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1 Introdução: descrição geral do processo de anulação 
 
Os processos realizados no Instituto relativamente à anulação ou nulidade de uma 
marca comunitária registada são agrupados sob o título geral de «procedimentos de 
anulação» e administrados em primeira instância pela Divisão de Anulação. As regras 
básicas a respeito destes processos encontram-se principalmente nos artigos 56.º e 
57.º do CTMR e nas regras 37 a 41 do CTMIR. 
 
Os processos de anulação são iniciados com a apresentação de um pedido de 
anulação ou de declaração de nulidade (o «pedido de anulação») de uma marca 
comunitária registada. Não é admissível um pedido de anulação para um pedido de 
marca comunitária que ainda não tenha sido registado. 
 
Uma vez recebido o pedido de anulação, o Instituto verifica se a taxa de anulação 
correspondente foi paga. (Se a taxa não foi paga, o pedido é considerado não 
apresentado). Seguidamente, o Instituto realiza uma avaliação preliminar dos 
requisitos de admissibilidade, que inclui, em particular, os requisitos previstos na regra 
37 do CTMIR. O Instituto também notifica o titular da marca comunitária registada do 
pedido de anulação. Se houver irregularidades relacionadas com requisitos relativos 
de admissibilidade, o Instituto solicita ao requerente que as sane num prazo 
determinado. 
 
Uma vez que a verificação de admissibilidade tenha sido concluída, o Instituto faz uma 
inscrição no Registo dos processos de anulação pendentes no que se refere à marca 
comunitária contestada (regra 84, n.º 3, alínea n), do CTMIR. O propósito é informar 
terceiros acerca dos mesmos. Em paralelo, a fase contraditória do processo é aberta e 
as partes são convidadas a apresentar observações (e, se for caso disso, elementos 
de prova da utilização). 
 
Normalmente ocorrem duas rondas de observações, após o que a fase contraditória é 
concluída e o arquivo passa a estar preparado para uma decisão. Uma vez que a 
decisão se torne definitiva (ou seja, se nenhum recurso foi apresentado dentro do 
prazo estabelecido ou se o processo de recurso está arquivado), o Instituto faz a 
inscrição correspondente no registo, nos termos do artigo 57.º, n.º 6, do CTMR. 
 
Em muitos aspetos, os processos de anulação seguem regras processuais idênticas 
ou análogas às estabelecidas para o processo de oposição (por exemplo, solução 
amigável, restrições quanto à marca comunitária contestada e retirada do pedido de 
anulação, correção de erros e anulação, prazos, anulações múltiplas, mudança de 
partes, restitutio, etc.) Para todas essas questões consultem-se os pontos pertinentes 
das Linhas de orientação e, em particular, a Parte C, Oposição, Secção 1, Questões 
processuais. Esta parte das Linhas de orientação irá, portanto,  
concentrar-se apenas nos aspetos do processo de anulação que são diferentes do 
processo de oposição. 
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2 Pedido de anulação 
 
2.1 Pessoas com legitimidade para apresentar um pedido de 

anulação 
 
Artigos 41.º, n.º 1 e 56.º, n.º 1, do CTMR 
 
O processo de anulação não pode ser iniciado ex officio pelo Instituto, mas apenas 
após o recebimento de um pedido de um terceiro. 
 
Os pedidos de anulação ou de nulidade com base em motivos absolutos (artigos 51.º 
e 52.º do CTMR) podem ser apresentados por: 
 
1. qualquer pessoa singular ou coletiva, ou 
 
2. qualquer grupo ou organismo criado com a finalidade de representar os 

interesses de fabricantes, produtores, fornecedores ou serviços, comerciantes ou 
consumidores que, nos termos da legislação que o regula, tem a capacidade de, 
em nome próprio, processar e ser processado. 

 
Relativamente aos pedidos de anulação ou de nulidade com base em motivos 
absolutos, o requerente não tem de evidenciar um interesse individual na ação (ver 
acórdão de 08/07/2008, T-160/07, «COLOR EDITION, n.os 22-26, confirmado pelo 
acórdão de 25/02/2010, C-408/08 P, «COLOR EDITION», n.os 37-40). Isto porque, 
embora os motivos relativos de recusa protejam os interesses dos titulares de certos 
direitos anteriores, os motivos absolutos de recusa e de anulação visam proteger o 
interesse geral (incluindo, no caso de anulação com base na falta de utilização, o 
interesse geral em revogar o registo de marcas que não preencham o requisito da 
utilização). 
 
Por outro lado, os pedidos de nulidade com base em motivos relativos (artigo 53.º do 
CTMR) só podem ser apresentados pelas pessoas mencionadas no artigo 41.º, n.º 1, 
do CTMR (no caso de pedidos com base no artigo 53.º, n.º 1, do CTMR), ou por quem, 
nos termos da legislação do Estado-Membro em causa, possa exercer os direitos em 
questão (no caso de pedidos com base no artigo 53.º, n.º 2, do CTMR). 
 
Os pedidos de anulação ou de nulidade com base nos artigos 73.º ou 74.º, do CTMR, 
(anulação específica e motivos absolutos relativamente a marcas coletivas) seguem as 
mesmas regras, no que diz respeito ao direito, que os pedidos de anulação ou de 
nulidade com base em motivos absolutos (artigo 66.º, n.º 3, do CTMR). 
 
 
2.2 Pedido por escrito 
 
Artigo 56.º, n.º 2, do CTMR 
 
O pedido de anulação deve ser apresentado por escrito. Não é obrigatório utilizar os 
formulários fornecidos pelo Instituto, desde que todos os requisitos de admissibilidade 
sejam cumpridos. No entanto, a utilização dos formulários oficiais é altamente 
recomendável. 
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3 Pagamento da taxa 
 
Artigos 8.º, n.º 3, e 56.º, n.º 2, do CTMFR  
Regra 39, n.º 1, do CTMIR 
 
Relativamente às regras gerais sobre pagamentos, consultem-se as Linhas de 
orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 3, Pagamento de taxas, custas e 
encargos. 
 
Só depois de a taxa ser paga se considera o pedido de anulação realizado. Por esta 
razão, antes de examinar a admissibilidade do pedido, o Instituto verifica se a taxa foi 
recebida. 
 
