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FIFA 22 pode perder Maradona após decisão da
Justiça argentina 

O FIFA 22 pode perder em breve o direito de usar
imagens deDiegoMaradona. Umadecisão daJustiça
argentina obriga a EA Sports a retirar de jogos as fo-
tos e faces do ex-craque. De acordo com o portal Cla-
rín, a empresa do advogado Matías Morla, o último a
trabalhar para o eterno camisa 10 da Argentina, pro-
cessou a desenvolvedora do jogo e venceu em
Buenos Aires.

+ Fim da parceria entre EA e Fifa pode ajudar esports
e casuais; entenda + FIFA 21: Pelé monta time, se ex-
clui e homenageia Maradona

1 de 1&#13;Mosaico 3D em homenagem a Ma-
radona no FIFA 21 - Foto: Divulgação / EA Sports

Mosaico3D em homenagem aMaradona no FIFA 21
- Foto: Divulgação / EA Sports

+ Dona da 2K e Rockstar não nega interesse em li-
cença da FIFA

Segundo dados do Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual (INPI)daArgentina, aSattvica SAédona
de 100% dos direitos legais de todas as marcas li-
gadas a Diego Maradona, como "El 10", "Ma-
radona", "El Diego", "La Mano de Dios", e "Diegol".
O nome do ex-jogador não aparece nem como co-ti-
tular em nenhum dos documentos.

No processo, a Sattvica alega que a EA Sports uti-
lizou a imagem de Maradona nos últimos jogos sem a
devida autorização. Apesar da decisão favorável, o
juiz federal argentino Marcelo Gota não cita o jogo
mais recente, o FIFA 22, apenas o 21 e o modo Ul-

timate Team. Veja trecho dos autos:

- Cessar imediatamente o uso das marcas indicadas
no Anexo 8a do aplicativo, que por quaisquer meios
estejam sendo feitos, e também deve se abster deusar
as referidas imagens nas plataformas por onde dis-
tribui o FIFA 21, FIFA Ultimate Team, FIFA Street,
FIFA World Class Soccer, Football Manager e EA
Ultimate Player; bem como, cessar a publicidade dos
referidos produtos seja em panfletos, internet, rádio,
televisão e / ou qualquer outro meio de divulgação -
diz parte da decisão do juiz argentino.

+ FIFA 21: em homenagem a Maradona, EA dis-
tribui itens de graça no Ultimate Team + Morte de
Maradona gera inflação em carta no Ultimate Team;
comunidade reclama

Maradona possui três versões no FIFA 22. Uma para
cada fase na carreira. As notas gerais começam em
91, com o argentino ainda no início, sobe para 95 no
fim da vida profissional e chega a 97 no auge com a
camisa da Argentina e do Napoli.

1ª mulher na divisão elite do FIFA 22, Teca estreia
quadro no ge
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Continuação: FIFA 22 pode perder Maradona após decisão da Justiça argentina 

As últimas notícias do ge diretamente no seu e-mail

As novidades que você não pode perder sobre o mun-
do do esporte direto na sua caixa de entrada. Ins-
creva-se e receba a newsletter

Obrigado!

Você acaba de se inscrever na newsletter do ge.
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Continuação: FIFA 22 pode perder Maradona após decisão da Justiça argentina 
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Continuação: FIFA 22 pode perder Maradona após decisão da Justiça argentina 
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