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1. ANTECEDENTES 

No âmbito do seu compromisso de continuarem a colaborar no contexto do Programa de 

Convergência através da Rede Europeia de Marcas, Desenhos e Modelos, os Institutos de marcas 

da União Europeia acordaram numa prática comum em relação às marcas a preto e branco (P&B) 

e/ou em escala de cinzentos. A prática comum é divulgada através de uma comunicação comum, 

que tem por objetivo aumentar a transparência, a segurança jurídica e a previsibilidade, em 

benefício tanto dos examinadores como dos utilizadores. 

A presente comunicação comum tem por objeto a convergência das diferentes formas de tratar 

as marcas a P&B e/ou em escala de cinzentos em termos de prioridade, motivos relativos e uso 

sério.  

2. A PRÁTICA COMUM 

A prática comum consiste em três partes: 

PRIORIDADE 

Objetivo É uma marca a P&B e/ou em escala de cinzentos para a qual é reivindicada 

prioridade idêntica à mesma marca a cores? 

Prática 

comum 

 Uma marca a P&B para a qual é reivindicada prioridade não é idêntica à mesma 
marca a cores, salvo se as diferenças nas cores forem insignificantes*. 

 

 Uma marca em escala de cinzentos para a qual é reivindicada prioridade não é 
idêntica à mesma marca a cores ou a P&B, salvo se as diferenças nas cores ou no 
contraste de tons forem insignificantes*. 
 

*Uma diferença insignificante entre duas marcas é uma diferença de que um 

consumidor razoavelmente atento só se aperceberá num exame com as marcas lado 

a lado. 

 

Disposições Artigo 4.º, n.º 2, da Convenção de Paris 
Artigo 29.º, n.º 1, do RMC 

 

MOTIVOS RELATIVOS 

Objetivo É uma marca anterior a P&B e/ou em escala de cinzentos idêntica à mesma marca a 

cores? 

Prática 

comum 

 Uma marca anterior a P&B não é idêntica à mesma marca a cores, salvo se as 
diferenças nas cores forem insignificantes*. 
 

 Uma marca anterior em escala de cinzentos não é idêntica à mesma marca a 
cores ou a P&B, salvo se as diferenças nas cores ou no contraste de tons forem 
insignificantes*. 
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*Uma diferença insignificante entre duas marcas é uma diferença de que um 

consumidor razoavelmente atento só se aperceberá num exame com as marcas lado 

a lado. 

Disposições Artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva relativa às marcas 
Artigo 8.º, n.º 1, do RMC 

 

USO SÉRIO 

Objetivo É o uso de uma versão a cores de uma marca registada a P&B/em escala de 

cinzentos (ou inversamente) aceitável para efeitos de aferição da existência de uso 

sério? 

Prática 

comum 

• Uma mudança apenas na cor não altera o caráter distintivo da marca, se 
estiverem reunidas as seguintes condições: 
 

a) os elementos nominativos/figurativos coincidem e constituem os principais 
elementos distintivos; 

b) o contraste de tons é respeitado;  
c) a cor ou combinação de cores não possui caráter distintivo per se; 
e) a cor não é um dos principais fatores que concorrem para o caráter 

distintivo geral da marca.  
 

Para aferir a existência de uso sério, os princípios aplicáveis às marcas a P&B são 
igualmente aplicáveis às marcas em escala de cinzentos. 
 

Disposições Artigo 10.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva relativa às marcas 

Artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do RMC 

 

 

2.1. EXCLUSÕES DO ÂMBITO DO PROJETO 

Os seguintes aspetos estão excluídos do âmbito do projeto: 

 Semelhanças entre cores, nomeadamente a questão de saber se uma marca registada a 

P&B e/ou em escala de cinzentos é semelhante à mesma marca a cores no que respeita a 

motivos relativos de recusa; 

 Identidade, no caso de a marca anterior ser a cores e de a marca mais recente ser a P&B 

ou em escala de cinzentos (no que respeita à identidade, a prática comum concentra-se 

exclusivamente em marcas a P&B anteriores); 

 Utilização para efeitos de caráter distintivo adquirido; 

 Marcas de cores per se; 

 Situações de infração. 

