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1. CONTEXTO 

Os Institutos de Propriedade Intelectual que integram a Rede Europeia de Marcas, Desenhos 

ou Modelos continuam a colaborar no âmbito do Programa de Convergência. Acordaram uma 

Prática Comum adicional no que diz respeito ao uso de marcas de forma diferente da 

registada, com vista a identificar princípios gerais a ter em consideração ao avaliar se o uso 

de uma marca numa forma diferente da registada altera o seu caráter distintivo, bem como 

para fornecer orientações a este respeito. 

Esta Prática Comum é divulgada através da presente Comunicação Comum com o fim de 

aumentar ainda mais a transparência, a segurança jurídica e a previsibilidade, em benefício 

tanto dos examinadores como dos utilizadores. 

O âmbito da Prática Comum consiste na avaliação dos tipos de alterações que podem ocorrer 

no sinal quando é utilizado  sob uma forma diferente da registada, nomeadamente quando 

são adicionados, omitidos ou alterados elementos ou quando estas alterações surgem em 

combinação. 

Encontram-se excluídos do âmbito da Prática Comum os seguintes aspetos: 

• Tipos de marcas que não sejam marcas nominativas, puramente figurativas e mistas, 

nomeadamente, marcas tridimensionais, marcas de posição, marcas de padrão, 

marcas de cor e outras marcas não tradicionais; 

• Descrições, reivindicações de cores e observações. Embora estes aspetos possam 

ter impacto na avaliação, não são tidos em consideração para efeitos desta Prática 

Comum, uma vez que os sinais são avaliados unicamente com base nas 

representações que constam dos exemplos apresentados; 

• Caráter distintivo reforçado através da utilização (reputação, notoriedade) e o seu 

impacto na avaliação; 

• Definição de uso sério e da metodologia seguida pelos Institutos de Propriedade 

Intelectual dos Estados-Membros para a sua análise; 

• Definição dos fatores a considerar durante a avaliação do uso sério (ou seja, local, 

tempo e extensão da utilização); 

• Meios de prova a apresentar para provar o uso sério de um sinal (p. ex., catálogos, 

faturas, tabelas de preços ou inquéritos). A argumentação apresentada em todos os 

exemplos baseia-se no pressuposto de que os sinais nos mesmos representados 

consistem no único meio/forma de representação do sinal constante nas provas de 

uso apresentadas(1); 

• Aspetos processuais relacionados com a oposição, caducidade, e/ou invalidade; 

• Descrição de restrições legais que impeçam a implementação, em particular nos 

Institutos de Propriedade Intelectual dos Estados-Membros; 

• Questões linguísticas (todos os exemplos estão em inglês, e presume-se que serão 

compreendidos pelo público relevante). 

 

 
(1) A avaliação para determinar se o sinal, na forma como é usado, constitui uma variação aceitável da forma sob 
a qual está registado deve basear-se nas provas apresentadas pelas partes em cada caso concreto. 
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2. A PRÁTICA COMUM 

O texto que se segue resume as principais orientações e princípios constantes da Prática 

Comum. O texto completo e todos os exemplos ilustrativos podem ser encontrados no Anexo 

1 da presente Comunicação Comum. 

 

OBSERVAÇÃO PRELIMINAR SOBRE O USO SIMULTÂNEO DE VÁRIOS SINAIS 

Os sinais são frequentemente utilizados em 

conjunto com outros sinais no comércio (p. 

ex., para designar uma submarca e/ou um 

logótipo ou em conjunto com o nome de uma 

empresa). Quando vários sinais são 

utilizados em conjunto, mas permanecem 

independentes uns dos outros e 

desempenham a sua função distintiva 

enquanto sinais separados, a questão de 

saber se o caráter distintivo do sinal, tal 

como está registado, foi alterado nem 

sequer se coloca.  

 

Utilização simultânea de vários sinais (Classe 33) 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado 

  
 

 

PRINCÍPIOS DA PRÁTICA COMUM: 

 

ETAPAS DE AVALIAÇÃO 

Para avaliar se o sinal, no modo como é utilizado, constitui uma variação aceitável 

da forma sob a qual se encontra registado, devem ser tidas em consideração as 

seguintes etapas: 

PRIMEIRA ETAPA: Avaliação do sinal tal como está registado: Avaliar o sinal  na forma 

sob a qual se encontra registado, tendo em conta os seus elementos distintivos e 

visualmente dominantes. 

SEGUNDA ETAPA: Avaliação das diferenças do sinal no modo como é utilizado e o efeito 

das alterações: Avaliar se os elementos que contribuem para o caráter distintivo do sinal 

na forma sob a qual se encontra registado estão presentes e/ou foram modificados no sinal 

no modo como é utilizado, numa comparação direta (ou seja, lado a lado) dos dois sinais. 

No que diz respeito ao efeito das alterações, deve ser tido em conta o maior ou menor grau 

de caráter distintivo do sinal, tal como está registado. 
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ADIÇÃO DE ELEMENTOS 

Quando um elemento é acrescentado ao sinal no modo como é utilizado e não é 

considerado como utilização simultânea de vários sinais, tal situação constitui  uma 

adição. 

Adição de elementos distintivos 

 

Em princípio, a adição de um elemento 

distintivo que interage com o sinal tal como 

se encontra registado, de tal forma que já 

não pode ser entendido de forma 

independente, altera o seu caráter distintivo. 

Será este o caso quando o sinal registado 

tem um grau de distintividade média ou 

fraca.  

 

Alteração do caráter distintivo do sinal registado (Classe 25) 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado 

 

 

 

Inexistência de alteração do caráter distintivo do sinal 
registado (Classe 25) 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado 

GERIVAN  

GERIVAN 
  

 

Adição de elementos não distintivos 

e/ou elementos de fraco caráter 

distintivo 

 

Em geral, se o sinal tal como se registado 

tiver um grau de distintividade média, a 

adição de elementos não distintivos ou de 

elementos com fraco caráter distintivo não 

altera o seu caráter distintivo, 

independentemente de esses elementos 

serem ou não visualmente dominantes. 

 

 

 

Inexistência de alteração do caráter distintivo do sinal 
registado (Classe 25) 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado 

GERIVAN 
 

 

Inexistência de alteração do caráter distintivo do sinal 
registado (Classe 3) 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado 

GERIVAN 

 
 

Quando o sinal tal como se encontra  

registado apresenta fraco caráter distintivo, 

é mais provável que ocorra uma alteração 

do seu caráter distintivo, mesmo que a 

adição diga respeito a um elemento de fraco 

caráter distintivo. 

 

Alteração do caráter distintivo do sinal registado (Classe 31) 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado 
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OMISSÃO DE ELEMENTOS 

O sinal na forma sob a qual se encontra registado é considerado uma unidade. 

Quando um elemento presente no sinal registado está ausente no sinal no modo 

como é utilizado, tal situação constitui uma omissão. 

Omissão de elementos distintivos 

 

Todos os elementos distintivos do sinal tal 

como se encontra registado contribuem 

para o seu caráter distintivo. Por 

conseguinte, a omissão de um desses 

elementos no modo como o sinal é utilizado 

é suscetível de alterar o caráter distintivo do 

sinal tal como foi registado, salvo se os 

elementos omitidos forem desconsiderados 

pelo consumidor devido ao seu pequeno 

tamanho e/ou posição. 

 

Alteração do caráter distintivo do sinal registado (Classe 25) 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado 

GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT 

 

Inexistência de alteração do caráter distintivo do sinal 
registado (Classe 25) 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado 

GERIVAN 

 Bubblekat 
 

GERIVAN 
    
 

  

Omissão de elementos não 

distintivos e/ou elementos de fraco 

caráter distintivo 
 

Se o sinal tal como se encontra registado for 

de caráter distintivo médio, a omissão de um 

elemento não distintivo do sinal no modo 

como é utilizado não será suscetível de 

alterar o caráter distintivo do sinal registado. 

Este também poderá ser o caso quando o 

elemento omitido apresenta fraco caráter 

distintivo. 

 

Inexistência de alteração do caráter distintivo do sinal 
registado (Classe 3) 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado 

BIO 
GERIVAN GERIVAN 

 

Inexistência de alteração do caráter distintivo do sinal 
registado (Classe 25) 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado 

 GERIVAN 

  

No entanto, não se pode excluir a 

possibilidade de a omissão de um elemento 

com fraco caráter distintivo conduzir a um 

resultado diferente, particularmente se o 

elemento omitido for visualmente dominante 

ou interagir com outros elementos. 

 

Alteração do caráter distintivo do sinal registado (Classe 30) 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado 

GERIVAN 

 

GERIVAN 

   

Se o sinal tal como se encontra registado for 

composto exclusivamente por elementos 

com caráter distintivo fraco e/ou por 

elementos não distintivos, cuja combinação 

torna o sinal registável como um todo, a 

omissão de um ou mais destes elementos 

alterará, regra geral, o caráter distintivo do 

sinal tal como está registado. 