No caso de considerar que a taxa não foi paga, o Instituto convida o requerente a 
pagá-la um determinado prazo (na prática, geralmente um mês). Se a taxa requerida 
não for paga dentro do prazo, o Instituto informa o requerente de que o pedido de 
anulação é considerado não apresentado e (se a taxa tiver sido paga depois do prazo 
especificado) a taxa é devolvida ao requerente. Nos casos em que a taxa é recebida 
após o termo do prazo estabelecido pelo Instituto, mas o requerente apresenta 
elementos de prova de que, dentro do prazo, deu uma ordem correta a uma  
instituição bancária para transferência do montante do pagamento num  
Estado-Membro é aplicado o artigo 8.º, n.º 3, do CTMFR, incluindo o pagamento de 
uma taxa adicional se for caso disso (ver Linhas de orientação, Parte A, Disposições 
gerais, Secção 3, Pagamento de taxas, custas e encargos). 
 
A data da apresentação de um pedido de anulação não é afetada pela data de 
pagamento da taxa, uma vez que o artigo 56.º, n.º 2, do CTMR é uma regra 
processual no âmbito de um processo de anulação e não prevê qualquer 
consequência no que respeita à data da apresentação do pedido. Por conseguinte, 
quando a taxa é paga antes do termo do prazo estabelecido pela regra 39, n.º 1, do 
CTMIR, o pedido é considerado apresentado e a data da apresentação será a mesma 
em que a declaração escrita foi recebida pelo Instituto. 
 
Como princípio geral, a taxa de anulação é uma taxa devida pela apresentação do 
pedido, independentemente do resultado do processo. Por conseguinte, não será 
restituída em caso de inadmissibilidade. 
 
A taxa de anulação também não será restituída nos casos em que o pedido de 
anulação é retirado antes de a verificação de admissibilidade ser realizada. 
 
Neste contexto, a única disposição que prevê a restituição da taxa de anulação é a 
regra 39, n.º 1, do CTMIR, aplicável apenas nos casos em que o pedido é considerado 
não apresentado em resultado de um atraso de pagamento. 
 
 
4 Verificação de admissibilidade 
 
Artigo 51.º e artigos 53.º, n.º 4, e 56.º, n.º 3, do CTMR 
Regra 37 e regra 38, n.º 1, do CTMIR 
 
Quando o Instituto considera que a taxa correspondente foi devidamente paga, 
procede-se a uma verificação de admissibilidade do pedido. 
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Em contraste com o processo de oposição, não existe período de reflexão  
(«cooling-off») nem prazo posterior para fundamentação do processo de anulação. Isto 
significa, em particular, que, no caso de um pedido de nulidade com base em motivos 
relativos, os elementos de prova de existência, validade e âmbito da proteção de todos 
os direitos anteriores e os elementos de prova relativos ao direito do requerente aos 
mesmos devem ser apresentados juntamente com o pedido. 
 
A verificação de admissibilidade pode resultar na identificação de irregularidades 
absolutas e/ou relativas de admissibilidade no pedido. 
 
As irregularidades absolutas de admissibilidade são aquelas que não podem ser 
corrigidas pelo requerente e que implicam automaticamente que o pedido seja 
considerado inadmissível, da seguinte forma: 
 
• O pedido é apresentado contra uma marca comunitária que ainda não foi 

registada. O pedido de anulação só pode ser apresentado contra uma marca 
comunitária registada. Um pedido apresentado contra um pedido que ainda não 
foi registado é prematuro e deve ser julgado inadmissível (ver decisão de 
22/10/2007, R 0284/2007-4, «VISION»). 

 
• Existe autoridade de caso julgado (artigo 56.º, n.º 3, do CTMR), ou seja, há uma 

decisão final anterior tomada pelo Instituto ou por um tribunal de um  
Estado-Membro, no contexto de um pedido reconvencional, relativa à mesma 
matéria e ação e envolvendo as mesmas partes. 

 
• Nos casos de nulidade com base em motivos relativos, se o requerente é titular 

de vários direitos anteriores e já solicitou a nulidade (também inclui pedidos 
reconvencionais) do mesmo pedido de marca comunitária, com base num outro 
desses direitos anteriores (artigo 53.º, n.º 4, do CTMR). 

 
• Um pedido de anulação (extinção) é apresentado contra uma marca que, à data 

do pedido, não está registada há cinco anos (artigo 51.º do CTMR). 
 
• Um pedido de anulação não é apresentado através do formulário oficial e não 

está redigido na língua correta, conforme estabelecido no artigo 119.º do CTMR, 
nem é traduzido para essa língua no prazo de um mês após a presentação do 
pedido de anulação (regra 38, n.º 1, do CTMIR). 

 
Se for identificada uma irregularidade absoluta de admissibilidade, o Instituto convida o 
requerente a apresentar observações sobre a inadmissibilidade no prazo de dois 
meses. Se, depois de ouvir o requerente, o Instituto se mantiver convicto de que existe 
uma irregularidade de admissibilidade absoluta, emitirá uma decisão indeferindo o 
pedido de anulação por inadmissibilidade. 
 
As irregularidades de admissibilidade relativas, por outro lado, são aquelas que 
podem, em princípio, ser sanadas pelo requerente. Incluem o não cumprimento de um 
ou mais dos requisitos relativos de admissibilidade contidos na regra 37 do CTMIR 
(que são descritos em detalhe no n.º 4.1 infra). Nestes casos, de acordo com a regra 
39, n.º 3, do CTMIR, o Instituto convida o requerente a sanar a irregularidade num 
prazo de dois meses (ver n.º 4.2 infra). 
 
Sempre que uma ou mais irregularidades de admissibilidade relativas sejam detetadas 
e não sejam sanadas dentro do prazo especificado, é emitida uma decisão indeferindo 
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o pedido de anulação (ou a parte do mesmo afetada pela irregularidade) por 
inadmissibilidade. 
 
O indeferimento de um pedido de anulação na sua totalidade por inadmissibilidade é 
comunicado ao requerente e ao titular da marca comunitária (regra 39, n.º 4, do 
CTMIR) e pode ser objeto de recurso pelo requerente. 
 
No entanto, se da verificação de admissibilidade resultar que o pedido é considerado 
parcialmente admissível (isto é, admissível pelo menos relativamente a alguns dos 
motivos e/ou direitos anteriores em que se baseia), o processo prossegue. Se uma 
das partes não concordar com o resultado da verificação de admissibilidade, pode 
recorrer da mesma juntamente com a decisão final que encerra os processos (artigo 
58.º, n.º 2, do CTMR). 
 
 
4.1 Requisitos relativos de admissibilidade (regra 37 do CTMIR) 
 
Os requisitos relativos de admissibilidade estabelecidos pela regra 37 do CTMIR são 
definidos a seguir. 
 
