolvida no processo pode solicitar a remoção de quaisquer dados pessoais 
incluídos na decisão. Por conseguinte, podem ser isentas de publicação. 

 
II. Dados pessoais relacionados com a saúde e dados sensíveis (95) 
a) Em processos (online e offline) 

• O organismo de recurso ou instituto de propriedade intelectual do Estado-Membro deve examinar 
ex officio se as provas contêm dados pessoais relacionados com a saúde ou dados sensíveis e, se 
tal for o caso, deve isentá-los do acesso a processos online. Por conseguinte, tais dados devem ser 
isentos do acesso a processos online, mesmo sem um pedido específico. 

 
b) Em decisões (online e offline) 

• Os dados pessoais relacionados com a saúde e os dados sensíveis devem ser isentos de publicação 
mediante a supressão da(s) parte(s) pertinente(s). Devem ser mantidas duas versões diferentes da 
decisão: uma versão completa para notificação às partes (que é mantida confidencial) e uma versão 
editada para publicação. 

 
 

                                                      
(95) Conforme descrito no Artigo 9.º do RGPD. 
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4 ANEXO 1 

MODELO 

Decisão sujeita a recurso/um número de processo:……. (indicar) 

Anexos contêm elementos com cor: SIM / NÃO (apenas no caso de apresentação de pedidos  por fax) 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Documentos e elementos de prova apresentados em suporte físico, eletronicamente, 

mediante suportes de dados ou por fax 

 

 

Anexo 

n.º 

 

Breve descrição do anexo  (1) 

 

 

Número 

de 

páginas (2) 

 

Número da 

página da 

apresentaçã

o do pedido 

em que o 

elemento de 

prova é 

mencionado; 

 

Pedido de 

confidencialida

de (3)  

Opcional 

As partes 

específicas de 

um documento 

(elementos de 

prova) nas 

quais a parte 

que apresenta o 

pedido se 

baseia para 

fundamentar os 

seus 

argumentos 

1. Carta de 10/12/2017, dirigida 

pelo Sr. Green à Sr.ª Smith 

3 pág. 2 Sim  

2. 25 faturas, jan. de 2017 a jun. 

de 2018, NewCo Ltd. 

60 pág. 7   

3. 40 faturas, jan. de 2016 a jun. 

de 2018, ABC Ltd. 

50 págs. 15-16   

4. Declaração juramentada, 

24/8/2018, Sr.ª Green, CEO 

da NewCo Ltd. 

1 págs. 17-18 Sim  

5. Artigo do Dr. Blue publicado a 

12/12/2017 na revista GO 

4/2017: «Confundir a marca X 

com a marca Y», que 

contempla o caráter distintivo 

inerente da marca X 

23 pág. 30  pág. 12 

6. Versão impressa 1/1/2019 da 

página Web 

www.webpage1.com 

5 pág. 41   

                                                      
(1) Uma breve descrição do anexo, destinada a compreender claramente a natureza do documento ou elemento de prova. Por 
exemplo, o título ou o assunto do documento ou elemento de prova (ou seja, «carta»/«acordo de licença relativo à marca 
X»/«extrato»), a sua data, autor, destinatário, partes, etc. 
(2) Além disso, se possível, cada anexo deve ser paginado. 
(3) Se tiver sido apresentado um pedido de confidencialidade e o elemento de prova em causa tiver de ser marcado como confidencial 
e mantido como tal, preencher com: SIM. Caso contrário, não preencher. A fundamentação do pedido de confidencialidade deve ser 
fornecida aquando da apresentação dos dados confidenciais. 
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7. Vídeo que mostra (duração: 

00:07:42) a utilização da 

marca X n.º 123 456 789 da 

UE na Exposição de produtos 

de consumo 2018 (processo 

«vid1.mp4» apresentado em 

unidades flash USB) 

N/D pág. 45  00:07:42 

 