 

Alteração do caráter distintivo do sinal registado (Classe 31) 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado 
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ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS (p. ex., tipo de letra, tamanho, cores, posição) 

Marcas nominativas 

Em princípio, a representação específica da 

marca nominativa, tal como a sua 

representação numa determinadoa tipologia 

de letra, estilização, tamanho, cor ou 

posição, não altera o caráter distintivo da 

marca nominativa na forma sob a qual está 

registada, desde que a palavra permaneça 

identificável como tal no modo como é 

utilizada. 

 

Quando a marca nominativa deixa de ser 

identificável, o caráter distintivo do sinal tal 

como se encontra registado será alterado. 

Este é  também o caso quando o sinal 

registado apresenta fraco caráter distintivo. 

 

Inexistência de alteração do caráter distintivo do sinal 
registado (Classe 25) 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado 

GERIVAN 
 

 

Inexistência de alteração do caráter distintivo do sinal 
registado (Classe 25) 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado 

GERIVAN 
 

 

Alteração do caráter distintivo do sinal registado (Classe 25) 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado 

GERIVAN 
 

  

Marcas puramente figurativas 

 

No caso de marcas puramente figurativas, o 

caráter distintivo deriva dos elementos 

figurativos de uma determinada 

representação. Por conseguinte, a alteração 

da representação dos elementos figurativos 

é suscetível de alterar o caráter distintivo do 

sinal, exceto se compreender 

características que não são aspetos 

essenciais para o caráter distintivo do sinal. 

No caso de marcas puramente figurativas de 

fraco caráter distintivo, até mesmo 

pequenas alterações da marca podem levar 

a uma modificação do seu caráter distintivo. 

 

Inexistência de alteração do caráter distintivo do sinal 
registado (Classe 9) 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado 

  
 

Alteração do caráter distintivo do sinal registado (Classe 31) 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado 

 
 

  

Marcas mistas 

Em geral, quanto mais um elemento contribui para o caráter distintivo, mais se entende que 

a alteração de tal elemento é suscetível de modificar o caráter distintivo do sinal. 

Nos casos em que o caráter distintivo do sinal registado deriva essencialmente de: 
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➢ elementos verbais - a utilização desses 

elementos num tipo de letra, cor ou 

tamanho diferente não irá normalmente 

alterar o caráter distintivo, a menos que 

as diferenças sejam de tal modo 

significativas que tenham impacto na 

impressão global do sinal tal como  se 

encontra registado. 

 

Inexistência de alteração do caráter distintivo do sinal 
registado (Classe 25) 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado 

 
 

 
 

Alteração do caráter distintivo do sinal registado (Classe 25) 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado 

  
  

➢ elementos figurativos - as alterações da 

representação desses elementos são 

mais suscetíveis de alterar o caráter 

distintivo do sinal tal como se encontra  

registado, a menos que digam respeito a 

características que não são 

consideradas aspetos essenciais para o 

caráter distintivo do sinal.  

 

Inexistência de alteração do caráter distintivo do sinal 
registado (Classe 25) 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado 

Best quality! Best quality!  
 

Alteração do caráter distintivo do sinal registado (Classe 25) 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado 

Best quality! 
 

  

➢ a combinação de elementos verbais e 

figurativos - esses elementos têm de ser 

respeitados; 

quando a disposição de tais elementos 

contribui para o caráter distintivo, a 

alteração de tal disposição pode 

modificar o caráter distintivo do sinal tal 

como se encontra registado.  

 

Alteração do caráter distintivo do sinal registado (Classe 25) 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado 

 

BUBBLEKAT 
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COMBINAÇÃO DE ALTERAÇÕES 

Na prática, diferentes tipos de alterações 

podem ser combinadas no sinal no modo 

como é utilizado. 

 

Em geral, quando as alterações dizem 

respeito a uma combinação que inclua a 

adição, omissão ou alteração de 

características, aplicam-se os princípios 

definidos na Prática Comum. 

Havendo uma combinação de alterações, 

deve avaliar-se se alguma das alterações 

por si só conduz à modificação do caráter 

distintivo do sinal tal como se encontra 

registado, mesmo que as restantes 

alterações não tenham um impacto decisivo. 

Se não for esse o caso, deve avaliar-se o 

efeito da combinação de todas as 

alterações.  

 

Inexistência de alteração do caráter distintivo do sinal 
registado (Classe 33) 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado 

  
 

Alteração do caráter distintivo do sinal registado (Classe 25) 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado 

  

  

 

3. APLICAÇÃO 

 
À semelhança de práticas comuns anteriores, a presente Prática Comum produz efeitos três 

meses após a data de publicação da presente Comunicação Comum. O quadro a seguir 

apresenta mais informações sobre a aplicação da presente Prática Comum. 

Os Institutos responsáveis pela implementação podem optar por publicar informações 

complementares nos seus sítios Web. 

LIGAÇÃO PARA O QUADRO 

https://www.tmdn.org/network/documents/10181/233753/Overview_of_implementations_of_the_CP8_Common_Practice.pdf/7e9fecc4-4883-4de0-b487-d191cd6ce438
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1 Introdução 
 
1.1 Objetivo do presente documento 
 
O presente documento de Prática Comum visa identificar os princípios gerais para avaliar 
situações em que o uso de uma marca de forma diferente da registada altera o seu caráter 
distintivo, bem como fornecer orientações a este respeito. Serve como referência para o 
EUIPO, para o Instituto da Propriedade Intelectual do Benelux e para os Institutos de 
Propriedade Intelectual dos Estados-Membros, além de associações de utilizadores, partes e 
representantes no âmbito da Prática Comum PC8. 
 
A presente Prática Comum será amplamente divulgada e ficará facilmente acessível, 
proporcionando uma explicação completa sobre os princípios em que a mesma se 
baseia. Estes princípios foram desenvolvidos tendo em vista uma aplicação geral e visam 
abordar a grande maioria dos casos. Embora as alterações do caráter distintivo sejam sempre 
avaliadas caso a caso, os princípios servem de orientação para permitir que os diferentes 
Institutos de Propriedade Intelectual dos Estados-Membros cheguem a uma conclusão 
semelhante e previsível durante a avaliação do uso de marcas de modo diferente da forma 
sob a qual foram registadas. 
 
Além disso, os exemplos acrescentados ao presente documento visam ilustrar os princípios 
da Prática Comum. Estes exemplos devem ser analisados em conjunto com a respetiva 
argumentação e com base nos pressupostos em que se baseiam. 
 
 
1.2 Contexto 
 
Cooperação Europeia 
 
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 (doravante RMUE) e a Diretiva (UE) n.º 
2015/2436 (doravante DMUE), que tem por objetivo aproximar as 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. 
 
No entanto, os Institutos de Propriedade Intelectual dos Estados-Membros e as associações 
de utilizadores que têm vindo a cooperar ativamente desde a criação da Rede Europeia de 
Marcas, Desenhos e Modelos em 2011, já tinham produzido resultados concretos em termos 
de maior transparência e eficiência. Sob os auspícios da convergência, têm estado a colaborar 
na resolução dos principais problemas da prática de marcas, desenhos ou modelos e na 
harmonização, em primeiro lugar, das normas de exame no domínio da classificação de 
marcas e, em seguida, dos motivos absolutos e relativos de recusa de marcas e dos desenhos 
ou modelos. Estes esforços de colaboração deram origem a duas bases de dados de 
classificação harmonizadas — a base de dados harmonizada de produtos e serviços de 
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marcas e a base de dados harmonizada de indicações de produtos para desenhos ou modelos 
— e a cinco Práticas Comuns: 
 

• Prática Comum relativa às indicações gerais dos títulos das classes da Classificação de 
Nice; 

• Prática Comum relativa ao caráter distintivo de marcas figurativas com expressões 
descritivas/não distintivas; 

• Prática Comum relativa ao âmbito da proteção de marcas a preto e branco; 

• Prática Comum relativa ao impacto dos elementos não distintivos/pouco distintivos das 
marcas no contexto do exame do risco de confusão; 

• Prática Comum relativa à representação gráfica de desenhos ou modelos. 
 
Com as suas disposições específicas que codificam a cooperação e a convergência de 
práticas na legislação da UE, o pacote de reforma sobre a marca consolidou os resultados 
destas iniciativas de harmonização e estabeleceu um mandato claro para novos progressos. 
 
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. 
 
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, desenhos ou modelos dos Institutos de Propriedade Intelectual dos 
Estados-Membros, a fim de detetar domínios em que existia divergência e, através de uma 
avaliação do impacto provável, da viabilidade do seu âmbito, das restrições legais existentes, 
dos níveis de interesse entre os utilizadores e da exequibilidade para os Institutos de 
Propriedade Intelectual dos Estados-Membros, 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 primeiro projeto de 
convergência lançado pelo Conselho de Administração, que é o oitavo em termos absolutos. 
«PC8: Uso de uma marca de forma diferente da registada» foi um dos dois projetos 
recomendados para lançamento na sequência do ciclo de abertura da análise de 
convergência, que se centrava na reforma jurídica e no impacto das novas disposições 
introduzidas pela DMUE. 
 
 
PC8: Uso de uma marca de forma diferente da registada 
 
A análise de convergência deste tópico revelou divergências significativas entre as práticas 
dos Institutos de Propriedade Intelectual dos Estados-Membros em relação à avaliação do 
uso sério quando uma marca é utilizada de forma diferente da registada. 
 
