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Fundamentos e principais argumentos

Fundamentos e principais argumentos

Requerente da marca comunitária: a recorrente

Requerente da marca comunitária: a recorrente

Marca comunitária em causa: marca figurativa «FOREVER», para
produtos das classes 3, 5, 30, 31 e 32 — Pedido de marca
comunitária n.o 5617089

Marca comunitária em causa: marca nominativa «Impulso crea
dor», para vários produtos e serviços, entre os quais serviços
das classes 35, 36, 37 e 42 — Pedido de marca comunitária n.o
6146187

Titular da marca ou sinal invocado no processo de oposição: outra
parte no processo na Câmara de Recurso
Marca ou sinal invocado no processo de oposição: registo
n.o 297697 da marca figurativa portuguesa «4 EVER», para
produtos da classe 32

Titular da marca ou do sinal invocado/a no processo de oposição: a
outra parte no processo na Câmara de Recurso

Decisão da Divisão de Oposição: oposição julgada improcedente

Marca ou sinal invocado no processo de oposição: registo n.o
2633891 da marca figurativa espanhola «IMPULSO», para ser
viços das classes 35 e 42; registo n.o 4438206 da marca figu
rativa comunitária «IMPULSO», para serviços das classes 35 e 42

Decisão da Câmara de Recurso: negado provimento ao recurso

Decisão da Divisão de Oposição: deferimento parcial da oposição

Fundamentos invocados: Violação do artigo 8.o, n.o 1, b), do
Regulamento do Conselho n.o 207/2009, na medida em que
a Câmara de Recurso: i) não apreciou correctamente a prova da
utilização da marca, produzida pela outra parte no processo na
Câmara de Recurso; ii) não identificou correctamente as diferen
ças fonéticas entre as marcas em oposição; iii) não identificou
correctamente as diferenças conceptuais entre as marcas em
conflito; e iv) não identificou correctamente as diferenças visuais
entre as marcas em oposição.

Decisão da Câmara de Recurso: negado provimento ao recurso
Fundamentos invocados: violação do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do
Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho, na medida em
que a Câmara de Recurso não apreciou correctamente a impres
são global diferente das marcas em conflito.

Recurso interposto em 7 de Outubro de 2011 —
Chivas/IHMI — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)
Recurso interposto em 29 de Setembro de 2011 — Evonik
Industries AG/IHMI — Impulso Industrial Alternativo
(Impulso creador)

(Processo T-530/11)

(Processo T-529/11)

Língua em que o recurso foi interposto: inglês

(2011/C 362/28)
Língua em que o recurso foi interposto: inglês
Partes
Recorrente: Evonik Industries AG (Essen, Alemanha) (represen
tante: J. Albrecht, advogado)
Recorrido: Instituto de Harmonização do Mercado Interno (mar
cas, desenhos e modelos)

(2011/C 362/29)

Partes
Recorrente: Chivas Holdings (IP) Ltd (Renfrewshire, Reino Unido)
(representante: A. Carboni, Solicitor)
Recorrido: Instituto de Harmonização do Mercado Interno (mar
cas, desenhos e modelos)
Outra parte no processo na Câmara de Recurso: Glencairn Glasgow
Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Reino Unido)

Outra parte no processo na Câmara de Recurso: Impulso Industrial
Alternativo, SA (Madrid, Espanha)

Pedidos

Pedidos

— Anular a decisão da Primeira Câmara de Recurso do Ins
tituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, dese
nhos e modelos) de 14 de Julho de 2011 no processo
R 2334/2010-1 e remeter o processo ao IHMI para lhe
dar seguimento; e

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
— anular a decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto
de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e
modelos, de 20 de Junho de 2011, no processo
R 1101/2010-2; e
— condenar o recorrido nas despesas.