4.1.1 Número de registo da marca comunitária contestada e nome e endereço do 

seu titular (regra 37, alínea a), subalíneas i) e ii) do CTMIR) 
 
O pedido de anulação deve conter o número de registo do pedido de marca 
comunitária e o nome e endereço do seu titular (atente-se na distinção relativamente 
ao processo de oposição, em que a regra 15, n.º 2, requer apenas que o oponente 
identifique o pedido de marca comunitária contestado e o nome do requerente, mas 
não a sua morada). A razão para esta disposição é a necessidade de garantir a 
correta identificação da marca comunitária contestada. 
 
O Instituto verifica que o nome e o endereço do titular correspondem ao pedido de 
marca comunitária identificado pelo seu número de registo. Em caso de discrepâncias 
(ou omissão de um desses detalhes), é enviada uma carta ao requerente  
convidando-o a corrigir essa irregularidade (ver pontos sobre as irregularidades infra). 
 
 
4.1.2 Extensão do pedido de anulação (regra 37, alínea a), subalínea iii), do 

CTMIR) 
 
O pedido de anulação deve indicar os bens e serviços registados para as quais é 
solicitada a anulação ou a declaração de nulidade. Por conseguinte, o requerente deve 
indicar se o pedido é apresentado contra todos os bens e serviços ou contra uma parte 
dos bens e serviços do registo contestado. Se o requerente indicar que o pedido é 
dirigido contra apenas parte dos bens e serviços da marca comunitária contestada, 
terá de identificar claramente os bens e serviços específicos numa lista. 
 
Observe-se a diferença relativamente a um processo de oposição, no qual, para 
efeitos de admissibilidade, a extensão da oposição é apenas uma indicação opcional 
(regra 15, n.º 3, do CTMIR). 
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4.1.3 Fundamentação do pedido de anulação e factos, elementos de prova e 
argumentos apresentados em apoio desses motivos (regra 37, alínea b), do 
CTMIR) 

 
O CTMR e o CTMIR distinguem claramente entre um pedido de anulação e um pedido 
de declaração de nulidade. Por conseguinte, a fundamentação da anulação e da 
nulidade não podem ser combinadas num único pedido, devendo ser objeto de 
pedidos separados e implicar o pagamento de taxas separadas. No entanto, um 
pedido de anulação pode basear-se em vários motivos de anulação e um pedido de 
nulidade pode basear-se numa combinação de motivos absolutos e relativos. Se um 
requerente apresentar um único pedido com base em motivos de anulação e nulidade, 
o Instituto envia uma carta convidando o requerente a escolher um ou outro tipo de 
motivo e informa o requerente de que um pedido de anulação pode ser apresentado 
mediante o pagamento de uma taxa de inscrição adicional. Se o requerente não 
indicar qual o tipo de motivo que pretende escolher, o pedido é julgado inadmissível 
(regra 39, n.º 3, do CTMIR). 
 
O pedido de anulação deve conter a indicação dos motivos em que se baseia, isto é, 
as disposições específicas do CTMR que justificam a anulação solicitada. O 
requerente pode limitar os motivos nos quais o pedido se baseou inicialmente, mas 
não ampliar o âmbito do pedido alegando motivos adicionais no decurso do processo. 
 
Além disso, se um pedido de nulidade se baseia em motivos relativos (artigo 53.º, do 
CTMR), deve especificar em detalhe o direito ou direitos sobre os quais se baseia o 
pedido e, se necessário, os elementos que comprovem que o requerente tem o direito 
de aduzir o direito anterior como causa de anulação (ou seja, todas as indicações 
contidas na regra 15, alíneas b), d), e), f), g) e h), do CTMIR, que são aplicados por 
analogia). No que se refere aos pedidos baseados no artigo 53.º, n.º 2, do CTMR, 
devem ser referidas as disposições exatas das legislações nacionais segundo as quais 
o requerente tem direito nos termos da legislação nacional aplicável a reivindicar esse 
direito. 
 
De acordo com a regra 37, alínea b), subalínea iv), do CTMIR, o pedido de anulação 
deve também indicar os factos, os elementos de prova e os argumentos apresentados 
em apoio dos motivos de anulação. Isto significa que a mera apresentação de um 
formulário de candidatura em que todas as caixas relevantes estão assinaladas mas 
que não inclui, ou pelo menos não indica, quaisquer factos, elementos de prova e 
argumentos de suporte, conduz normalmente a uma irregularidade de admissibilidade. 
A única exceção tem por objeto os pedidos de anulação com base na não utilização 
(artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do CTMR), em que o ónus da prova cabe ao titular da 
marca comunitária. 
 
Finalmente, deve observar-se a importante distinção entre os requisitos de 
admissibilidade e de fundamentação. Como já foi mencionado na introdução ao  
ponto 4, embora em processos de nulidade com base em motivos relativos não exista 
prazo para a fundamentação dos direitos anteriores, e a prova da existência, validade 
e âmbito da proteção de todos os direitos anteriores e os elementos de prova que 
demonstram o direito do requerente aos mesmos devam ser apresentados juntamente 
com o pedido, isso não significa que não exista distinção entre os requisitos de 
admissibilidade e de fundamentação. Se, por exemplo, o requerente identificar 
claramente a marca anterior em que se baseia o pedido (regra 37, alínea b), subalínea 
ii), do CTMIR) e referir os elementos de prova que sustentam esses motivos (regra 37, 
alínea b), subalínea iv), do CTMIR), o pedido é julgado admissível. Se os elementos 
de prova apresentados forem considerados posteriormente insuficientes para 
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fundamentar o direito anterior (por exemplo, o certificado não provém de fonte oficial 
ou não está traduzido para a língua do processo), o pedido é considerado 
improcedente (ver, por analogia, a regra 20, n.º 1, do CTMIR), e não inadmissível. 
 
No entanto, a ausência de um prazo para a concretização dos direitos anteriores 
significa que em qualquer fase posterior do processo (antes do encerramento da fase 
contraditória) o requerente pode corrigir, por sua própria iniciativa, qualquer 
irregularidade no que se refere à fundamentação. 
 
No que respeita aos requisitos de fundamentação dos direitos anteriores, consulte-se 
a secção relativa à prova da existência de direitos anteriores nas Linhas de orientação, 
Parte C, Oposição, Secção 1, Questões processuais e a secção relativa ao processo 
de nulidade com base em motivos relativos das Linhas de orientação, Parte D, 
Anulação, Secção 2, Disposições substantivas. 
 