A antiga Diretiva 2008/95/CE relativa às marcas não incluía a obrigação de os Institutos de 
Propriedade Intelectual dos Estados-Membros apresentarem procedimentos de oposição ou 
anulação, nem previa explicitamente a falta de uso como meio de defesa no âmbito desses 
procedimentos. Antes da entrada em vigor da DMUE, apenas 15 Institutos de Propriedade 
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Intelectual dos Estados-Membros avaliavam o uso sério, estando a maioria no contexto de 
processos de caducidade. 
 
Além disso, verificou-se que os Institutos de Propriedade Intelectual dos Estados-Membros 
que avaliavam o uso sério tinham posições  divergentes quanto ao grau de alterações que os 
titulares poderiam fazer sem que as mesmas alterassem o caráter distintivo da marca. 
 
Tais práticas divergentes criaram incerteza entre os utilizadores que procuravam proteger os 
seus direitos em diferentes jurisdições, além de terem gerado custos mais elevados 
associados à tentativa de adaptar as suas estratégias às práticas de exame variáveis e, muitas 
vezes, conflituantes. Além disso, a falta de uma prática unificada sobre o assunto havia 
deixado o sistema de PI da UE desligado da realidade do mercado contemporâneo, onde os 
titulares das marcas estão constantemente a adaptá-las em resposta à evolução das 
tendências do mercado. 
 
A adoção da nova DMUE teve um impacto importante nas práticas nesta área. O artigo 43.º 
da DMUE introduziu a obrigação de todos os Estados-Membros preverem processos 
administrativos de oposição nos seus institutos até 14 de janeiro de 2019, e o artigo 44.º da 
DMUE tornou obrigatório prever a falta de uso sério como meio de defesa em processos de 
oposição. O artigo 45.º da DMUE introduziu a obrigação de todos os Estados-Membros 
preverem processos administrativos de caducidade nos seus Institutos , com base na falta de 
uso sério, e de invalidade, até 14 de janeiro de 2023; e o artigo 46.º da DMUE tornou 
obrigatório prever a falta de uso sério como meio de defesa em processos de invalidade. 
Embora estas novas disposições tenham contribuído significativamente para aumentar a 
segurança jurídica ao imporem procedimentos mais uniformes, a sua entrada em vigor 
significou que, na altura da análise de convergência, quase metade dos Institutos de 
Propriedade Intelectual dos Estados-Membros enfrentava a tarefa de incorporar novos 
procedimentos e/ou avaliações nas suas práticas de exame. 
 
Além disso, podem persistir, na prática, discrepâncias que tinham sido previamente detetadas 
entre os Institutos de Propriedade Intelectual dos Estados-Membros que avaliam o uso sério. 
Tanto o artigo 16.º, n.º 5, alínea a), da DMUE como o artigo 18.º, n.º 1, alínea a), do RMUE 
determinam que: «o uso de uma marca sob uma forma que difira em elementos que não 
alteram o caráter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada constitui também uma 
forma de uso». A redação destes artigos, que é a mesma da anterior Diretiva, deixa aberta a 
interpretação da noção de «forma diferente de elementos que não alteram o caráter 
distintivo». Tendo em conta que esta noção poderia ser — e foi — interpretada de modo 
diferente de acordo com o tipo de marca (nominativa, figurativa, mista) e/ou a natureza das 
alterações (adição, omissão, variação de cor, posição, etc.), a abordagem à mesma 
permaneceu suscetível a uma tomada de decisão largamente subjetiva. 
 
Tendo em conta o exposto, a análise de convergência determinou que a transposição das 
disposições acima referidas para as legislações nacionais, e o subsequente aumento da 
aplicação das disposições relativas ao uso sério, fez deste tema uma prioridade no âmbito da 
convergência. Identificou a necessidade de harmonizar a Prática dos Institutos de Propriedade 
Intelectual dos Estados-Membros que já avaliavam a prova de uso e criar uma prática 
harmonizada para os Institutos de Propriedade Intelectual dos Estados-Membros que irão 
começar a avaliar o uso sério. 
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Neste sentido, o projeto PC8 foi lançado em outubro de 2017 com o objetivo de estabelecer 
um conjunto de critérios e princípios comuns para avaliar quando as alterações do sinal, tal 
como utilizado, levam a uma modificação do caráter distintivo do sinal, tal como registado, 
bem como quando isso não acontece. 
 
 
1.3 Âmbito da prática 
 
Esta Prática Comum oferece um conjunto de princípios e exemplos sobre a utilização de uma 
marca de modo diferente do registado, tendo em conta o impacto de adições, omissões e 
alterações de características no caráter distintivo das marcas nominativas registadas, marcas 
puramente figurativas e marcas mistas (combinação de elementos verbais e figurativos). 
 
Encontram-se excluídos do âmbito da Prática Comum os seguintes aspetos: 
 

• Tipos de marcas que não sejam marcas nominativas, puramente figurativas e mistas, 
nomeadamente, marcas tridimensionais, marcas de posição, marcas de padrão, marcas 
de cor e outras marcas não tradicionais. 

• Descrições, reivindicações de cores e observações. Embora estes aspetos possam ter 
impacto na avaliação, não são tidos em consideração para efeitos desta Prática Comum, 
uma vez que os sinais são avaliados unicamente com base nas representações que 
constam dos exemplos apresentados. 

• Caráter distintivo reforçado através da utilização (reputação, notoriedade) e o seu 
impacto na avaliação. 

• Definição de uso sério e da metodologia seguida pelos Institutos de Propriedade 
Intelectual dos Estados-Membros para a sua análise. 

• Definição dos fatores a considerar durante a avaliação do uso sério (ou seja, local, 
tempo e extensão da utilização). 

• Meios de prova a apresentar para provar o uso sério de um sinal (p. ex., catálogos, 
faturas, tabelas de preços ou inquéritos). A argumentação apresentada em todos os 
exemplos baseia-se no pressuposto de que os sinais nos mesmos representados 
consistem no único meio/forma de representação do sinal constante nas provas de uso 
apresentadas (1). 

• Aspetos processuais relacionados com a oposição, caducidade e/ou invalidade. 

• Descrição de restrições legais que impeçam a implementação, em particular nos 
Institutos de Propriedade Intelectual dos Estados-Membros. 

• Questões linguísticas (todos os exemplos estão em inglês, e presume-se que serão 
compreendidos pelo público relevante). 

 
 

2 Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia 
 
Nos termos do artigo 16.º, n.º 5, alínea a), da DMUE, a utilização de uma marca sob uma 
forma que difira em elementos que não alteram o caráter distintivo da marca na forma sob a 
qual foi registada também constitui uso sério, independentemente de a marca, sob a forma 
como é utilizada, estar ou não também registada em nome do titular. 
 

 
(1) A avaliação para determinar se o sinal, na forma como é usado, constitui uma variação aceitável da forma sob 
a qual está registado deve basear-se nas provas apresentadas pelas partes em cada caso  concreto. 
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Tal como foi confirmado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (adiante, o Tribunal), o 
objetivo desta disposição é evitar impor uma exigência de estrita conformidade entre o modo 
como a marca é utilizada no comércio e a forma sob a qual foi registada, permitindo, assim, 
ao titular de uma marca, na exploração comercial do sinal, efetuar variações do sinal que, sem 
alterar o seu caráter distintivo, permitam uma melhor adaptação às exigências de 
comercialização e promoção dos produtos ou serviços em causa (23/02/2006, T-194/03, 
Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50; 18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 29). 
Portanto, não é necessário encontrar o sinal tal como é utilizado em estrita conformidade com 
o sinal tal como registado e permite-se uma certa flexibilidade desde que as variações em 
relação ao sinal registado não alterem o seu caráter distintivo. Esta possibilidade tem de ser 
analisada caso a caso. 
 
O Tribunal estabeleceu igualmente que a obrigação de utilizar a marca registada pode ser 
cumprida mediante a prova de como o sinal como é usado no comércio, quando este difere 
da forma sob a qual foi registado apenas em aspetos insignificantes, pelo que os dois sinais 
podem, portanto, ser considerados como amplamente equivalentes (10/12/2015, T-690/14, 
Vieta, EU:T:2015:950, § 31; 12/03/2014, T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 26; 
10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 30). 
 
O Tribunal determinou que para se concluir que o caráter distintivo da marca registada foi 
alterado pressupõe a realização de uma avaliação do caráter distintivo e dominante dos 
elementos adicionados, efetuada com base nas qualidades intrínsecas de cada um desses 
elementos, bem como da posição relativa dos vários elementos na disposição da marca (ver, 
para esse efeito, os acórdãos de 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 28; 
24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36, 40; 10/06/2010, T-482/08, Atlas 
Transport, EU:T:2010:229, § 31). 
 
O Tribunal decidiu que devem ser tidas em conta as qualidades intrínsecas e, em particular, 
o maior ou menor grau de caráter distintivo da marca anterior (registada) utilizada unicamente 
como parte de uma marca complexa ou em conjunto com outra marca. Quanto mais fraco for 
o caráter distintivo, mais fácil será alterá-lo pela adição de um componente que seja em si 
distintivo, e mais a marca perderá a sua capacidade de ser entendida como uma indicação da 
origem dos produtos e serviços dentro do sinal tal como é utilizado. O contrário também se 
aplica (13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, 
§ 29). 
 
