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— o TFP, contrariamente ao que é afirmado no n.o 50 do
acórdão impugnado, devia ter examinado a exceção de
ilegalidade oposta à regra dos oito anos, fundamento que
foi apresentado no momento do indeferimento da pror
rogação do contrato de agente temporário.
2. Segundo fundamento, relativo a um erro de direito, uma vez
que o TFP considerou que a ACCP tinha tomado a decisão
impugnada no respeito do interesse do serviço embora o
TFP tenha constatado que a Comissão reconheceu na au
diência que apenas as restrições orçamentais poderiam ter
sido invocadas para motivar o ato impugnado em primeira
instância. A recorrente alega que o TFP violou o seu dever
de fundamentação e a sua obrigação de examinar todas as
violações de direito perante ele apresentadas ao não fazer
nenhuma referência à argumentação da recorrente relativa à
contradição entre a fundamentação relativa à supressão de
postos de trabalho devido a restrições orçamentais e a aber
tura de novos lugares de agentes temporários de grau AD9.
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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: Marca internacio
nal registada com efeitos na Comunidade «TUDOR GLAMOUR»,
para produtos da classe 14
Decisão da Divisão de Oposição: Deferimento da oposição para
todos os produtos controvertidos
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.

Recurso interposto em 4 de janeiro de 2013 —
Sherwin-Williams Sweden/IHMI — Akzo Nobel Coatings
International (ARTI)
Recurso interposto em 4 de janeiro de 2013 — Advance
Magazine Publishers/IHMI Montres Tudor (GLAMOUR)

(Processo T-12/13)

(Processo T-1/13)

(2013/C 86/30)

(2013/C 86/29)

Língua em que o recurso foi interposto: inglês

Língua em que o recurso foi interposto: inglês
Partes
Partes

Recorrente: Sherwin-Williams Sweden AB (Märsta, Suécia) (Repre
sentante: L. Ström, advogado)

Recorrente: Advance Magazine Publishers, Inc. (Nova Iorque, Es
tados Unidos da América) (representantes: T. Raab, H. Lauf e V.
Ahmann, 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: Akzo Novel Coa
tings International BV (Arnhem, Países Baixos)

Outra parte no processo na Câmara de Recurso: Montres Tudor SA
(Genebra, Suiça)

Pedidos
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

Pedidos
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
— anular na totalidade a decisão da Segunda Câmara de Re
curso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno
(marcas, desenhos e modelos) de 10 de outubro de 2012,
no processo n.o R 0231/2012-2;
— condenar a demandante e a outra parte no processo na
Câmara de Recurso do IHIM nas despesas.

— Anular a Decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI
n.o R 2085/2011-1, de 18 de outubro de 2012 (que con
firma a decisão da Divisão de Oposição n.o B 1 717 142, de
9 de agosto de 2011);
— Condenar o recorrido nas despesas.
Fundamentos e principais argumentos
Requerente da marca comunitária: a recorrente

Fundamentos e principais argumentos
Requerente da marca comunitária: A recorrente

Marca comunitária em causa: marca figurativa «ARTI» para produ
tos da classe 2 — registo de marca comunitária n.o 9 017 427

Marca comunitária em causa: Marca nominativa comunitária
«GLAMOUR» n.o 9 380 916

Titular da marca ou do sinal invocado no processo de oposição: a
outra parte no processo na Câmara de Recurso
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Marca ou sinal invocado no processo de oposição: Registo de
marca Benelux n.o 753 216 e registo de marca internacional
n.o 872 478 da marca nominativa «ARTITUDE» para produtos
da classe 2
Decisão da Divisão de Oposição: Julgou procedente a oposição
Decisão da Câmara de Recurso: Negou provimento ao recurso
Fundamentos invocados: Violação do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do
Regulamento n.o 207/2009 do Conselho.

Recurso interposto em 3 de janeiro de 2013 — MasterCard
International/IHMI — Nehra (surfpin)

C 86/19

Titular da marca ou do sinal invocado no processo de oposição: a
recorrente
Marca ou sinal invocado no processo de oposição: marcas figurativas
em diferentes cores que contêm um desenho de três círculos
interligados e alguns os elementos nominativos «MasterCard
Worldwide» ou «MasterCard» — registo de marca comunitária
n.o 5 198 585, registo de marca comunitária n.o 5 198 494,
registo de marca do Reino Unido n.o 2 425 471, registo de
marca do Reino Unido n.o 2 429 669, registo de marca
comunitária n.o 5 646 261, registo de marca comunitária
n.o 761 221, registo de marca comunitária n.o 5 646 492 e
registo de marca comunitária n.o 5 646 609 para produtos e
serviços das classes 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25,
27, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 e 45
Decisão da Divisão de Oposição: Julgou improcedente a oposição

(Processo T-13/13)

Decisão da Câmara de Recurso: Negou provimento ao recurso

(2013/C 86/31)
Língua em que o recurso foi interposto: inglês

Fundamentos invocados: Violação do artigo 8.o, n.os 1, alínea b), 4
e 5 do Regulamento n.o 207/2009 do Conselho.

Partes
Recorrente: MasterCard International, Inc. (Nova Iorque, Estados
Unidos) (Representantes: N. Bolter e C. Sawdy, solicitors)
Recorrido: Instituto de Harmonização do Mercado Interno (mar
cas, desenhos e modelos)

Recurso interposto em 3 de janeiro de 2013 — Seal
Trademarks/IHMI — Exel Composites (XCEL)
(Processo T-14/13)

Outra parte no processo na Câmara de Recurso: Sheetal Nehra
(Londres, Reino Unido)

(2013/C 86/32)
Língua em que o recurso foi interposto: inglês

Pedidos
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
8.o,

n.os

1, alínea b), 4
— Anular a decisão ao abrigo do artigo
e 5 do Regulamento n.o 207/2009, sobre a marca comuni
tária;
— Julgar procedente, na totalidade, a oposição deduzida pela
recorrente relativamente à marca controvertida,;
— A título subsidiário, julgar procedente a oposição da recor
rente no que se refere aos serviços a respeito dos quais se
considere existir um risco de confusão e ou os serviços
relativamente aos quais se determine existir um risco de a
marca solicitada poder retirar benefício indevido do caráter
distintivo ou da reputação da marca da recorrente ou de os
prejudicar; e
— Condenar a outra parte no pagamento das despesas da re
corrente.
Fundamentos e principais argumentos
Requerente da marca comunitária: a outra parte no processo na
Câmara de Recurso
Marca comunitária em causa: marca figurativa em azul, preto e
branco que contém o elemento nominativo «surfpin» e um
desenho de três círculos interligados para serviços da classe
36 — pedido de marca comunitária n.o 8 368 862

Partes
Recorrente: Seal Trademarks Pty Ltd (Queensland, Austrália) (re
presentante: E. Armijo Chávarri, lawyer)
Recorrido: Instituto de Harmonização do Mercado Interno (mar
cas, desenhos e modelos)
Outra parte no processo na Câmara de Recurso: Exel Composites
Oyj (Mäntyharju, Finlândia)
Pedidos
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
— anular a decisão da Segunda Câmara de Recurso, de
11 de outubro de 2012 ou
— a título subsidiário, alterá-la em conformidade com o dis
posto no n.o 52, uma vez que viola os artigos 42.o, n.os 2 e
3, e 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento sobre a marca
comunitária (condenando expressamente o IHMI nas despe
sas).
Fundamentos e principais argumentos
Requerente da marca comunitária: Seal Trademarks Pty Ltd