 
4.1.4 Identificação do requerente (regra 37, alínea c), do CTMIR) 
 
O pedido de anulação deve conter o nome e endereço do requerente e, se tiver sido 
designado um representante, o nome e o endereço do representante. Os requerentes 
com domicílio, local de estabelecimento principal ou um estabelecimento industrial ou 
comercial real e efetivo situado na União Europeia devem ser representados por um 
representante profissional (artigo 92.º, n.º 2, do CTMR). Para mais informações, 
consultem-se as Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 5, 
Representação profissional. 
 
No que se refere a requerentes múltiplos, os pedidos de nulidade com base em 
motivos relativos seguem as regras das oposições (consultem-se as Linhas de 
orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Questões processuais. Estas regras estão 
diretamente ligadas aos requisitos de titularidade do artigo 56.º, n.º 1, do CTMR e do 
artigo 41.º, n.º 1, do CTMR (ver supra). 
 
Em contrapartida, no caso de pedidos de nulidade com base em motivos absolutos e 
de anulação, não há requisitos específicos relativamente aos requerentes múltiplos, 
exceto a necessidade de serem claramente indicados no pedido. 
 
Observe-se que em todos os casos relativos a vários requerentes se aplica a regra 75 
e a regra 94, n.º 7, alínea e), do CTMIR (nomeação de um representante comum e 
fixação das custas). 
 
 
4.2 Convite para sanar irregularidades 
 
Regra 39, n.º 3 e n.º 4, do CTMIR 
 
Nos termos da regra 39, n.º 3, do CTMIR, se o Instituto verificar que o pedido de 
anulação não está em conformidade com a regra 37 do CTMIR, convidará o 
requerente a sanar as irregularidades dentro de um prazo específico (dois meses, na 
prática do Instituto). Tal é realizado logo que a irregularidade seja detetada, seja no 
âmbito do controlo de admissibilidade ou fora do mesmo. Observe-se que tal só se 
aplica a irregularidades no que se refere aos requisitos de admissibilidade, e não a 
irregularidades no que se refere aos requisitos de fundamentação, que o requerente 
deve sanar por iniciativa própria (ver n.º 4.1.3, supra). 
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Se as irregularidades não forem sanadas antes do termo do prazo, o Instituto emite 
uma decisão de indeferimento do pedido por inadmissibilidade. Nos casos em que o 
pedido de anulação se baseia em diversos motivos e/ou direitos anteriores e as 
irregularidades só dizem respeito a alguns deles, o processo pode continuar em 
relação aos outros motivos ou direitos anteriores relativamente aos quais não existam 
irregularidades de admissibilidade (admissibilidade parcial). 
 
Como mencionado supra em relação aos motivos do pedido, no contexto da regra 39, 
n.º 3, do CTMIR, o facto de o requerente ser convidado a sanar uma irregularidade 
não pode levar ao alargamento do âmbito do processo (direitos anteriores, bens e 
serviços, etc.), determinado pelo pedido inicial. Por exemplo, se o pedido de anulação 
indica que é dirigido contra uma parte dos produtos e serviços no registo contestado e 
o Instituto convida o requerente, nos termos da regra 39, n.º 3, do CTMIR, a 
especificar contra que bens e serviços específicos do pedido de marca comunitária o 
pedido é dirigido, uma resposta afirmando que o mesmo é dirigido contra todos os 
produtos e serviços para os quais o pedido de marca comunitária está registado não é 
considerada uma solução adequada para a irregularidade (visto que amplia o âmbito 
do pedido). O Instituto explica este aspeto jurídico ao requerente e convida-o a 
apresentar uma indicação que não contenha todos os bens e serviços num prazo de 
dois meses. Se o requerente não responder de forma adequada, o Instituto emite uma 
decisão que indefere o recurso por inadmissibilidade. 
 
Finalmente, a regra 39, n.º 3, do CTMIR é aplicável apenas à lista de requisitos 
relativos de admissibilidade que consta na regra 37 do CTMIR. As irregularidades 
relativas aos requisitos absolutos de admissibilidade (por exemplo, a falta de tradução 
do pedido nos termos da regra 38, n.º 1, do CTMIR, a existência de autoridade de 
caso julgado ou de um pedido anterior de nulidade com base noutro direito anterior do 
mesmo titular, ou o não cumprimento do período de cinco anos entre o pedido de 
anulação e o registo da marca comunitária contestada) não são abrangidas pela regra 
39, n.º 3, do CTMIR, e não podem ser sanadas (ou seja, implicam a rejeição do pedido 
em questão por inadmissibilidade). 
 
 
5 Notificação do pedido ao titular da marca comunitária e 

intercâmbio adicional entre as partes 
 
Artigo 57.º do CTMR 
Regra 40 do CTMIR 
 
A regra 40, n.º 1, do CTMIR determina que cada pedido de anulação considerado 
apresentado deve ser notificado ao titular da marca comunitária contestada e que o 
Instituto, após julgar o pedido admissível, deve convidar o titular a apresentar as suas 
observações num determinado prazo. 
 
Por conseguinte, uma vez que o Instituto tenha verificado que o pagamento foi 
recebido (caso em que o pedido é considerado entregue) e tenha realizado a 
verificação de admissibilidade, notificará o titular da marca comunitária relativamente 
ao pedido de anulação. 
 
Se não forem detetadas irregularidades na verificação de admissibilidade, a 
notificação do pedido ao titular da marca comunitária também deverá conter um 
convite para que este apresente as suas observações (e no caso de um pedido de 
anulação com base no artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do CTMR, um convite à 
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apresentação de elementos de prova de utilização genuína – ver regra 40, n.º 5, do 
CTMIR). Na prática, o Instituto concede ao titular da marca comunitária três meses 
para a sua primeira resposta ao pedido. 
 
Se a verificação de admissibilidade revelar que existem irregularidades a serem 
sanadas, o titular da marca comunitária será, ainda assim, notificado do pedido, e 
informado das irregularidades que deve sanar. No entanto, neste caso apenas a 
notificação do pedido é enviada e o Instituto não convida o titular da marca comunitária 
a apresentar observações (ou, quando for caso disso, elementos de prova da 
utilização) até que o requerente tenha sanado as irregularidades. 
 
De acordo com o acórdão do Tribunal de Justiça de 18/10/2012, no processo C-402/11 
P, «REDTUBE» (aplicável por analogia ao processo de anulação), a notificação 
enviada às partes, após a verificação de admissibilidade, informando-as de que a 
anulação é admissível nos termos da regra 37 do CTMIR, constitui uma decisão que 
pode ser objeto de recurso juntamente com a decisão final sobre o caso, como 
previsto no artigo 58.º, n.º 2, do CTMR. Consequentemente, o Instituto está vinculado 
por esta decisão e só pode revogá-la numa fase posterior do processo desde que os 
requisitos de anulação de decisões estabelecidos no artigo 80.º, do CTMR, sejam 
cumpridos. 
 