Além disso, o Tribunal confirmou que a condição de uso sério de uma marca registada pode 
ser satisfeita quando uma marca registada é utilizada em conjunto ou como parte de outra 
marca, desde que as diferenças resultantes do modo  como a marca é usada não alterem o 
caráter distintivo da marca tal como foi registada (ver, a este respeito, os acórdãos de 
18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31; 18/04/2013, C-12/12, Colloseum 
Holding, EU:C:2013:253, § 36). 
 
Por último, o Tribunal referiu situações em que vários sinais são utilizados simultaneamente 
de forma autónoma e, portanto, o sinal na forma sob a qual se encontra registado é entendido 
de forma independente dentro dessa combinação. A situação não é, neste caso, a de que o 
sinal  tal como está registado seja utilizado de uma forma diferente daquela em que foi 
registado, mas sim que vários sinais sejam utilizados em simultâneo (ver, para esse efeito, 
acórdãos de 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33, 34; 06/11/2014, 
T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43;). 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-146/15&td=ALL
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3 Uso simultâneo de vários sinais 
 
Tendo em conta a jurisprudência acima mencionada sobre sinais utilizados simultaneamente 
e antes de examinar os princípios da Prática Comum, devem ser levados em consideração os 
aspetos que abaixo se referem. 
 
Os sinais são frequentemente utilizados em conjunto com outros sinais no comércio (p. ex., 
para designar uma submarca e/ou um logótipo ou em conjunto com o nome de uma empresa). 
No entanto, essa utilização simultânea não implica a «alteração do caráter distintivo do sinal  
na forma sob a qual se encontra registado». Com efeito, quando vários sinais são utilizados 
em conjunto, mas permanecem independentes uns dos outros e desempenham a sua função 
distintiva enquanto sinais separados, a questão de saber se o caráter distintivo do sinal, tal 
como está registado foi alterado, nem sequer se coloca. 
 
Para se determinar se os sinais serão entendidos de forma independente ou como fazendo 
parte de um mesmo sinal deve ser efetuada uma avaliação que terá em conta vários fatores, 
tais como: 
 

• as características dos próprios sinais (elementos dominantes e distintivos; a sua 
respetiva posição; utilização em tamanho, tipo ou cor diferentes; presença ou ausência 
de ligações sintáticas ou gramaticais, etc.); 

 

• a forma como os sinais são apresentados na prova de uso e o contexto de utilização 
(setor de comércio em causa, natureza dos sinais, ou seja, nomes de empresas, 
imagens corporativas, identificadores de linhas de produtos, submarcas, etc.); 

 

• provas específicas capazes de estabelecer que os sinais são entendidos de forma 
independente pelos consumidores. 

 
Exemplos: 
 

Utilização simultânea de vários sinais 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado Produtos e 
serviços 

Fundamentação 

  

Classe 33: 
Vinho 

O sinal registado é utilizado 
em conjunto com outro sinal 

distintivo que indica o nome 
da adega — Bubblekat 
Winery. No setor vitivinícola, 

é comum utilizar o nome do 
produto e o nome da adega 
em conjunto no rótulo. O sinal 

registado será entendido de 
forma independente no sinal 
tal como é utilizado. 

GERIVAN 
GERIVAN by 

BUBBLEKAT Ltd. 

Classe 25: 
Vestuário, 
calçado e 

chapelaria 

O sinal registado, GERIVAN, 
é utilizado em conjunto com o 
nome de uma empresa, 

BUBBLEKAT Ltd. O sinal 
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4 Princípios da Prática Comum 
 
Este capítulo introduz os tipos de alterações que podem ocorrer no sinal quando é utilizado 
de forma diferente daquela sob a qual se encontra registado, nomeadamente quando são 
acrescentados, omitidos ou alterados elementos ou quando estas alterações aparecem em 
combinação. 
 
Para a avaliação destas alterações, e se elas constituem uma alteração do caráter distintivo 
do sinal tal como está registado, é necessário aplicar certos princípios. Estes princípios são 
apresentados abaixo, juntamente com os conceitos-chave e as etapas da avaliação a efetuar. 
 
 
4.1 Conceitos fundamentais 
 
Para assegurar uma aplicação harmonizada e consistente dos princípios da Prática Comum, 
é necessário compreender certos conceitos-chave, que são importantes para determinar se 
as variações do sinal na forma sob a qual se encontra registado alteram o seu caráter 
distintivo. 
 
 
4.1.1 Caráter distintivo 
 
Segundo a jurisprudência estabelecida, o caráter distintivo de uma marca significa que o sinal 
serve para identificar os produtos e/ou serviços em relação aos quais a marca está registada 
como sendo originários de uma determinada empresa e, portanto, para distinguir esses 
produtos e/ou serviços dos de outras empresas (2). 
 
O caráter distintivo deve ser avaliado por referência aos produtos ou serviços relevantes e à 
perceção que o consumidor tem do sinal. 
 
É necessário distinguir entre (i) a análise do caráter distintivo do sinal como um todo (tal como 
está registado) e (ii) a análise do caráter distintivo dos diferentes elementos do sinal. 

 
(2) Ver, a esse respeito, os acórdãos de 29/04/2004, processos apensos C-468/01 P a C-472/01 P, Tabs (3D), 
EU:C:2004:259, § 32. 

registado será entendido de 
forma independente no sinal 
tal como é utilizado. 

 

 

Classe 5: 
Produtos 

farmacêuticos 

O sinal registado, 

MAPALVAM, é utilizado em 
conjunto com outro sinal 
distintivo, ou seja, a imagem 

corporativa. No setor 
farmacêutico, é comum que o 
nome do produto apareça 

juntamente com a imagem 
corporativa. O sinal registado 
será entendido de forma 

independente no sinal tal 
como é utilizado. 
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4.1.2 Predominância visual 
 
Para efeitos do presente documento, a predominância visual refere-se ao impacto visual dos 
elementos de um sinal, ou seja, se um elemento sobressai visualmente em comparação com 
os outros elementos do sinal. Isto determina-se principalmente pela sua posição, tamanho 
e/ou utilização de cores (na medida em que afetam o seu impacto visual). Neste contexto, a 
avaliação da predominância visual não se aplica a marcas nominativas. 
 
Se, devido ao seu tamanho e/ou posição, houver a probabilidade de o consumidor ignorar os 
elementos, estes não desempenham qualquer papel na avaliação. 
 
 
4.1.3 Interações 
 
As interações entre os elementos do sinal podem assumir relevância ao determinar se o sinal, 
tal como registado, mantém o seu caráter distintivo quando é utilizado (3). 
 
Os elementos do sinal interagem quando são posicionados, combinados ou interligados de 
modo a dar a impressão de uma unidade. Tal impressão também pode resultar de uma 
interação conceptual quando uma unidade conceptual (um novo conceito) é criada. 
 
 
4.2 Etapas da avaliação 
 
Para avaliar se o sinal, no  modo como é utilizado, constitui uma variação aceitável  da forma 
sob a qual se encontra registado, deve ser adotada a seguinte metodologia: 
 
Etapa 1: Avaliar o sinal tal como está registado, tendo em conta os seus elementos distintivos 
e visualmente dominantes. 
 
Etapa 2: Avaliar as diferenças do sinal no  modo como é utilizado e o efeito das alterações. 
 
 
4.2.1 Etapa 1: Avaliação do sinal tal como está registado 
 
O primeiro passo é estabelecer quais os elementos que contribuem para o caráter distintivo 
do sinal tal como está registado. 
 
No caso de um sinal composto por um único elemento, é o próprio sinal que comporta o seu 
caráter distintivo. No caso de um sinal composto por vários elementos, esta avaliação requer 
uma análise do caráter distintivo e visualmente dominante dos seus elementos, com base nas 
qualidades intrínsecas de cada um deles e na sua posição relativa dentro da disposição do 
sinal, bem como nas suas interações (4). 
 
 

 
(3) Ver, a esse respeito, o acórdão de 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 29. 
(4) Ver, a esse respeito, o acórdão de 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36. 
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4.2.2 Etapa 2: Avaliação das diferenças do sinal nomodo como é utilizado e o efeito das 
alterações 

 
Uma vez identificados os elementos que contribuem para o caráter distintivo do sinal tal como 
está registado e determinado o seu grau de caráter distintivo, deve estabelecer-se, numa 
comparação direta (ou seja, lado a lado) dos dois sinais, se aqueles elementos estão 
presentes, e/ou modificados no sinal no modo como é utilizado. 
 
Nesta altura, deve ser feita uma avaliação dos elementos adicionados, omitidos ou alterados, 
com base nas qualidades intrínsecas e na posição relativa dos vários elementos dentro da 

disposição do sinal (5) e as suas interações. A impressão global produzida pelos sinais 

também deve ser tida em conta. 
 