 

3. EXECUÇÃO 
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A prática comum produz efeitos no prazo de três meses a contar da data de publicação da 

presente comunicação comum.  

A prática comum não requer a alteração do registo em relação às prioridades já aceites.  

O quadro seguinte fornece mais informações sobre a execução desta prática comum. Os 

Institutos responsáveis pela execução podem publicar informações adicionais nos seus sítios 

Web. 

 

3.1. INSTITUTOS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO  

LISTA DOS INSTITUTOS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO, DATA DE EXECUÇÃO E EXECUÇÃO 

PRÁTICA 

 

 
Panorâmica da execução da prática comum 

  
Instituto 

Data de 
execução 

 
 

A prática comum é aplicável a: 
 

Todos os 
pedidos 

pendentes na 
data de 

execução 

Todos os 
pedidos 

apresentados 
após a data de 

execução 

Todos os 
processos, na 

jurisdição 
respetiva, 

pendentes na 
data de execução 

(**) 

Todos os 
processos, na 

jurisdição 
respetiva, 

intentados após a 
data de execução 

(**) 

AT 01.06.2014  X  X 

BG 01.07.2014 X X X X 

BX 15.04.2014 X X X X 

CY 15.07.2014  X  X 

CZ 15.04.2014  X  X 

DE 15.04.2014 X X X X 

EE (*) 01.06.2014  X (N/D) (N/D) 

ES (*) 15.04.2014  X  X 

GR 01.07.2014  X  X 

HU 01.07.2014  X  X 

HR 01.07.2014 X X X X 

IE 16.07.2014  X  X 

LV 01.07.2014  X  X 

LT (*) 01.07.2014  X  X 

MT (*) 01.07.2014  X (N/D) (N/D) 

OHIM 02.06.2014 X X X X 
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PL 15.07.2014  X  X 

PT  01.06.2014 X X X X 

RO  16.07.2014 X X X X 

SI (*) 01.07.2014  X  (N/D) 

SK 15.04.2014 X X X X 

TR (*) 15.07.2014  X  (N/D) 

UK 15.07.2014  X  X  

 

(*) Estes Institutos não avaliam o uso sério. 

(**) Os processos podem ser de um ou vários dos seguintes tipos: oposição, declaração de 

nulidade ou extinção, consoante a jurisdição. 

 

3.2. INSTITUTOS COM RESTRIÇÕES LEGAIS 

Os Institutos nacionais sueco, dinamarquês e norueguês, embora reconheçam e apoiem o 

trabalho realizado pelo grupo de trabalho, optam por não participar na aplicação da prática 

comum devido a restrições legais. 

3.3. INSTITUTOS NÃO PARTICIPANTES 

Os Institutos italiano, francês e finlandês não participaram no projeto.  

 

 

 

ANEXO: 

PRINCÍPIOS DA PRÁTICA COMUM 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princípios da prática comum 

Programa de Convergência  

PC 4. Âmbito da proteção de marcas a preto e branco  
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1. ENQUADRAMENTO DO PROGRAMA 

Apesar de se registar um aumento, nos últimos anos, a nível mundial, da atividade relacionada com marcas, 

desenhos e modelos, os esforços com vista a alcançar a convergência no funcionamento dos serviços 

nacionais competentes em todo o mundo não produziram senão modestos resultados. Na Europa, existe 

ainda um longo caminho a percorrer para pôr fim às incoerências que subsistem entre os Institutos de PI da 

UE, sendo esse um dos principais desafios, identificados pelo IHMI no seu Plano estratégico, a que tem de 

procurar dar resposta. 

Com este objetivo em vista, foi criado em junho de 2011 o Programa de Convergência, o qual reflete a 

determinação, partilhada pelos serviços nacionais competentes, pelo IHMI e pelos utilizadores, em avançar 

rumo a uma nova era, ao nível dos institutos de PI na UE, com a criação progressiva de uma rede europeia 

de colaboração, interoperável, capaz de contribuir para um ambiente mais sólido no domínio da PI na 

Europa.  