De acordo com o artigo 57.º, n.º 1, do CTMR, o Instituto pode convidar as partes a 
apresentar observações as vezes que considerar necessário. Na prática, e no 
interesse de evitar um prolongamento desnecessário do processo, o Instituto permite 
normalmente duas rondas de observações, que geralmente terminam com as 
observações do titular da marca comunitária (ou seja, pedido de anulação – 
observações do titular da marca comunitária – observações do requerente – 
observações do titular da marca comunitária). No entanto, nos casos em que uma das 
partes, dentro do prazo de apresentação das suas observações, não apresenta 
quaisquer elementos de prova ou observações e/ou indica que nada mais tem a 
observar, o Instituto pode prosseguir diretamente para o encerramento da fase 
contraditória do processo, notificando as partes de que será tomada uma decisão. 
 
No entanto, podem ser concedidas rondas para observações adicionais em casos 
excecionais, nomeadamente quando na última ronda são apresentados elementos de 
prova adicionais relevantes que não poderiam ter sido apresentados anteriormente. É 
prática do Instituto dar às partes um prazo de dois meses para apresentarem as suas 
observações (exceto no que se refere à primeira apresentação do titular da marca 
comunitária, ver supra). 
 
No que se refere aos pedidos de nulidade com base em motivos relativos, o titular da 
marca comunitária também pode apresentar um pedido de prova de utilização das 
marcas anteriores em que se baseia o pedido. Se o pedido é admissível (relativamente 
às regras sobre a admissibilidade de um pedido de elementos de prova da utilização, 
consultem-se as Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 6, Prova de 
utilização, o Instituto convida o requerente a apresentar os elementos de prova  
(artigo 57.º, n.º 2, e n.º 3, do CTMR, e regra 40, n.º 6, do CTMIR). Em contraste com o 
processo de oposição (regra 22, n.º 1, do CTMIR), no processo de anulação o pedido 
pode ser apresentado pelo titular da marca comunitária juntamente com a sua primeira 
resposta ao pedido ou em qualquer uma das rondas posteriores de observações. 
 
Além disso, se um pedido de nulidade se baseia no artigo 53.º, n.º 1, do CTMR em 
ligação com o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do CTMR, não há nenhuma disposição que 
exija que o requerente alegue que as suas marcas anteriores adquiriram caráter 
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distintivo pronunciado por utilização ou que apresente os elementos de prova 
correspondentes juntamente com o pedido. Por conseguinte, esta reivindicação pode 
ser realizada num estágio posterior da parte contraditória do processo (ver acórdão de 
07/02/2012, T-424/10, «Représentation d’éléphants dans un rectangle», n.os 60-62). A 
mesma deve-se distinguir, no entanto, de uma reivindicação com base no artigo 8.º, 
n.º 5, do CTMR, que é um motivo específico separado do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do 
CTMR, e, de acordo com a regra 37, alínea b), subalínea ii), do CTMIR, deve integrar 
(em conjunto com a prova correspondente de notoriedade) o pedido de anulação. 
 
Uma vez que as partes tenham apresentado as suas observações e/ou elementos de 
prova de utilização (se for caso disso), a fase contraditória é encerrada e o arquivo 
está preparado para decisão. 
 
Se, em qualquer fase do processo, uma das partes não apresentar observações 
dentro do prazo especificado, o Instituto encerra a fase contraditória e toma uma 
decisão com base nos elementos de prova de que dispõe (regra 40, n.º 2, do CTMIR, 
aplicável por analogia a ambas as partes). 
 
Quanto às regras sobre prazos, extensões, notificação ou mudança de partes no 
âmbito de um processo, etc., consulte-se a secção sobre matéria processual das 
Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Questões processuais, pois as 
regras são aplicáveis mutatis mutandis. 
 
 
6 Línguas utilizadas no processo de anulação 
 
Artigo 119.º, n.º 5, n.º 6 e n.º 7, do CTMR 
Regras 38, n.º 1 e n.º 3, 39, n.º 2 e n.º 3, e 96, n.º 1 e n.º 2, do CTMIR 
 
Consultem-se as regras sobre a utilização de línguas no processo na secção 
processual das Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Questões 
processuais. Esta secção abordará apenas as normas específicas aplicáveis aos 
processos de anulação. 
 
De acordo com o artigo 119.º, n.º 5, do CTMR, um pedido de anulação deve ser 
apresentado numa das línguas do Instituto (ou seja, inglês, francês, alemão, italiano 
ou espanhol). 
 
As partes do processo de anulação também podem acordar uma outra língua oficial da 
União Europeia como língua do processo (artigo 119.º, n.º 7, CTMR). Este acordo 
deve ser comunicado ao Instituto no prazo de dois meses a contar da notificação do 
pedido de anulação ao titular da marca comunitária. Neste caso, o requerente deve 
apresentar uma tradução do pedido para a língua escolhida por ambas as partes (caso 
não tenha sido já apresentado nessa língua) no prazo de um mês a contar da data em 
que o acordo é comunicado ao Instituto. Se a tradução não for apresentada ou for 
apresentada tardiamente, a língua do processo permanece inalterada (regra 38, n.º 3, 
do CTMIR). 
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6.1 Tradução do pedido de anulação 
 
Artigo 119.º, n.º 6, do CTMR 
Regras 38, n.º 1 e n.º 3, e 39, n.º 2, do CTMIR 
 
Se o pedido for apresentado numa das línguas do Instituto que seja uma das duas 
línguas da marca comunitária contestada, essa língua torna-se automaticamente a 
língua do processo. 
 
Se o pedido for apresentado numa das línguas do Instituto que não seja uma das duas 
línguas da marca comunitária contestada, e o formulário oficial não for utilizado, por 
iniciativa própria, o requerente deve apresentar uma tradução para a língua correta 
(uma das duas línguas da marca comunitária contestada, se ambas forem línguas do 
Instituto, ou a segunda língua da marca comunitária contestada, quando a primeira 
não é uma das línguas do Instituto) no prazo de um mês após a data da apresentação 
do pedido de anulação. A língua para a qual o pedido tiver sido traduzido torna-se, 
então, a língua do processo. 
 