No que diz respeito ao efeito das alterações, deve ser tido em conta o maior ou menor grau 
de caráter distintivo do sinal, na forma como está registado. Em geral, os sinais de um grau 
médio de caráter distintivo serão menos influenciados pelas alterações. Por outro lado, os 
sinais de fraco caráter distintivo (geralmente sinais que são compostos principalmente ou 
exclusivamente por elementos de fraco caráter distintivo) são, em geral, mais propensos a 
uma alteração do seu caráter distintivo (6). 
 
 
4.3 Adição de elementos 
 
Para efeitos do presente documento, quando um elemento é acrescentado ao sinal no modo 
como é utilizado e não é considerado como utilização simultânea de vários sinais, tal situação 
constitui uma adição. O impacto da adição em relação ao caráter distintivo do sinal na forma 
como está registado tem de ser avaliado. 
 
 
4.3.1 Adição de elementos distintivos 
 
Em princípio, a adição de um elemento distintivo que interage com o sinal tal como está 
registado, de tal forma que já não pode ser entendido de modo independente, altera o seu 
caráter distintivo. É este o caso quando o sinal registado tem caráter distintivo médio ou fraco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(5) Ver, a esse respeito, os acórdãos de 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 28; 21/11/2005, 
T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419 § 36. 
(6) Ver, a esse respeito, o acórdão de 13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), 
EU:T:2016:469, § 29. 
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Exemplos: 
 

Alteração do caráter distintivo do sinal registado 
 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado Produtos e 
serviços 

Fundamentação 

 

 

Classe 25: 
Vestuário, 

calçado e 
chapelaria 

O sinal registado é utilizado 

com um elemento figurativo 
distintivo (peixe azul) de tal 
forma que se cria uma única 

unidade e um novo conceito 
no sinal no modo como é 
utilizado (o peixe grande a 

comer o pequeno). Esta 
alteração modifica o caráter 
distintivo do sinal tal como 

está registado. 

ICE BREAKING THE ICE 

Classe 25: 
Vestuário, 
calçado e 

chapelaria 

O sinal registado é utilizado 
em combinação com outros 

elementos verbais distintivos. 
Estes elementos interagem 
de tal forma que é criado um 

novo conceito. Portanto, o 
caráter distintivo do sinal tal 
como está registado é 

alterado. 

    

Inexistência de alteração do caráter distintivo do sinal registado 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado Produtos e 
serviços 

Fundamentação 

GERIVAN 
 

GERIVAN 

Classe 25: 
Vestuário, 
calçado e 

chapelaria 

Assumindo que este não é 
considerado um caso de 

utilização de vários sinais 
simultaneamente (ver 
capítulo 3), o elemento 

figurativo acrescentado não 
interage com o sinal 
registado e é entendido de 

forma independente dentro 
do sinal no modo como é 
utilizado. Portanto, o caráter 

distintivo do sinal tal como 
está registado não é 
alterado. 
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4.3.2 Adição de elementos não distintivos e/ou elementos de fraco caráter distintivo 
 
Em geral, se o sinal  na forma como está registado tiver um grau de caráter distintivo médio, 

a adição de elementos não distintivos ou elementos de fraco caráter distintivo não altera o seu 

caráter distintivo (7), independentemente de esses elementos serem ou não visualmente 

dominantes. 

 
Exemplos: 
 

Inexistência de alteração do caráter distintivo do sinal registado 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado Produtos e 
serviços 

Fundamentação 

GERIVAN 

SUPER GERIVAN 
Classe 25: 
Vestuário, 
calçado e 

chapelaria 

GERIVAN é utilizado com um 
elemento verbal não 

distintivo, SUPER, que 
apenas qualifica GERIVAN. 
O elemento não distintivo 

acrescentado não altera o 
caráter distintivo do sinal tal 
como está registado. SUPERGERIVAN 

GERIVAN GERIVAN VISION 

Classe 5: 

Gotas 
oftalmológi
cas de grau 

médico 

GERIVAN é utilizado com 
uma palavra descritiva, 
«VISION». 

O elemento não distintivo 
acrescentado não altera o 
caráter distintivo do sinal tal 

como está registado. 

GERIVAN 
 

 

Classe 25: 
Vestuário, 
calçado e 

chapelaria 

GERIVAN é utilizado com um 

fundo não distintivo em forma 
geométrica. O elemento não 
distintivo acrescentado não 

altera o caráter distintivo do 
sinal tal como está registado. 

GERIVAN WWW.GERIVAN.COM 

Classe 25: 
Vestuário, 

calçado e 
chapelaria 

GERIVAN é utilizado com um 
indicador de domínio não 

distintivo. Os elementos não 
distintivos acrescentados não 
alteram o caráter distintivo do 

sinal tal como está 

registado (8). 

BUBBLEKAT BUBBLEKAT 
PARIS 

Classe 25: 
Vestuário, 
calçado e 

chapelaria 

BUBBLEKAT é utilizado com 
um termo geográfico não 

distintivo, PARIS. O elemento 
não distintivo acrescentado 
não altera o caráter distintivo 

do sinal tal como está 
registado. 

 
(7) Ver, a esse respeito, o acórdão de 13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), 
EU:T:2016:469, § 31. 
(8) Desde que a prova de uso demonstre a utilização do nome de domínio como indicador da origem comercial dos 
produtos e serviços. 
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GERIVAN 

 

Classe 25: 

Calçado e 
suas partes 

GERIVAN é utilizado com um 
elemento figurativo não 
distintivo que representa 

calçado, que, apesar de 
visualmente dominante, não 
altera o caráter distintivo do 

sinal tal como está registado. 

GERIVAN 

 

Classe 33: 
Vinho 

GERIVAN é utilizado num 
rótulo de vinho com fraco 

caráter distintivo, o que é 
bastante comum. Tal adição 
não altera o caráter distintivo 

do sinal tal como está 
registado. 

GERIVAN 

 

Classe 3: 

Preparações 
para lavagem 

de roupa 

GERIVAN é utilizado com um 
elemento verbal não 

distintivo, BIO, que, apesar 
de ser visualmente 
dominante, não altera o 

caráter distintivo do sinal tal 
como está registado. 

  

 

Classe 25: 

Vestuário, 
calçado e 
chapelaria 

 A adição de elementos de 
fraco caráter distintivo, 

EVERYDAY CLOTHING 
CONCEPT, embora 
visualmente dominante, não 

altera o caráter distintivo do 
sinal tal como está registado. 

 
Quando o sinal na forma sob a qual se encontra registado é de fraco caráter distintivo, é mais 
provável que ocorra uma alteração do seu caráter distintivo, mesmo que a adição diga respeito 
a um elemento de fraco caráter distintivo. 
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Exemplo: 
 

Alteração do caráter distintivo do sinal registado 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado Produtos e 
serviços 

Fundamentação 

 

 

Classe 31: 
Frutos 

O sinal registado tem fraco 

caráter distintivo. O elemento 
acrescentado BAA-naa-NAA, 
que também é de fraco 

caráter distintivo, é colocado 
no início e interage com o 
sinal na forma como está 

registado, criando um novo 
conceito. Tais alterações 
alteram o caráter distintivo do 

sinal tal como se encontra 
registado. 

 
 
4.4 Omissão de elementos 
 
Como ponto de partida, o sinal na forma sob a qual se encontra registado é considerado uma 
unidade. Quando um elemento presente no sinal tal está como registado estiver ausente no 
sinal no modo como é utilizado, constitui uma omissão. O impacto da omissão no caráter 
distintivo do sinal tal como está registado tem de ser avaliado. 
 
 
4.4.1 Omissão de elementos distintivos 
 
Todos os elementos distintivos do sinal na forma sob a qual se encontra registado contribuem 
para o seu caráter distintivo. Portanto, a omissão de um desses elementos no no modo como 
o sinal é utilizado é suscetível de alterar o caráter distintivo do sinal tal como está registado. 
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Exemplos: 
 

Alteração do caráter distintivo do sinal registado 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado Produtos e 
serviços 

Fundamentação 

GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT 
Classe 25: 
Vestuário, 
calçado e 

chapelaria 

O sinal registado é 

composto por dois 
elementos verbais 
distintivos, GERIVAN e 

BUBBLEKAT. Ambos 
contribuem de igual modo 
para o caráter distintivo do 

sinal na forma como está 
registado. Portanto, a 
omissão de um desses 

elementos resulta numa 
alteração do caráter 
distintivo. 

 
Bubblekat 

Bubblekat 

Classe 25: 
Vestuário, 

calçado e 
chapelaria 

O sinal registado é 
composto por dois 
elementos distintivos, 

Bubblekat e a 
representação de um peixe 
estilizado. Ambos 

contribuem de igual modo 
para o caráter distintivo do 
sinal na forma como está 

registado. A omissão de um 
desses elementos resulta 
numa alteração do caráter 

distintivo. 

 
Bubblekat  

Classe 25: 
Vestuário, 
calçado e 
chapelaria 

O sinal registado é 
composto por dois 

elementos distintivos, a 
representação de um peixe 
estilizado e um elemento 

verbal, Bubblekat. Ambos 
contribuem de igual modo 
para o caráter distintivo do 

sinal na forma como está 
registado. A omissão de um 
desses elementos resulta 

numa alteração do caráter 
distintivo. 