A visão do Programa consiste em «Estabelecer e comunicar clareza, segurança jurídica, qualidade e 

usabilidade, tanto aos requerentes como aos serviços competentes.» Este objetivo será alcançado 

através de um trabalho concertado com vista à harmonização das práticas, a qual trará benefícios 

consideráveis, tanto aos utilizadores como aos institutos de PI. 

Numa primeira leva, foram lançados, ao abrigo do Programa de Convergência, os cinco projetos 

seguintes: 

 PC 1. Harmonização da classificação  

 PC 2. Convergência dos títulos das classes 

 PC 3. Motivos absolutos – marcas figurativas 

 PC 4. Âmbito de proteção de marcas a preto e branco 

 PC 5. Motivos relativos – risco de confusão 

O presente documento centra-se na prática comum do quarto projeto: PC 4. Âmbito de proteção 

de marcas a preto e branco. 

 

 

2. ANTECEDENTES DO PROJETO 

Quando o projeto foi iniciado, existia entre os institutos nacionais de marcas uma divergência relativamente 

ao alcance da proteção que deveria ser conferida às marcas registadas a preto e branco (P&B). Alguns 



 

3 

 

institutos adotavam a abordagem «o P&B abrange tudo», à luz da qual as marcas a P&B têm proteção para 

todas as cores e combinações de cores, ou seja, a máxima proteção em termos de cores, outros aplicavam a 

abordagem «o que se vê é o que é», a qual confere proteção ao sinal tal como este é registado, o que significa 

que as marcas depositadas a P&B apenas são protegidas como tal. 

 

As diferentes práticas e interpretações no que respeita às marcas a P&B causam confusão aos requerentes 

que apresentam um pedido de marca junto de diversos institutos nacionais, uma vez que o pedido pode não 

ser interpretado da mesma forma em todas as jurisdições. Isto pode levar a imprevisibilidade jurídica em 

casos de prioridade, decisões de oposição ou uso, em que as marcas em conflito sejam registadas ou objeto 

de pedido de registo em institutos com práticas diferentes, uma vez que não é claro qual das duas 

interpretações será seguida. Face a esta situação, os institutos depararam-se com a necessidade de 

harmonização, no que respeita ao âmbito de proteção das marcas a P&B, e entenderam que uma prática 

comum seria benéfica tanto para os utilizadores como para os próprios os institutos.  

 

Pretende-se, com este projeto, alcançar os seguintes quatro objetivos fundamentais, cada um deles 

relacionado com um aspeto diferente: 

 

1) Uma prática comum incluindo uma abordagem comum, descrita num documento e 

traduzida para todas as línguas da UE;  

2) Uma estratégia de comunicação comum para a referida prática; 

3) Um plano de ação para aplicar a prática comum; 

4) Uma análise das necessidades para superar as deficiências decorrentes da prática anterior. 

 

Estas metas do projeto serão definidas e acordadas pelos institutos nacionais e o IHMI, levando em linha de 

conta as observações das associações de utilizadores. 

 

O grupo de trabalho criado para este efeito reuniu-se pela primeira vez em fevereiro de 2012, em Alicante, a 

fim de estabelecer as linhas de atuação gerais bem como o âmbito e a metodologia do projeto. 

 

3. OBJETIVO DO PRESENTE DOCUMENTO 

O presente documento será a referência, para o IHMI, os institutos nacionais e o BOIP (o Instituto Benelux 

da Propriedade Intelectual), bem como para as associações de utilizadores, os requerentes e os 

representantes, sobre a nova prática comum no que respeita às marcas a P&B. Amplamente disponível e 

facilmente acessível, o documento fornecerá uma explicação clara e abrangente dos princípios em que 

assentará a nova prática comum. Numa próxima etapa, e seguindo a metodologia do projeto acordada, 

estes princípios serão aplicados a cada caso em particular. Poderá, no entanto, haver exceções a estes 

princípios. 
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4. ÂMBITO DO PROJETO 