Se o requerente não apresentar uma tradução para a língua apropriada dentro do 
prazo, o pedido de anulação é julgado inadmissível (artigo 119.º, n.º 6, do CTMR, 
regras 38, n.º 1, e 39, n.º 2, do CTMIR). 
 
A regra 39, n.º 3, do CTMIR não se refere à regra 38, n.º 1, do CTMIR e, portanto, 
nestes casos, o Instituto não envia uma carta notificando da irregularidade e aguarda, 
durante um mês após a data de apresentação, pela apresentação da tradução do 
pedido de anulação. 
 
Quando o requerente utiliza o formulário oficial de anulação ou de nulidade, e este 
formulário se encontra na língua incorreta, pode haver exceções no que se refere à 
tradução e à indicação da língua do processo. Consultem-se os vários cenários nas 
páginas 11 a 12 das Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Questões 
processuais. 
 
 
6.2 Tradução dos elementos de prova apresentados pelo 

requerente em apoio do pedido 
 
Regras 38, n.º 2, e 39, n.º 3, do CTMIR 
 
De acordo com a regra 38, n.º 2, do CTMIR, quando os elementos de prova em apoio 
do pedido não são apresentados na língua do processo de anulação ou de nulidade, o 
requerente deve apresentar, por iniciativa própria, uma tradução para essa língua no 
prazo de dois meses a contar da data da apresentação dos elementos de prova em 
apoio do pedido. Tal aplica-se a todos os elementos de prova apresentados pelo 
requerente no decurso do processo, caso estejam arquivados juntamente com o 
pedido, ou numa fase posterior. 
 
O Instituto não envia uma carta notificando da irregularidade e cabe ao requerente 
apresentar a tradução dos elementos de prova em apoio do pedido por iniciativa 
própria. 
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Se o requerente não apresentar uma tradução dos elementos de prova que suportam 
o pedido e que são necessários para avaliar a admissibilidade do caso (por exemplo, 
as particularidades do direito anterior em que se baseia o pedido, ou a referência aos 
factos, aos elementos de prova e aos argumentos em apoio dos motivos não são 
traduzidos), o Instituto convida o requerente a sanar a irregularidade nos termos da 
regra 39, n.º 3, do CTMIR (decisão de 02/03/2007, R 0300/2006-4 «ACTILON/AC 
TELION»). Se a irregularidade não for sanada, o pedido de anulação é rejeitado por 
inadmissibilidade total ou parcial (artigo 119.º, n.º 6, do CTMR, regras 38, n.º 2, e 39, 
n.º 3, do CTMIR). 
 
Se o requerente não apresentar as traduções dos outros elementos de prova, o que 
não afeta a admissibilidade do caso, qualquer documento em apoio do pedido que não 
seja traduzido pelo requerente para a língua do processo dentro do prazo especificado 
na regra 38, n.º 2, do CTMIR, será considerado não recebido pelo Instituto e, portanto, 
não será tido em consideração (regra 98, n.º 2, do CTMIR) (ver decisão de 
05/03/2012, R 0826/2010-4, «MANUFACTURE PRIM 1949 (FIG.MARK)», n.º 25). 
 
 
6.3 Tradução das observações apresentadas pelas partes no 

decurso do processo 
 
Regras 96, n.º 1, e 98, n.º 2, do CTMIR 
 
Uma parte que apresenta observações numa das línguas do Instituto que não seja a 
língua do processo deve apresentar uma tradução dessas observações na língua do 
processo no prazo de um mês após a data da apresentação (regra 96, n.º 1, do 
CTMIR). 
 
O Instituto não solicitará as traduções e prosseguirá com o caso. Cabe à parte 
apresentar as traduções necessárias. 
 
Se as traduções não forem apresentadas dentro do prazo de um mês, as observações 
serão consideradas não recebidas pelo Instituto e, portanto, não serão tidas em 
consideração (regra 98, n.º 2, do CTMIR). 
 
 
6.4 Tradução dos elementos de prova apresentados pelo titular 

da marca comunitária no decurso do processo 
 
Regras 96, n.º 2, e 98, n.º 2, do CTMIR 
 
Os documentos apresentados pelo titular da marca comunitária no decurso do 
processo (com exceção de elementos de prova da utilização, conforme se pode ver 
infra) estão sujeitos à regra 96, n.º 2, do CTMIR e, portanto, podem ser apresentados 
em qualquer língua oficial da União Europeia. 
 
De acordo com esta disposição, o titular da marca comunitária não está 
automaticamente obrigado a apresentar uma tradução, mas o Instituto pode requerer 
que o faça num determinado prazo. 
 
Ao exercer o seu poder discricionário nesta matéria, o Instituto tem em conta a 
natureza dos elementos de prova e os interesses das partes. 
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Nos casos em que o Instituto convida o titular da marca comunitária a apresentar 
traduções dos elementos de prova, os documentos traduzidos não serão tidos em 
consideração se tal não for feito dentro do prazo especificado (regra 98, n.º 2, do 
CTMIR). 
 
 
6.5 Tradução dos elementos de prova da utilização 
 
Regra 22, n.º 6, do CTMIR 
 
Embora a regra 40, n.º 5 e n.º 6, do CTMIR se refira apenas expressamente à  
regra 22, n.º 2, n.º 3 e n.º 4, do CTMIR, considera-se que a regra 22, n.º 6, do CTMIR 
também deve, por analogia, ser aplicada no processo de anulação, uma vez que a 
lógica subjacente é a mesma, ou seja, solicitar a tradução dos elementos de prova, 
que no caso dos elementos de prova da utilização tendem a ser bastante extensos, 
apenas na medida em que se considere necessário (ver decisão de 11/03/2010, 
R 0167/2009-1, «INA/INA (figurative mark)» n.os 24-25). Consequentemente, a  
regra 22, n.º 6, do CTMIR aplica lex specialis relativamente à lex generalis disposta na 
regra 38, n.º 2, do CTMIR (elementos de prova apresentados pelo requerente) e à 
regra 96, n.º 2, do CTMIR (elementos de prova apresentados pelo titular da marca 
comunitária), no que respeita aos elementos de prova de utilização submetida por 
qualquer das partes. 
 