 
  

Classe 25: 
Vestuário, 

calçado e 
chapelaria 

O sinal registado é 

composto por dois 
elementos distintivos, a 
representação de uma 

árvore estilizada e um peixe. 
Ambos contribuem de igual 
modo para o caráter 

distintivo do sinal na forma 
como está registado. A 
omissão de um desses 

elementos resulta numa 
alteração do caráter 
distintivo. 

 
Nos casos em que os elementos do sinal na forma sob a qual se encontra registado sejam 
ignorados pelo consumidor devido ao seu pequeno tamanho e/ou posição, a sua omissão no 
sinal no modo como é utilizado não alterará o caráter distintivo do sinal tal como está 
registado. 
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Exemplos: 
 

Inexistência de alteração do caráter distintivo do sinal registado 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado Produtos e 
serviços 

Fundamentação 

GERIVAN 
              Bubblekat 

 

GERIVAN 

Classe 25: 
Vestuário, 
calçado e 

chapelaria 

O caráter distintivo do sinal na 
forma como está registado 
não é alterado, uma vez que 

o elemento omitido será 
ignorado pelo consumidor 
devido ao seu pequeno 

tamanho e posição. 

  

Classe 33: 
Vinho 

O caráter distintivo do sinal na 
forma como está registado 

não é alterado, uma vez que 
o elemento omitido será 
ignorado pelo consumidor 

devido ao seu pequeno 
tamanho e posição.  

 
 
4.4.2 Omissão de elementos não distintivos e/ou elementos de fraco caráter distintivo 
 
Se o sinal na forma sob a qual se encontra registado for de caráter distintivo médio, a omissão 
de um elemento não distintivo do sinal no modo como é utilizado não será suscetível de alterar 
o caráter distintivo do sinal tal como está registado. Este também pode ser o caso quando o 
elemento omitido é apresenta fraco caráter distintivo. 
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Exemplos: 
 

Inexistência de alteração do caráter distintivo do sinal registado 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado Produtos e 
serviços 

Fundamentação 

BIO 
 

GERIVAN 

GERIVAN 

Classe 3: 

Preparações 
para lavagem 

de roupa 

O caráter distintivo do sinal 
registado deriva do elemento 
verbal distintivo, GERIVAN. 

A omissão do elemento não 
distintivo BIO, apesar de ser 
visualmente dominante, não 

altera o caráter distintivo do 
sinal tal como está registado. 

SUPER GERIVAN GERIVAN 
Classe 25: 
Vestuário, 
calçado e 

chapelaria 

O caráter distintivo do sinal 
registado deriva do elemento 

verbal distintivo, GERIVAN. 
SUPER é não distintivo, 
portanto a sua omissão não 

altera o caráter distintivo do 
sinal tal como está registado. 

 
GERIVAN 

Classe 25: 
Vestuário, 
calçado e 

chapelaria 

O caráter distintivo do sinal 

registado deriva do elemento 
verbal distintivo, GERIVAN. A 
omissão do fundo geométrico 

não distintivo não altera o 
caráter distintivo do sinal tal 
como está registado. 

The Fence Fence 
Classe 9: 

Telemóveis 

O caráter distintivo do sinal, 

registado, deriva 
principalmente da palavra 
distintiva «Fence». A omissão 

do artigo (o/a) não altera o 
caráter distintivo do sinal tal 
como está registado. 

 
GERIVAN 

GERIVAN 
Classe 30: 

Café 

O caráter distintivo do sinal 
registado deriva do elemento 
verbal distintivo, GERIVAN. A 

omissão do elemento 
figurativo não distintivo que 
representa um grão de café, 

apesar de ser visualmente 
dominante, não altera o 
caráter distintivo do sinal tal 

como está registado. 

 
 
No entanto, não se pode excluir a possibilidade de a omissão de um elemento de fraco caráter 
distintivo  conduzir a um resultado diferente, particularmente se o elemento omitido for 
visualmente dominante ou interagir com outros elementos. 
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Exemplos: 
 

Alteração do caráter distintivo do sinal registado 
 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado Produtos e 
serviços 

Fundamentação 

 

 

Classe 9: 
Cartão de 

crédito 

O caráter distintivo do sinal 
registado deriva do elemento 

verbal distintivo, 
BUBBLEKAT, e dos outros 
elementos do sinal. Estes 

outros elementos, apesar de 
serem de fraco caráter 
distintivo, interagem e são 

visualmente dominantes 
devido ao seu tamanho e 
posição de destaque. A 

omissão destes elementos 
dominantes altera o caráter 
distintivo do sinal tal como 

está registado. 

GERIVAN 

 
GERIVAN 

Classe 30: 
Café 

O caráter distintivo do sinal 
registado deriva da 
combinação da palavra 

distintiva, GERIVAN, e do 
elemento AROMA, 
apresentado num tipo de 

letra estilizada, o que 
acrescenta algum caráter 
distintivo a esse elemento 

verbal. Além disso, este 
último elemento, apesar de 
ser de fraco caráter distintivo, 

aparece num tamanho que 
domina visualmente o sinal 
na forma como está 

registado. A omissão de tal 
elemento dominante altera o 
caráter distintivo do sinal tal 

como se encontra registado. 

 
 
Se o sinal na forma sob a qual se encontra registado for composto exclusivamente por 
elementos de fraco caráter distintivo e/ou por elementos não distintivos, cuja combinação 
torna o sinal registável como um todo, a omissão de um ou mais destes elementos poderá, 
regra geral, alterar o caráter distintivo do sinal na forma como está registado. 
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Exemplos: 
 

Alteração do caráter distintivo do sinal registado 
 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado Produtos e 
serviços 

Fundamentação 

 
 

 

Classe 31: 

Ração para 
gatos 

O caráter distintivo do sinal 

registado deriva da 
combinação de elementos 
não distintivos e com fraco 

caráter distintivo, 
nomeadamente Bio e a 
estilização da letra O que se 

assemelha a um gato. A 
combinação de ambos os 
elementos torna o sinal 

registável como um todo. 
Portanto, a omissão de um 
dos elementos altera o 

caráter distintivo do sinal tal 
como está registado. 

 

 

Classe 30: 
Café 

O caráter distintivo do sinal 
registado deriva da 

combinação de formas 
geométricas simples e 
palavras descritivas. A 

combinação de tais 
elementos torna o sinal 
passível de ser registado no 

seu todo. Por conseguinte, a 
omissão de alguns destes 
elementos altera o caráter 

disitinvo do sinal tal como 
está registado. 

 
 
4.5 Alteração de características (p. ex., tipo de letra, tamanho, cores, posição) 
 
4.5.1 Marcas nominativas 
 
Em princípio, a representação específica da marca nominativa, tal como a sua representação 
numa determinada tipologia de letra, estilização, tamanho, cor ou posição, não altera o caráter 
distintivo da marca nominativa na forma sob a qual se encontra registada, desde que a palavra 
permaneça identificável como tal no modo como é utilizada. 
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Exemplos: 
 

Inexistência de alteração do caráter distintivo do sinal registado 

Sinal  tal como está registado Sinal tal como é usado Produtos e 
serviços 

Fundamentação 

GERIVAN GERIVAN 
Classe 25: 
Vestuário, 
calçado e 

chapelaria 

O sinal registado é utilizado a 
cores e permanece 
identificável como tal no 

modo como é utilizado. 
Portanto, tal utilização não 
altera o caráter distintivo do 

sinal tal como está registado. 
GERIVAN 

 

GERIVAN 

 

Classe 25: 

Vestuário, 
calçado e 
chapelaria 

O sinal registado é utilizado 
num determinado tipo de letra 
que não se destaca e 

permanece identificável como 
tal no modo como é utilizado. 
Portanto, a utilização com tal 

tipologia de letra não altera o 
seu caráter distintivo. 

GERIVAN BUBBLEKAT 
GERIVAN 

BUBBLEKAT 

Classe 25: 
Vestuário, 

calçado e 
chapelaria 

Os elementos verbais 

distintivos são identificáveis 
como tal no modo como o 
sinal é utilizado, apesar da 

alteração da sua posição. Tal 
alteração não modifica o 
caráter distintivo do sinal tal 

como está registado. 

GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT GERIVAN 

Classe 25: 
Vestuário, 
calçado e 

chapelaria 

Os elementos verbais 
distintivos, apesar de serem 
utilizados na ordem inversa, 

não criam um novo conceito e 
permanecem identificáveis no 
modo como o sinal é utilizado. 

Tal alteração não modifica o 
caráter distintivo do sinal tal 
como está registado. 

GERIVAN GERIVAN 

Classe 25: 

Vestuário, 
calçado e 
chapelaria 

A alteração do tamanho das 
letras G e N não gera um 
novo conceito e o sinal 

registado permanece 
identificável como tal no 
modo como é utilizado. 

Portanto, tal utilização não 
altera o caráter distintivo do 
sinal tal como está registado. 

BIO GERIVAN 
 

GERIVAN 

Classe 3: 
Preparações 
para lavagem 

de roupa 

O sinal registado BIO 

GERIVAN é composto por 
dois elementos verbais, Bio e 
Gerivan. Apesar das 

alterações de posição, 
tamanho e cor do elemento 
BIO, o sinal na forma como 

está registado permanece 
identificável como tal no 
modo como é utilizado. 