O âmbito do projeto é o seguinte: 

«O presente projeto fará convergir a prática no que respeita a marcas depositadas a P&B e/ou em escala de 

cinzentos, e 

(a) determinará se a mesma marca a cores é considerada idêntica em relação a: 

i. reivindicações de prioridade 

ii. motivos relativos de recusa 

(b) determinará se o uso da mesma marca a cores é considerado uso da marca registada a P&B (considerando 

também marcas registadas a cores mas usadas a P&B)» 

 

As seguintes questões estão excluídas do âmbito do projeto: 

• Determinar se uma marca a P&B é considerada idêntica a uma marca depositada a cores, em 

relação a reivindicações de prioridade e motivos relativos de recusa (questão inversa); 

•  Avaliação de semelhanças entre cores; 

•  Marcas registadas a P&B que adquiriram carácter distintivo numa cor específica devido a uma 

ampla utilização; 

• Marcas a cor per se. 

 

Conforme acordado na reunião «de arranque» de fevereiro de 2012, o projeto não tratará situações de 

infração. 

 

A reorganização e estruturação do projeto e a definição do seu âmbito de aplicação permitem identificar 

quatro objetivos diferentes:  

 Fazer convergir a prática que permite determinar se uma marca registada a P&B e/ou em escala de 

cinzentos é considerada idêntica à mesma marca a cores no que respeita a reivindicações de 

prioridade; 

 Fazer convergir a prática que permite determinar se uma marca registada a P&B e/ou em escala de 

cinzentos é considerada idêntica à mesma marca a cores no que respeita a motivos relativos de 

recusa; 

 Fazer convergir a prática que permite determinar se o uso de uma marca a cores é considerado 

uso da mesma marca registada a P&B; 

 Fazer convergir a prática que permite determinar se o uso de uma marca a P&B é considerado 

uso da mesma marca registada a cores. 
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Objective 1: Priority claims Objetivo 1: Reivindicações de prioridade 

Converge the practice on whether a trade mark 
registered in B&W and/or greyscale is considered 
identical to the same mark in colour as regards… 

Fazer convergir a prática que permite determinar se 
uma marca registada a P&B e/ou em escala de 
cinzentos é considerada idêntica ao mesmo sinal a 
cores em relação a … 

Objective 2: Relative grounds for refusal  Objetivo 2: Motivos relativos de recusa  

Objective 3: … in colour is considered USE of the 
same trade mark registered in B&W 

Objetivo 3: … a cores é considerado USO da mesma 
marca registada a P&B 

Converge the practice on whether USE of a  mark… Fazer convergir a prática que permite determinar se o 
USO de um sinal … 

Objective 4: …in B&W is considered USE of the 
same trade mark registered in colour. 

Objetivo 4: … a P&B é considerado USO da mesma 
marca registada a cores. 

 

5. A PRÁTICA COMUM 

5.1. Conceito de identidade 

No quadro da interpretação do artigo 8.º, n.º 1, alínea a), do RMC (que corresponde ao artigo 4.º, n.º 1, alínea 

a), da Diretiva 89/104/CEE do Conselho), o Tribunal decretou, no seu Acórdão C-291/00 «LTJ 

Diffusion», que «um sinal é idêntico à marca quando reproduz, sem alterar nem acrescentar, todos 

os elementos que constituem a marca ou quando, considerado no seu conjunto, contém 

diferenças tão insignificantes que podem passar despercebidas aos olhos de um consumidor 

médio.» (n.º 54) 

No contexto da antiguidade, no seu Acórdão T103/11 «JUSTING» (n.º 16), o Tribunal dá a mesma 

definição de identidade que no processo LTJ Diffusion, declarando que a condição segundo a qual os sinais 
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devem ser idênticos deve ser objeto de uma interpretação restritiva devido aos efeitos decorrentes dessa 

identidade. (n.ºs 17-18).  

