
www.curia.europa.eu 

Presă și informare 

Tribunalul Uniunii Europene 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 63/19 

Luxemburg, 14 mai 2019 

Hotărârea în cauza T-795/17 
Carlos Moreira/EUIPO 

 

Tribunalul UE confirmă nulitatea înregistrării de către un terț a mărcii „NEYMAR” 

 

În decembrie 2012, domnul Carlos Moreira, rezident în Guimarães (Portugalia), a solicitat Oficiului 
Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) înregistrarea ca marcă a Uniunii pentru 
îmbrăcăminte, încălțăminte și pălării a semnului verbal „NEYMAR”. Marca a fost înregistrată în 
aprilie 2013.  

În februarie 2016,domnul Neymar Da Silva Santos Júnior a introdus la EUIPO o cerere de nulitate 
împotriva acestei mărci pentru toate produsele pe care le desemnează. Cererea de nulitate a fost 
admisă de EUIPO.  

Domnul Moreira a introdus atunci o acțiune în anulare împotriva deciziei EUIPO la Tribunalul 
Uniunii Europene. 

Prin hotărârea sa de astăzi, Tribunalul confirmă decizia EUIPO, potrivit căreia domnul Moreira 
a acționat cu rea-credință la depunerea cererii de înregistrare a mărcii „NEYMAR”. 

Deși domnul Moreira a admis că, atunci când a depus cererea de înregistrare a mărcii „NEYMAR”, 
cunoștea existența domnului Da Silva Santos Júnior, afirmă că totuși nu știa că brazilianul era în 
acel moment o stea în ascensiune a fotbalului, de un talent recunoscut la nivel internațional, și 
susține că acesta nu era cunoscut încă în Europa.  

Tribunalul arată că reiese din decizia EUIPO că unele elemente de probă depuse în susținerea 
cererii de nulitate introduse în fața sa demonstrează că domnul Da Silva Santos Júnior era deja 
cunoscut în Europa la data relevantă, în special pentru rezultatele sale obținute cu echipa 
națională braziliană de fotbal, și că a făcut obiectul unei puternice mediatizări în Europa între anii 
2009 și 2012, în special în Franța, în Spania sau în Regatul Unit. Domnul Da Silva Santos Júnior 
era astfel deja recunoscut drept un jucător de fotbal foarte promițător, care a atras atenția marilor 
cluburi de fotbal europene în vederea unei viitoare recrutări, cu mai mulți ani înainte de a fi efectiv 
transferat la clubul FC Barcelona în 2013.  

De asemenea, Tribunalul confirmă că domnul Moreira avea mai mult decât cunoștințe limitate 
despre lumea fotbalului, după cum dovedește faptul că a prezentat o cerere de înregistrare a 
mărcii verbale „IKER CASILLAS”, marcă corespunzând numelui unui alt jucător de fotbal celebru, 
în aceeași zi în care a solicitat înregistrarea mărcii „NEYMAR”. În plus, Tribunalul subliniază că 
domnul Moreira a admis de altfel că la acea dată cunoștea lumea fotbalului. Având în vedere 
aceste considerații, precum și faptul că marca, compusă numai din elementul verbal „NEYMAR”, 
corespunde exact numelui sub care domnul Da Silva Santos Júnior s-a făcut cunoscut pentru 
performanțele sale în materie de fotbal, nu se putea concepe că domnul Moreira nu a fost 
informat despre existența fotbalistului atunci când a depus cererea de înregistrare a mărcii 
„NEYMAR”.  

Domnul Moreira neagă că a solicitat înregistrarea mărcii „NEYMAR” numai în scopul de a exploata 
renumele fotbalistului brazilian. El afirmă în special că nu ales numele „NEYMAR” decât datorită 
foneticii cuvântului, iar nu pentru a face referire la fotbalist. Potrivit domnului Moreira, alegerea de 
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a utiliza semnul verbal „NEYMAR” ar decurge astfel dintr-o simplă coincidență, iar nu dintr-o voință 
conștientă de a utiliza numele unui fotbalist cunoscut. Tribunalul înlătură argumentul potrivit căruia 
această alegere ar decurge dintr-o asemenea coincidență, întrucât fotbalistul se bucura deja de o 
notorietate consolidată în lumea fotbalului la data relevantă, inclusiv în Europa, și domnul Moreira 
avea mai mult decât cunoștințe limitate despre acesta. Așadar, el nu poate pretinde că nu știa cine 
era domnul Da Silva Santos Júnior. Tribunalul amintește, în această privință, că marca este 
compusă numai din elementul verbal „NEYMAR”, identic cu numele sub care brazilianul a dobândit 
un renume internațional în lumea fotbalului. 

Tribunalul arată de asemenea că domnul Moreira nu formulează niciun argument convingător 
pentru a contrazice aprecierea EUIPO potrivit căreia niciun alt motiv decât voința de a exploata în 
mod parazitar renumele fotbalistului nu putea explica cererea sa de înregistrare a mărcii 
contestate.  

În sfârșit, Tribunalul respinge argumentul domnului Moreira potrivit căruia EUIPO s-ar fi întemeiat 
pe simple supoziții pentru a considera, în mod eronat, că intenția sa era de a profita în mod 
necuvenit de reputația fotbalistului pentru a obține anumite avantaje financiare. Astfel, pentru a 
ajunge la această concluzie, EUIPO s-a întemeiat în special pe elemente obiective, care reies 
dintr-un dosar de probe compus din articole de presă și din articole difuzate online, precum și pe 
faptul că domnul Moreira a prezentat în aceeași zi o cerere de înregistrare a mărcii verbale „IKER 
CASILLAS” și o cerere de înregistrare a mărcii „NEYMAR”.  

 

MENȚIUNE: Marca Uniunii Europene este valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene și coexistă cu mărcile 
naționale. Cererile de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene se depun la EUIPO. Împotriva deciziilor 
acestuia se poate introduce acțiune la Tribunal.  
 
MENȚIUNE: Împotriva deciziei Tribunalului se poate declara recurs la Curte, numai pentru motive de drept, 
în termen de două luni și zece zile de la comunicarea acesteia. Recursul va fi supus unei proceduri de 
admitere prealabilă. În acest scop, va trebui să fie însoțit de o cerere de admitere care să cuprindă problema 
sau problemele importante pe care le invocă recursul pentru unitatea, coerența și dezvoltarea dreptului 
Uniunii.  

 
MENȚIUNE: Acțiunea în anulare are ca obiect anularea acelor acte ale instituțiilor Uniunii care sunt contrare 
dreptului Uniunii. Cu respectarea anumitor condiții, statele membre, instituțiile europene și particularii pot 
sesiza Curtea de Justiție sau Tribunalul cu o acțiune în anulare. Dacă acțiunea este întemeiată, actul este 
anulat. Instituția autoare a actului trebuie să ia măsuri pentru a elimina eventualul vid juridic creat prin 
anularea acestuia. 

 

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Tribunalului. 
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