Portanto, tal utilização não 
altera o caráter distintivo do 
sinal tal como está registado. 
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GERIVAN GERIVAN 
Classe 25: 

Vestuário, 
calçado e 
chapelaria 

O sinal registado é 
identificável como tal no 
modo como é utilizado. A 

alteração do tipo de letra 
(utilização num formato 
ligeiramente estilizado) e da 

cor não modifica o seu caráter 
distintivo. 

GERIVAN BUBBLEKAT GERIVAN 
BUBBLEKAT 

Classe 25: 
Vestuário, 
calçado e 

chapelaria 

Os elementos verbais 
distintivos são identificáveis 

como tal no modo como o 
sinal é utilizado. A alteração 
de cor, tamanho e posição 

não modifica o seu caráter 
distintivo. 

GERI 
 

Classe 25: 
Vestuário, 
calçado e 

chapelaria 

O sinal registado é 

identificável como tal no 
modo como é utilizado. A 
estilização não sobressai e 

não altera o seu caráter 
distintivo. 

 
Quando a marca nominativa deixa de ser identificável como tal, por exemplo, devido à 
utilização da palavra numa estilização de destaque ou devido a alterações das características 
que modificam o significado do elemento verbal (p. ex., quando a ordem inversa dos 
elementos verbais gera um significado diferente ou quando uma parte do elemento verbal com 
destaque gráfico tem um significado próprio), o caráter distintivo do sinal na forma sob a qual 
se encontra registado será alterado. 
 
Este é também o caso quando o sinal tal como está registado tem fraco caráter distintivo. 
 
Exemplos: 
 

Alteração do caráter distintivo do sinal registado 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é uso Produtos e 
serviços 

Fundamentação 

GERIVAN 
 

Classe 25: 
Vestuário, 
calçado e 

chapelaria 

O sinal registado deixa de ser 

identificável como tal no 
modo como é utilizado, pois é 
ilegível. Portanto, o caráter 

distintivo do sinal tal como 
está registado é alterado. 

LOVE YOUNG YOUNG LOVE 
Classe 25: 
Vestuário, 

calçado e 
chapelaria 

Embora ambos os elementos 
verbais do sinal registado 

estejam presentes no sinal no 
modo como é utilizado, a sua 
utilização na ordem inversa 

altera o significado do sinal tal 
como está registado. 
Portanto, o caráter distintivo é 

alterado. 

BUBBLEKAS BUBBLEMAS 
Classe 25: 
Vestuário, 

calçado e 
chapelaria 

A alteração da letra «K» para 
«M», no modo como o sinal é 
utilizado, não permite a 

identificação do sinal na 
forma como se encontra 
registado  . Portanto, o 
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caráter distintivo do sinal  
registado é alterado. 

 
 
4.5.2 Marcas puramente figurativas 
 
No caso de marcas puramente figurativas, o caráter distintivo deriva dos elementos figurativos 
de uma determinada representação. Por conseguinte, a alteração da representação dos 
elementos figurativos é suscetível de modificar o caráter distintivo do sinal na forma sob a qual 
se encontra registado, a menos que diga respeito a características (p. ex., cor, forma) que não 
são aspetos essenciais para o caráter distintivo do sinal. 
 
Exemplos: 
 

Inexistência de alteração do caráter distintivo do sinal registado 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado Produtos e 
serviços 

Fundamentação 

  

Classe 9: 
Programas 
informáticos 

O caráter distintivo do sinal 

registado deriva da 
representação de uma 
montanha a castanho. 

Considerando que a cor 
castanha não contribui 
essencialmente para o 

caráter distintivo do sinal na 
forma como está registado, a 
sua alteração para cinzento 

não modifica o caráter 
distintivo do mesmo.  

 

 

 

 

 
 

Classe 25: 

Vestuário, 
calçado e 
chapelaria 

O caráter distintivo do sinal 
registado deriva tanto da 

representação de um golfinho 
como da combinação do 
magenta e do branco. A 

inversão das cores no 
exemplo, que mantém o 
mesmo contraste, não altera 

o caráter distintivo do sinal tal 
como está registado. 

  

Classe 25: 

Vestuário, 
calçado e 
chapelaria 

O caráter distintivo do sinal 
registado deriva da 
representação de um elefante 

a dourado. A utilização do 
elefante numa posição 
diferente não constitui uma 

alteração significativa e, 
portanto, tal alteração não 
modifica o caráter distintivo 

do sinal tal como está 
registado. 
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Alteração do caráter distintivo do sinal registado 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado Produtos e 
serviços 

Fundamentação 

 

 
 

 

 

Classe 31: 

Bananas 

O caráter distintivo do sinal 

registado deriva apenas da 
representação de uma 
banana a rosa (cor de 

fantasia). A utilização da 
banana na sua cor natural 
(amarelo) altera o caráter 

distintivo do sinal tal como 
está registado. 

 

 

 

 
 

Classe 9: 
Programas 
informáticos 

O caráter distintivo do sinal 
registado deriva da 

representação de um golfinho 
com cores aproximadas à 
realidade. A alteração dessas 

cores para as que se 
assemelham às riscas pretas 
e brancas de uma zebra não 
é comum em golfinhos, pelo 

que constitui uma alteração 
significativa ao sinal. Tal 
utilização altera o caráter 

distintivo do sinal tal como 
está registado. 

 
 

Classe 25: 

Vestuário, 
calçado e 
chapelaria 

Embora o conceito de um 

elefante no sinal registado 
seja mantido no sinal no 
modo como é utilizado, as 

alterações da representação, 
nomeadamente a forma, a 
posição e a estilização do 

elefante, são suficientemente 
significativas para alterar o 
caráter distintivo do sinal tal 

como está registado. 

 
 
No caso de marcas puramente figurativas de fraco caráter distintivo, até mesmo pequenas 
alterações da marca podem levar a uma modificação do seu caráter distintivo. 
 
 
4.5.3 Marcas mistas 
 
Nas marcas mistas, em princípio, tanto os elementos verbais como os figurativos contribuem, 
pelo menos em certa medida, para o caráter distintivo do sinal. Em geral, quanto mais um 
elemento contribui para o caráter distintivo, mais se entende que a alteração de tal elemento 
é suscetível de modificar o caráter distintivo do sinal. 
 
Nos casos em que o caráter distintivo do sinal na forma sob a qual se encontra registado 
deriva essencialmente dos seus elementos verbais, a utilização desses elementos num tipo 
de letra, cor ou tamanho diferentes não irá normalmente alterar o caráter distintivo (ver secção 
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4.5.1. supra), a menos que as diferenças sejam de tal modo significativas que tenham impacto 
na impressão global do sinal tal como está registado. 
 
Exemplos de quando o caráter distintivo do sinal registado deriva essencialmente dos seus 
elementos verbais: 
 

Inexistência de alteração do caráter distintivo do sinal registado 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado Produtos e 
serviços 

Fundamentação 

  

Classe 25: 
Vestuário, 
calçado e 

chapelaria 

O caráter distintivo do sinal 
registado deriva 
essencialmente dos 

elementos verbais distintivos, 
GERIVAN e BUBBLEKAT. A 
alteração de cor de verde 

claro para azul e vermelho 
não é tão significativa a ponto 
de ter um impacto na 

impressão global do sinal tal 
como está registado.  

 
 

Classe 25: 
Vestuário, 

calçado e 
chapelaria 

O caráter distintivo do sinal 
registado deriva 

essencialmente do elemento 
verbal distintivo, GERIVAN. A 
alteração da cor do fundo e 

do elemento verbal de preto 
para branco e vice-versa, 
mantendo o mesmo 

contraste, não é tão 
significativa a ponto de ter um 
impacto sobre a impressão 

global do sinal na forma como 
está registado. Portanto, tal 
alteração não modifica o 

caráter distintivo do sinal tal 
como está registado. 

  

Classe 25: 
Vestuário, 
calçado e 

chapelaria 

O caráter distintivo do sinal 

registado deriva 
essencialmente do seu 
elemento verbal, GERIVAN. 

O elemento verbal é utilizado 
num tipo de letra diferente, 
que não difere ao ponto de ter 

impacto na impressão global 
do sinal na forma como está 
registado. Portanto, tal 

alteração não modifica o 
caráter distintivo do sinal tal 
como está registado. 

 

 

Classe 32: 
Água mineral 

O caráter distintivo do sinal 

registado deriva 
essencialmente do seu 
elemento verbal, GERIVAN, 

pois a representação de uma 
montanha pode fazer alusão 
às características dos 

produtos. As alterações do 
tipo de letra, da posição e do 
tamanho do elemento verbal 

distintivo não são tão 
significativas a ponto de 
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alterar o caráter distintivo do 
sinal tal como está registado.  

GERIVAN GERIVAN 
Classe 25: 
Vestuário, 
calçado e 

chapelaria 

O caráter distintivo do sinal 
registado deriva 

essencialmente do seu 
elemento verbal, GERIVAN. 
As alterações do tamanho e 

do tom de verde da primeira e 
da última letras não são tão 
significativas a ponto de ter 

um impacto na impressão 
global do sinal na forma como 
está registado. Portanto, tais 

alterações não modificam o 
caráter distintivo do sinal tal 
como está registado. 