Acresce que, no seu Acórdão T 378/11 «MEDINET», o Tribunal estipula também que «Por razões de 

coerência e de segurança jurídica, deve presumir-se que um conceito, utilizado em diferentes 

disposições de um ato jurídico, e ainda mais quando é objeto de uma interpretação restritiva, 

significa a mesma coisa, independentemente da disposição em que se encontrar.» (n.º 41) 

Atento o acima exposto: 

 O conceito de identidade aplicável a motivos relativos de recusa e a prioridades deve ser 

interpretado da mesma maneira;  

 O critério de identidade entre os sinais deve ser objeto de uma interpretação restritiva: os dois sinais 

devem coincidir em todos os aspetos, ou conter diferenças tão insignificantes que podem passar 

despercebidas aos olhos de um consumidor médio; 

 Em consequência, dois sinais são idênticos se as diferenças entre uma versão a P&B e uma versão 

colorida do mesmo sinal só forem percetíveis por um consumidor médio num exame lado a lado. 

 

5.1.1 O que são «diferenças insignificantes»? 

Uma «diferença insignificante» pode ser definida da seguinte forma: 

Uma diferença insignificante entre duas marcas é uma diferença de que um consumidor 

razoavelmente atento só se aperceberá num exame com as marcas lado a lado. 

 

5.1.2 Exemplos práticos 

Em primeiro lugar, no que respeita à questão de saber o que seria considerada uma «diferença insignificante», 

aplicando a definição supra, os exemplos que se seguem seriam encarados como diferenças 

insignificantes e, por conseguinte, a mudança na cor não seria notada pelo consumidor: 
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Por outro lado, os seguintes exemplos seriam tratados como diferenças significativas e a mudança nas 

cores seria, por conseguinte, notada pelo consumidor: 
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5.2. Prioridade 

Os princípios da prioridade foram pela primeira vez instituídos na Convenção de Paris para a Proteção da 

Propriedade Industrial, de 20 de março de 1883. Revistos diversas vezes e alterados pela última vez em 1979, 

estes princípios foram ratificados por vários Estados contratantes.  

O artigo 4.º-A., 2) da Convenção de Paris estabelece que «Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade 

qualquer pedido com valor de pedido nacional regular, em virtude da legislação nacional de cada país da União (…)». 

O direito de prioridade é limitado no tempo. É acionado pelo primeiro depósito de uma marca e pode ser 

invocado durante os seis meses seguintes, contanto que o país onde foi efetuado o primeiro depósito seja 

parte na Convenção de Paris ou membro da OMC, ou seja um país com um acordo de reciprocidade.  

Por vezes, as diferenças de cor que possam existir são devidas a razões técnicas (impressora, scanner, etc.), já 

que até há uns anos atrás só era possível emitir um documento com reivindicação de prioridade a P&B,  

porque não existiam impressoras nem fotocopiadoras a cores. O documento era, portanto, recebido a P&B 

independentemente da cor em que a marca tivesse sido inicialmente registada. Como já não é este o caso, a 

diferença entre marcas depositadas a cor e marcas depositadas a P&B adquiriu uma maior relevância. 

Uma marca com reivindicação de prioridade depositada a P&B pode ter associada, ou não, uma 

reivindicação de cor. Existem as seguintes possibilidades:  

 Não foi apresentada qualquer reivindicação de cores 

 São reivindicadas cores específicas (que não o P&B ou tons de cinzento) 

 A reivindicação de cores indica expressamente e apenas as cores preta e branca  

 A reivindicação de cores indica expressamente as cores preto, branco e cinzento (a marca é em tons 

de cinzento)  

 A reivindicação de cores indica que se pretende que a marca abranja todas as cores 

Por essa razão, no que respeita à prioridade, as marcas têm de ser as mesmas no sentido mais estrito 

possível, e o examinador opor-se-á se existir qualquer diferença na aparência das marcas. Assim, e não 
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obstante as diferenças tecnológicas ou as reivindicações de cores, uma marca registada a P&B não é 

considerada idêntica ao mesmo sinal a cores em relação a reivindicações de prioridade. Contudo, 

se as diferenças de cor forem tão insignificantes que podem passar despercebidas aos olhos de um 

consumidor médio, os sinais serão considerados idênticos1. 