De acordo com a regra 22, n.º 6, do CTMIR, se os elementos de prova da utilização 
apresentados por uma das partes não se encontram na língua do processo, o Instituto 
pode requerer que a parte que a apresentou forneça uma tradução desses elementos 
para a língua de prova dentro de um prazo de dois meses. Ao exercer o seu poder 
discricionário nesta matéria, o Instituto tem em conta a natureza dos elementos  
de prova e os interesses das partes. Nos casos em que o Instituto convida o titular  
da marca comunitária a apresentar traduções dos elementos de prova, os documentos 
traduzidos não serão tidos em consideração se tal não for feito dentro do  
prazo especificado (exceto aqueles que forem considerados autoexplicativos). Para 
mais orientações sobre a aplicação da regra 22, n.º 6, do CTMIR, consultar as Linhas 
de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Questões processuais, e a Parte C, 
Oposição, Secção 6, Prova de utilização.  
 
 
7 Outras questões 
 
7.1 Continuação do processo 
 
Artigo 82.º do CTMR 
 
De acordo com o artigo 82.º, n.º 1, do CTMR, qualquer parte num processo que 
decorre no Instituto que não tenha observado um prazo relativamente ao Instituto 
pode, mediante pedido, obter a continuação do processo, desde que no momento em 
que o pedido é apresentado o ato omisso tenha sido realizado. O requerimento de 
continuação do processo só é admissível se for apresentado no prazo de dois meses 
após o termo do prazo não observado e não será considerado apresentado até a taxa 
correspondente ser paga. 
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Esta disposição é aplicável a todos os processos que decorrem no Instituto. Para mais 
detalhes, ver Linhas de orientação, Parte A, Disposições gerais, Secção 1, Meios de 
comunicação, prazos. 
 
No entanto, tal é especificamente mencionado em relação ao processo de anulação no 
intuito de evidenciar a diferença face ao processo de oposição. Quanto à oposição, o 
artigo 82.º, n.º 2, do CTMR, estabelece que a continuação do processo não é 
aplicável, nomeadamente, aos prazos previstos nos artigos 41.º e 42.º, do CTMR, 
(período para a apresentação de oposição, prazos dados pelo Instituto para 
apresentação de factos, elementos de prova e argumentos ou observações). No 
processo de anulação, por outro lado, a continuação do processo pode ser solicitada 
em relação a qualquer um dos diferentes prazos no âmbito dos processos de anulação 
(exceto no que se refere ao prazo estabelecido no artigo 60.º, do CTMR, para 
apresentação de um recurso). 
 
 
7.2 Suspensões 
 
Artigo 104.º do CTMR 
 
Em matéria de suspensões, ver, em termos gerais, as Linhas de orientação, Parte C, 
Oposição, Secção 1, Questões processuais (tendo em conta, porém, que no processo 
de anulação não há período de reflexão). A regra 20, n.º 7, do CTMIR é aplicável por 
analogia. 
 
A principal particularidade do processo de anulação neste âmbito diz respeito às 
regras específicas em matéria de ações correlatas nos tribunais de marcas 
comunitárias. De acordo com o artigo 104.º, n.º 2, do CTMR, salvo se houver razões 
especiais para que o processo prossiga, quando um pedido de declaração de nulidade 
for apresentado ao Instituto, este deve suspender a instância oficiosamente, após 
audição das partes, ou a pedido de uma das partes e após audição das outras partes, 
sempre que a validade da marca comunitária contestada já tenha sido impugnada 
junto de um tribunal de marca comunitária por meio de um pedido reconvencional. 
 
O artigo 104.º, n.º 2, do CTMR, também prevê que, se uma das partes do processo no 
tribunal de marcas comunitárias assim o requerer, o tribunal pode, ouvidas as outras 
partes do processo, suspender o mesmo. Neste caso, o Instituto prossegue com o 
processo pendente. 
 
O pedido de suspensão, nos termos do artigo 104.º, n.º 2, CTMR, deve ser apoiado 
por elementos de prova relevantes. Os pedidos de suspensão só são considerados 
relevantes para o processo e só poderão ser deferidos nos termos do artigo 104.º,  
n.º 2, do CTMR, nos casos em que se referem ao pedido de marca comunitária 
contestada e não nos casos em que se referem a outras marcas comunitárias 
contestadas em processos de anulação paralelos. 
 
 
7.3 Renúncias e retiradas 
 
A prática do Instituto em matéria de renúncia a uma marca comunitária é descrita nas 
Linhas de orientação, Parte E, Operações de registo, Secção 1, Alterações num 
registo. 
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7.3.1 Renúncias abrangendo todos os bens e/ou serviços contestados 
 
Em princípio, as consequências, no processo de anulação, de uma renúncia total ao 
pedido de marca comunitária contestada (ou de uma renúncia parcial abrangendo 
todos os bens e/ou serviços contra os quais o pedido de anulação é apresentado) são 
semelhantes aos da retirada de um pedido de marca comunitária num processo de 
oposição. 
 
No entanto, ao contrário do que acontece com a retirada de um pedido de marca 
comunitária, os efeitos da renúncia a uma marca comunitária registada não são os 
mesmos que os da decisão quanto ao mérito que encerra os processos em questão. 
Enquanto a renúncia a uma marca comunitária só entra em vigor na data em que é 
registada, a decisão de anular a marca comunitária produz os seus efeitos a partir de 
uma data anterior, ou seja, a data de registo da marca comunitária (no caso de 
nulidade) ou a data em que o pedido de anulação foi registado (no caso de anulação). 
Consequentemente, como regra e, apesar da renúncia à marca comunitária 
contestada, considera-se que o requerente mantém um interesse legítimo em 
prosseguir o processo de anulação a fim de obter uma decisão quanto ao mérito (ver 
acórdão de 24/03/2011, C-552/09 P, «TiMi KiNDERJOGHURT», n.º 39, e decisão de 
22/10/2010, R 0463/2009-4, «MAGENTA», n.os 25-27). 
 
Na prática, quando há uma renúncia a uma marca comunitária que é sujeita a um 
processo de anulação, o Instituto suspende o registo da renúncia e, em paralelo, a 
Divisão de Anulação notifica o requerente da anulação acerca da renúncia, 
convidando-o a apresentar as suas observações no prazo de dois meses e a indicar 
se pretende continuar o processo ou se concorda com o encerramento do processo 
sem uma decisão quanto ao mérito. Esta carta também informa o requerente de que, 
se não responder, o processo de anulação será encerrado sem uma decisão quanto 
ao mérito. 
 
Se o requerente responde e concorda expressamente com o encerramento do 
processo, a renúncia é registada, a ação de anulação é considerada retirada e os 
processos são encerrados sem uma decisão quanto ao mérito. As custas são 
atribuídas ao requerente (artigo 85.º, n.º 3, do CTMR). 
 