 

Alteração do caráter distintivo do sinal registado 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado Produtos e 
serviços 

Fundamentação 

  

Classe 25: 
Vestuário, 

calçado e 
chapelaria 

O caráter distintivo do sinal 
registado deriva 

essencialmente do seu 
elemento verbal GERIVAN. A 
alteração do tipo de letra para 

uma que torna o elemento 
verbal ilegível constitui uma 
diferença significativa entre o 

sinal no modo como é 
utilizado e na forma como 
está registado. 

  

Classe 32: 
Água mineral 

O caráter distintivo do sinal 

registado deriva do seu 
elemento verbal, GERIVAN, 
pois a representação de uma 

montanha pode fazer alusão 
às características dos 
produtos. A utilização do 

elemento verbal, dividido em 
GERI e VAN, gera alterações 
significativas que têm 

impacto na impressão global 
do sinal na forma como está 
registado. A alteração da cor 

tanto dos elementos 
figurativos como dos verbais 
reforça essa conclusão. 

 
 
No caso de marcas mistas em que o caráter distintivo deriva essencialmente dos seus 
elementos figurativos, as alterações da representação desses elementos são mais suscetíveis 
de alterar o caráter distintivo do sinal na forma sob a qual se encontra registado, a menos que 
digam respeito a características (p. ex., estilização, disposição ou cor) que não são essenciais 
para o caráter distintivo do sinal (ver secção 4.5.2. supra). 
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Exemplos de quando o caráter distintivo do sinal registado deriva essencialmente dos seus 
elementos figurativos: 
 

Inexistência de alteração do caráter distintivo do sinal registado 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado Produtos e 
serviços 

Fundamentação 

Best quality! Best quality!  

Classe 25: 
Vestuário, 
calçado e 

chapelaria 

O caráter distintivo do sinal 
registado deriva 

essencialmente do seu 
elemento figurativo que 
representa uma montanha 

castanha, uma vez que «Best 
quality!» será entendido como 
sendo descritivo. Como a cor 
castanha não contribui 

essencialmente para o caráter 
distintivo, a sua alteração para 
castanho claro, bem como a 

sua posição, não modifica o 
caráter distintivo do sinal tal 
como está registado. 

 

Alteração do caráter distintivo do sinal registado 
 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado Produtos e 
serviços 

Fundamentação 

  
Classe 30: 

Café 

O caráter distintivo do sinal 
registado deriva do tipo de 
letra/estilização gráfica 

particular dos elementos 
verbais, uma vez que estes 
não são distintivos. O único 

aspeto distintivo do sinal na 
forma como está registado 
desaparece no modo em que 

é utilizado. Portanto, a 
utilização de tais elementos 
verbais num tipo de letra 

convencional altera o caráter 
distintivo do sinal tal como 
está registado. 

Best quality! 
 

Classe 25: 
Vestuário, 

calçado e 
chapelaria 

O caráter distintivo do sinal 
registado deriva 
essencialmente da 

representação de uma 
montanha castanha, uma vez 
que «Best quality!» será 

entendido como sendo 
descritivo. A alteração da 
representação da montanha 

é tão significativa que 
modifica o caráter distintivo 
do sinal tal como está 
registado. 

 
 
Quando o caráter distintivo do sinal deriva tanto dos elementos verbais como dos figurativos 
(incluindo as suas características, tais como estilização, disposição ou cor), estes elementos 
têm de ser respeitados. Com efeito, quando a disposição de tais elementos contribui para o 
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caráter distintivo do sinal, a alteração da disposição desses elementos pode modificar o 
caráter distintivo daquele  na forma sob a qual se encontra registado. 
 
Exemplos de quando o caráter distintivo do sinal deriva dos elementos verbais e figurativos: 
 

Alteração do caráter distintivo do sinal registado 
 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado Produtos e 
serviços 

Fundamentação 

 

GERI 

Classe 30: 
Café 

O caráter distintivo do sinal 

registado deriva tanto do 
elemento verbal - que será 
entendido como GER -, como 

do elemento figurativo que 
representa formas 
geométricas. No modo como 

o sinal é utilizado, o elemento 
verbal GER é substituído por 
GERI, que aparece num tipo 

de letra normalizada, e o 
elemento figurativo 
desaparece completamente. 

Tais alterações modificam o 
caráter distintivo da marca tal 
como está registada. 

 

BUBBLEKAT 

Classe 25: 
Vestuário, 

calçado e 
chapelaria 

O caráter distintivo do sinal 
registado deriva tanto dos 
elementos verbais - BUBB e 

LEKAT -, como da sua 
particular estilização. No 
modo como o sinal é utilizado, 

os elementos verbais BUBB e 
LEKAT aparecem como uma 
palavra e num tipo de letra 

normalizada. Tais alterações 
modificam o caráter distintivo 
da marca tal como está 

registada. 

 
 
4.6 Combinação de alterações 
 
Na prática, diferentes tipos de alterações podem ser combinadas no sinal no modo como o 
mesmo é utilizado. 

 
Podem ser identificados quatro tipos de combinações: 
 

• Combinação de alterações que envolvem a omissão de determinados elementos do 
sinal na forma sob a qual se encontra registado e a adição de outros elementos. 

 

• Combinação de alterações que envolvem a modificação de determinadas 
características do sinal na forma sob a qual se encontra registado e a adição de outros 
elementos. 
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• Combinação de alterações que envolvem a omissão de determinados elementos do 
sinal na forma sob a qual se encontra registado e a modificação de determinadas 
características dos elementos restantes. 

 

• Combinação de alterações que envolvem a omissão de determinados elementos do 
sinal na forma sob a qual se encontra registado, modificando determinadas 
características dos elementos restantes e acrescentado outros elementos. 

 
Em geral, quando as alterações dizem respeito a uma combinação que inclua a adição, 
omissão ou alteração de características, aplicam-se os princípios definidos nesta Prática 
Comum. Portanto, as alterações que afetem os elementos distintivos por norma geram uma 
alteração do caráter distintivo do sinal na forma sob a qual se encontra registado, ao passo 
que as que afetem os elementos não distintivos ou elementos de fraco caráter distintivo são 
menos propensas a alterar o caráter distintivo do sinal tal como está registado. 
 
Havendo uma combinação de alterações, deve avaliar-se se alguma das alterações por si só 
(p. ex., a omissão de um elemento) conduz à modificação do caráter distintivo do sinal na 
forma sob a qual se encontra registado, mesmo que as restantes alterações não tenham um 
impacto decisivo. 
 
Se da análise resultar que nenhuma dessas alterações isoladas conduz à modificação do 
caráter distintivo do sinal na forma sob a qual se encontra registado, poderá revelar-se 
necessário avaliar o efeito da combinação de todas as alterações, para se determinar se 
dessa combinação resulta uma alteração do caráter distintivo. 
 
Os exemplos abaixo ilustram casos em que alterações dos elementos não distintivos ou 
elementos de fraco caráter distintivo não modificam o caráter distintivo: 
 

Inexistência de alteração do caráter distintivo do sinal registado 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado Produtos e 
serviços 

  

Classe 25: 
Vestuário, 
calçado e 

chapelaria 

GERIVAN 

 

Classe 25: 

Vestuário, 
calçado e 
chapelaria 
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Classe 33: 
Vinho 

  

Classe 25: 
Vestuário, 

calçado e 
chapelaria 

  

Classe 9: 

Programas 
informáticos 

 
 
Os exemplos abaixo ilustram casos em que alterações de um elemento distintivo ou de 
elementos com fraca distintividade modificam o caráter distintivo: 
 

Alteração do caráter distintivo do sinal registado 

Sinal tal como está registado Sinal tal como é usado Produtos e 
serviços 

O sinal na forma como se encontra registado apresenta grau médio de caráter distintivo: 

Principal alteração: adição de um elemento distintivo 

 
 

Classe 25: 

Vestuário, 
calçado e 
chapelaria 
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Classe 25: 

Vestuário, 
calçado e 
chapelaria 

Principal alteração: modificação de um elemento distintivo 

 

 

Classe 25: 

Vestuário, 
calçado e 
chapelaria 

  

Classe 25: 

Vestuário, 
calçado e 
chapelaria 

Principal alteração: omissão de um elemento distintivo 

GVL 
GERI VAN LYR GVL 

Classe 25: 
Vestuário, 

calçado e 
chapelaria 

O sinal na forma como se encontra registado apresenta um fraco grau de caráter distintivo: 

Principal alteração: modificação do elemento com maior contributo para a ponderação do caráter distintivo (tipo 
de letra/estilização) 

 

 

Classe 30: 
Café 
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Classe 31: 

Bananas 

 

FRESH SARDINE 
Classe 29: 

Sardinhas 

Principal alteração: omissão de elementos de fraco caráter distintivo e/ou de elementos não distintivos (a 
combinação dos quais torna o sinal registável como um todo)  

 

 

Classe 30: 

Produtos de 
panificação 
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