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

— Condenar o recorrido e todas as partes intervenientes no
presente recurso a suportar as suas próprias despesas e as
da recorrente efectuadas no presente processo e no recurso
interposto na Câmara de Recurso.
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Pedidos

Requerente da marca comunitária: Recorrente

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

Marca comunitária em causa: Marca nominativa «CHIVALRY»,
para produtos e serviços das classes 33, 35 e 41 — Pedido
de marca comunitária n.o 6616593

— anular a decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto
de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e
modelos), de 9 de Agosto de 2011, no processo R 2519/
2010-4; e

Titular da marca ou do sinal invocado no processo de oposição: Outra
parte no processo na Câmara de Recurso
Marca ou sinal invocado no processo de oposição: Registo n.o
1293610 da marca figurativa «CHIVALRY», no Reino Unido
para produtos da classe 33; Registo n.o 2468527 da marca
figurativa «CHIVALRY SPECIAL RESERVE SCOTCH WHISKY»
no Reino Unido para produtos da classe 33; Marca nominativa
não registada «CHIVALRY» no Reino Unido para o «Whisky»
Decisão da Divisão de Oposição: Procedência parcial da oposição
Decisão da Câmara de Recurso: Negação do provimento ao re
curso
Fundamentos invocados: Violação dos artigos 8.o, n.o 1, b), 76.o,
n.o 1 e 75.o do Regulamento n.o 207/2009 pela Câmara de
Recurso: (i) errada fixação da matéria de facto quanto às carac
terísticas do público relevante, não indicando as razões para a
ter feito; (ii) a título subsidiário relativamente ao ponto (i), ao
declarar que o consumidor relevante é «especialmente cons
ciente da marca e é fiel à mesma», errou ao não ter considerado
que tais características aumentariam a atenção do consumidor
relevante, reduzindo assim a possibilidade de existir risco de
confusão; (iii) não teve em conta importantes orientações do
Tribunal de Justiça e procedeu a uma abordagem equívoca na
comparação das marcas (iv) centrou a sua atenção indevida
mente no termo «CHIVALRY» como constituindo o elemento
visual dominante da marca anterior e erradamente concluiu que
os outros elementos figurativos e nominativos têm um papel
secundário; (v) deu por assente, erroneamente, que a compara
ção auditiva das marcas podia ser feita nos mesmos moldes da
comparação visual; e (vi) considerou incorrectamente existir
risco de confusão

Recurso interposto em 10 de Outubro de 2011 —
Hultafors Group/IHMI — Società Italiana Calzature
(Snickers)

— condenar o recorrido nas suas despesas bem com nas da
outra parte, incluindo as despesas em que incorreu nos
processos de recurso e de oposição.
Fundamentos e principais argumentos
Requerente da marca comunitária: a recorrente
Marca comunitária em causa: marca figurativa em branco e preto
«Snickers», para produtos das classes 8, 9 e 25 — Pedido de
marca comunitária n.o 3740719
Titular da marca ou do sinal invocado no processo de oposição: a
outra parte no processo na Câmara de Recurso
Marca ou sinal invocado no processo de oposição: registo de marca
italiana N.o 348149 da marca nominativa «KICKERS», para pro
dutos das classes 3, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32 e 33.
Decisão da Divisão de Oposição: deferimento da oposição para
todos os produtos impugnados
Decisão da Câmara de Recurso: negação de provimento ao recurso
Fundamentos invocados: Violação do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do
Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, na medida em que a
Câmara de Recurso considerou erradamente que existia risco de
confusão entre o pedido de marca e a marca oposta.

Recurso interposto em 10 de Outubro de 2011 —
Fundação Calouste Gulbenkian/IHMI — Gulbenkian
(GULBENKIAN)
(Processo T-541/11)

(Processo T-537/11)

(2011/C 362/31)

(2011/C 362/30)

Língua em que o recurso foi interposto: inglês

Língua em que o recurso foi interposto: inglês
Partes
Partes
Recorrente: Hultafors Group AB (Bollebygd, Suécia) (representan
tes: A. Rasmussen e T. Swanstrøm, advogadas)

Recorrente: Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa, Portugal) (re
presentantes: G. Marín Raigal, P. López Ronda e G. Macias
Bonilla, advogados)

Recorrido: Instituto de Harmonização do Mercado Interno (mar
cas, desenhos e modelos)

Recorrido: Instituto de Harmonização do Mercado Interno (mar
cas, desenhos e modelos)

Outra parte no processo na Câmara de Recurso: Società Italiana
Calzature SpA (Milão, Itália)

Outra parte no processo na Câmara de Recurso: Micael Gulbenkian
(Oeiras, Portugal)