Se o requerente não apresentar quaisquer observações quanto ao encerramento do 
processo de anulação, a Divisão de Anulação envia a ambas as partes uma carta que 
encerra o processo e informa o requerente da sua possível perda de direitos para os 
fins da regra 54, n.º 2, do CTMIR. Se o requerente não solicitar explicitamente uma 
decisão sobre a matéria no prazo estabelecido nesta regra, a renúncia será inscrita no 
Registo. 
 
Se o requerente não solicitar a continuação do processo de anulação (seja em 
resposta ao convite do Instituto para apresentar observações ou ao solicitar uma 
decisão ao abrigo da regra 54, n.º 2, do CTMIR), o processo de anulação prossegue 
até que haja uma decisão final quanto ao mérito. Nestes casos, as custas serão 
atribuídas à parte vencedora e não necessariamente à parte que encerra o processo, 
conforme indicado no artigo 85.º, n.º 3, do CTMR. Após a decisão sobre a anulação se 
tornar definitiva, a renúncia é registada apenas no que se refere aos bens e/ou 
serviços relativamente aos quais a marca comunitária contestada não foi anulada ou 
declarada inválida, se houver. 
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7.3.2 Renúncias abrangendo apenas uma parte dos bens e/ou serviços 
contestados 

 
O titular da marca comunitária pode renunciar parcialmente ao seu pedido de marca 
comunitária relativamente à parte dos bens e/ou serviços contestados. Nesses casos, 
o Instituto notifica o requerente acerca da anulação e convida-o a explicitar se 
pretende manter o seu pedido de anulação. Se o requerente da anulação solicitar o 
prosseguimento do processo e mantiver o seu pedido de anulação, o processo 
continuará, apesar da renúncia parcial à marca comunitária inscrita no registo. Se o 
requerente da anulação não pretende manter o seu pedido de anulação, o Instituto 
encerra o processo e toma uma decisão sobre as custas, determinando que cada uma 
das partes arcará com as respetivas despesas (artigo 85.º, n.º 2, do CTMR). 
 
 
7.3.3 Retiradas 
 
O requerente da anulação pode, a qualquer momento, retirar o seu pedido de 
anulação do processo. O Instituto informará o titular da marca comunitária sobre a 
retirada, encerrará o processo e tomará uma decisão sobre as custas, que serão 
atribuídas ao titular da marca comunitária (artigo 85.º, n.º 3, do CTMR), exceto nos 
casos em que a retirada se siga imediatamente à renúncia (ver supra). 
 
As partes podem declarar que uma renúncia ou a retirada é uma consequência de um 
acordo a que chegaram e que a decisão sobre as custas não é necessária. Se tal 
pedido for recebido, juntamente com um pedido de renúncia ou retirada assinado por 
ambas as partes, o Instituto não emite uma decisão sobre as custas. Esse pedido 
também pode ser enviado em duas cartas separadas para o Instituto. Nos casos em 
que não houver nenhuma indicação sobre se as partes chegaram a acordo sobre as 
custas, o Instituto tomará imediatamente uma decisão sobre essa matéria. A decisão 
sobre as custas anteriormente emitida não será reapreciada pelo Instituto caso as 
partes transmitam tais informações após a data da decisão. É deixado às partes 
respeitar o acordo e não «executar» a decisão do Instituto quanto às custas. 
 
 
7.4 Pedidos de anulação e de nulidade contra a mesma marca 

comunitária 
 
Se o mesmo pedido de marca comunitária estiver sujeito a um processo de anulação e 
a um processo de nulidade, o Instituto tem o poder discricionário de decidir, em cada 
caso, tendo em conta os princípios da economia processual e eficiência administrativa, 
se um dos processos deve ser suspenso até o outro estar encerrado ou em que ordem 
o processo deve ser decidido. 
 
Se for decidido que o primeiro pedido de marca comunitária é totalmente inválido (ou 
parcialmente, mas relativamente a todos os bens/serviços contra os quais a anulação 
é dirigida), e uma vez que esta decisão se torne definitiva, o processo paralelo de 
anulação é encerrado automaticamente, uma vez que já não tem qualquer objeto. As 
custas são decisão do Instituto (artigo 85.º, n.º 4, do CTMR), que geralmente conclui 
que cada parte deve arcar com suas próprias custas. 
 
No entanto, tendo em conta os diferentes efeitos de uma anulação (ex nunc) e de uma 
declaração de nulidade (ex tunc), quando decide pela primeira vez que a marca 
comunitária deve ser totalmente anulada (ou parcialmente, mas relativamente a todos 
os bens/serviços contra os quais a nulidade é dirigida), o Instituto informa o requerente 
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desta decisão quando a mesma se torna definitiva e convida-o a apresentar as suas 
observações quanto ao encerramento do processo de declaração de nulidade. Se o 
requerente demonstrar um interesse jurídico suficiente na obtenção de uma decisão 
de nulidade de caráter declarativo, o processo continuará. 
 
 
7.5 Registos internacionais contestados que designam a UE 
 
Artigo 152.º, n.º 2, e artigo 158.º, do CTMR 
 
O processo de anulação também pode ser dirigido contra os registos internacionais 
(RI) que designam a União Europeia. As regras específicas aplicáveis nestes casos 
(em particular em ligação com a data do pedido e o prazo relevante relativamente aos 
elementos de prova da utilização) podem ser encontradas nas Linhas de orientação, 
parte M, Marcas internacionais. 
. 
O pedido de anulação contra um RI pode ser apresentado após a data da publicação 
do RI designando a União Europeia no Boletim Oficial do Instituto (M.3.1 – Registos 
internacionais com ou sem alterações desde a sua publicação nos termos do artigo 
152.º, n.º 1, do CTMR). 
 
No que se refere aos representantes OMPI dos titulares do RI contestados, como 
regra geral, o Instituto comunica com os mesmos, independentemente da localização 
do titular do RI, quando estejam em conformidade com os critérios do artigo 93.º do 
CTMR. 
 
Quando o representante OMPI do titular do RI não esteja de acordo com os critérios 
do artigo 93.º do CTMR, a notificação do pedido de anulação é enviada diretamente 
para o titular do RI, sendo uma cópia enviada para o seu representante no âmbito do 
OMPI a título informativo. 
 
A notificação do pedido de anulação também convidará o titular do RI a designar um 
representante profissional nos termos do artigo 93.º do CTMR, no prazo de três meses 
após a sua receção. Em casos de representação obrigatória (artigo 92.º, n.º 2, do 
CTMR), a notificação indicará as consequências do não cumprimento deste requisito 
(designadamente, que qualquer comunicação enviada pelo titular do RI no decurso do 
processo não será tida em conta).  
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