 

Em resultado do acima exposto, podem deduzir-se as seguintes implicações práticas no que respeita a 

prioridades: 

- Se a marca objeto de reivindicação de prioridade não tem associada uma reivindicação de cores e é 

representada em escala de cinzentos, será idêntica à mesma marca com uma reivindicação de cores 

e a indicação «escala de cinzentos», a menos que contenha «diferenças significativas»; 

- Se a marca objeto de reivindicação de prioridade não tem associada uma reivindicação de cores e é 

representada a P&B, será idêntica à mesma marca com uma reivindicação de cores e a indicação 

«preto e branco», a menos que contenha «diferenças significativas»; 

Pelo contrário,  

- Se a marca objeto de reivindicação de prioridade tem associada uma reivindicação de cores para as 

cores «preto e branco» e o pedido é depositado a cores (que não as cores preto e branco), as marcas 

não serão idênticas e, por conseguinte, a reivindicação de prioridade não será aceite, a menos que as 

diferenças sejam insignificantes; 

5.3. Motivos relativos de recusa 

Nos termos do artigo 4.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, «O 

pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efetuado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo:  

a) Se a marca for idêntica a uma marca anterior e se os produtos ou serviços para os quais o registo da marca 

for pedido ou a marca tiver sido registada forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior está 

protegida.» 

Em conformidade com o Acórdão C-291/00 «LTJ Diffusion», os institutos nacionais e o IHMI acordaram 

na seguinte conclusão: 

As diferenças entre uma versão a P&B e uma versão a cores do mesmo sinal são normalmente percetíveis 

pelo consumidor médio. Apenas em circunstâncias excecionais, nomeadamente, quando essas diferenças 

                                                           
1 1 O formulário de pedido de registo internacional exige que nos casos em que é reivindicada prioridade para uma 

marca a P&B associada a uma reivindicação de cores, a marca posterior seja reproduzida utilizando as cores tal 

como reivindicadas.  
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são tão insignificantes que podem passar despercebidas aos olhos de um consumidor médio, é que os sinais 

serão considerados idênticos. 

Por conseguinte, não é necessário encontrar uma conformidade rigorosa entre os sinais. Todavia, para os 

sinais serem considerados idênticos, a diferença na cor deve ser diminuta e dificilmente percetível por um 

consumidor médio. O facto de os sinais não serem idênticos não prejudica uma possível semelhança entre 

os sinais que poderia levar a risco de confusão. A similaridade, porém, está fora do âmbito do projeto em 

apreço. 

5.4. Uso 

Em termos gerais, o artigo 10.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, dispõe que: 

«São igualmente considerados como uso para efeitos do primeiro parágrafo:  

a) O uso da marca por modo que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da 

marca na forma sob a qual foi registada.» 

Segundo este artigo, o uso da marca numa forma diferente daquela em que foi registada continua a constituir 

uso da marca, contanto que não altere o caráter distintivo da marca. Esta disposição permite ao titular da 

marca introduzir variações no sinal, desde que essas variações não alterem o seu caráter distintivo. 

Assim, não é necessário encontrar uma conformidade estrita entre o sinal tal como é usado e o sinal tal 

como foi registado.  

No que diz respeito especificamente a alterações na cor, a principal questão que necessita de ser abordada é 

se a marca tal como é usada altera o seu caráter distintivo, isto é, se o uso da marca a cores, quando está 

registada a P&B (e a questão inversa), constitui uma alteração da forma registada. A resposta a estas questões 

tem de ser dada casuisticamente, utilizando os critérios que se seguem. 

Para efeitos de USO, uma mudança apenas na cor não altera o caráter distintivo da marca, contanto 

que: 

 Os elementos verbais/figurativos coincidam e constituam os elementos distintivos 

principais; 

 O contraste de tons seja respeitado; 

 A cor ou a combinação de cores não possua caráter distintivo per se; 

 A cor não seja um dos principais fatores que concorrem para o caráter distintivo geral da 

marca. 

Mantém-se assim a conformidade com o processo MAD (Acórdão de 24/05/2012, T-152/11, «MAD», 

n.ºs 41, 45), em que o Tribunal considerou ser aceitável o uso de uma marca numa forma diferente daquela 

em que foi registada, contanto que a disposição dos elementos verbais/figurativos se mantenha, os 

elementos verbais/figurativos coincidam e constituam os principais elementos distintivos, e o contraste de 

tons seja respeitado. 
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5.5. Escala de cinzentos  

Seria demasiado difícil fazer a distinção entre o cinzento constituído por pixéis pretos e brancos e a cor 

cinzenta, fazendo depender o tipo de proteção do tipo de cinzento. 

a) Prioridade 

Uma marca registada em tons de cinzento não é considerada idêntica ao mesmo sinal à mesma 

marca a cores em relação a reivindicações de prioridade.  

 

Uma marca registada a P&B só deve ser considerada idêntica à mesma marca em escala de 

cinzentos se as diferenças no contraste de tons forem tão insignificantes que podem passar 

despercebidas aos olhos de um consumidor médio. 

b) Motivos relativos de recusa 

As diferenças entre uma versão em tons de cinzento e uma versão a cores da mesma marca são 

normalmente percetíveis pelo consumidor médio.  

Apenas em circunstâncias excecionais, nomeadamente, quando essas diferenças são tão 

insignificantes que podem passar despercebidas aos olhos de um consumidor médio, é que as 

marcas serão consideradas idênticas. 

c) Uso 

Para efeitos de USO, uma mudança apenas na cor não altera o caráter distintivo da marca, contanto 

que: 

 Os elementos verbais/figurativos coincidam e constituam os elementos distintivos 

principais; 

 O contraste de tons seja respeitado; 

 A cor ou a combinação de cores não possua caráter distintivo per se; 

 A cor não seja um dos principais fatores que concorrem para o caráter distintivo geral da 

marca. 

 

6. INSTITUTOS COM CONDICIONANTES LEGAIS 

Os Institutos nacionais sueco, dinamarquês e norueguês, embora reconheçam e apoiem o trabalho realizado 

pelo grupo de trabalho, optam por não participar na aplicação da prática comum devido a restrições legais, e 

apresentam as seguintes declarações: 
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6.1 Suécia 

 
«O Instituto sueco não participou formalmente no grupo de trabalho, mas apresentou as suas observações 

em relação aos documentos de trabalho no decurso do projeto. O Instituto sueco apoia totalmente os 

esforços com vista a uma prática comum e subscreve os princípios subjacentes à prática comum, tal como 

apresentados no presente documento. Devido a condicionantes legais que implicam que as marcas a P&B 

ou em tons de cinzento abranjam todas as cores, o Instituto sueco não se encontra presentemente em 

posição de aplicar a prática comum. Tais condicionantes legais emanam do trabalho preparatório em SOU 

1958:10, p.107, que permanece válido na Suécia.» 

 

 

6.2 Dinamarca 

«O Instituto dinamarquês de marcas e patentes (DKPTO) participou no grupo de trabalho no PC 4 e apoia 

plenamente os esforços continuados com vista a fazer convergir as práticas dos Institutos da UE no 

domínio das marcas. Contudo, por força de restrições legais na legislação nacional que implicam que as 

marcas a P&B não possam ser interpretadas como sendo constituídas simplesmente pelas cores preta e 

branca, e uma vez que a prática descrita na «prática comum» terá efeitos retroativos, a DKPTO não se 

encontra atualmente em posição de aplicar esta prática.» 

 

6.3 Noruega 

«O Instituto norueguês participou no projeto e apoia plenamente os esforços continuados com vista a fazer 

convergir as práticas dos institutos europeus no domínio das marcas. No entanto, ao abrigo da nossa 

legislação nacional, as marcas a P&B gozam de proteção para todas as cores quando se trata de avaliar o 

risco de confusão. Devido a esta condicionante legal, o Instituto norueguês não se encontra presentemente 

em posição de aplicar a parte da prática comum sobre os motivos relativos no que respeita ao risco de 

confusão.» 
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