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EDUCAÇÃO

A XIV Semana Jurídica da Faculdade de Direito da FAAP, 
coerente com a tradição da escola em propiciar aos alu-
nos a discussão de assuntos atuais e com a visão multi-
disciplinar, abordou o tema Direito Desportivo e Negócios 
no Esporte. O crescimento do setor de entretenimento 
no Brasil, em especial o desenvolvimento dos negócios do 
setor esportivo, catalisados pela proximidade dos grandes 
eventos como Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os 
Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro em 2016, 
faz crescer a demanda por profissionais capacitados para 
atuar com os temas relacionados ao Direito Desportivo 
e organização de eventos. 
Dentro desse cenário, as palestras apresentaram grande 
diversidade temática, envolvendo a visão de auditores da 
Justiça Desportiva, advogados especializados na área es-
portiva, professores, organizações sociais, publicitários e 
administradores profissionais do esporte brasileiro. Para 
o vice-diretor da Faculdade de Direito e coordenador da 
XIV Semana Jurídica, prof. José Roberto Neves Amorim, 
o evento tinha o objetivo de despertar nos alunos o inte-
resse em aprofundar os seus conhecimentos e aproveitar, 
eventualmente, as oportunidades desse novo mercado.
As palestras, que mesclaram temas jurídicos com a ex-
posição de projetos e negócios recém-desenvolvidos no 
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O juiz Luís Geraldo Lanfredi em sua palestra sobre Justiça Desportiva.



Brasil, foram desenvolvidas em três dias e contou com 
sete expositores. A abertura do evento ocorreu com a ex-
posição do juiz de Direito e ex-auditor do STJD (Supremo 
Tribunal de Justiça Desportiva), Luis Geraldo Sant`Ana 
Lanfredi, que falou sobre as principais características 
desse órgão administrativo, criado para julgar os conflitos 
disciplinares e regulamentos das competições, apresen-
tando a  importância da celeridade de suas decisões, além 
de trazer a lembrança de alguns julgamentos históricos 
que mudaram a forma de organizar o esporte no País.
Na sequência, o advogado Carlos Eduardo Ambiel, que 
também é professor da Faculdade de Direito da FAAP e 
participou da organização do evento, fez uma exposição 
sobre a importância do Direito nos negócios esportivos, 
demonstrando aos alunos como o esporte acaba exigindo 
do advogado o conhecimento para atuação não apenas 
em questões da Justiça Desportiva, como, também, em 
assuntos societários, trabalhistas, tributários, contratu-
ais, administrativos e até de direito internacional. Com a 
palestra, os alunos puderam compreender a importância 
da formação multidisciplinar e os temas que se mostram 
mais relevantes para estudo e pesquisa na área do Direito 
Desportivo.
Fechando o primeiro dia de exposições, o coordenador 
de projetos de Políticas Públicas do Instituto Ethos, Felipe 
Saboya, apresentou as premissas do trabalho desen-
volvido pela entidade, visando garantir a transparência 

nas informações sobre os investimentos realizados pelo 
Poder Público na organização da Copa do Mundo de Fu-
tebol de 2014, inclusive apresentando os instrumentos 
de controle e os dados já existentes. Também ressaltou 
a importância dos clubes esportivos terem uma política 
clara de responsabilidade social. 

Felipe Saboya, representante do Instituto Ethos, na sua apresentação.

O prof. Carlos Eduardo Ambiel abordando temas de atualidade no Direito 
Esportivo.

Grande público contituído por 
alunos e professores da Facul-
dade de Direito da FAAP na XIV 
Semana Jurídica, ouvindo o juiz 
de Direito Luís Geraldo Lanfredi.
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O segundo dia de exposição foi marcado por apresen-
tações que focaram a importância da gestão e profis-
sionalização esportiva, iniciando-se pela experiência do 
gerente executivo da Liga Nacional de Basquete, Sergio 
Domenici, que explicou aos alunos a estrutura jurídica e 
organizacional da entidade, bem como o resultado positi-
vo da criação de uma liga profissional, como contraposi-
ção ao tradicional modelo confederativo de organização 
para o esporte nacional. Após a primeira apresentação, 
os alunos da Faculdade de Direito que representaram a 
FAAP no MOOT em Viena, Camila Duarte Vinhas Lima, 
Gabriela Ágata de Souza, Juliana Elito Maluf, Mahara 
Brami Thomaz, Maria Ângela Cunha, Maria Carolina Bro-
vini Marcondes, Nadia Nasr e Shervin Naimi, expuseram 
sua experiência e a importância do evento, convidando 
os demais interessados para participar dos preparativos 
para o próximo encontro. 

Os alunos Shervin Naimi 
e Camila Duarte falam 
sobre o Moot de Viena.

Foi grande o interesse dos alunos da Faculdade de Direito da FAAP 
nas palestras sobre o Direito Esportivo e outras atividades. 

Sergio Domenici, gerente executivo da Liga 
Nacional de Basquete.



Na sequência, o publicitário e diretor de Marketing do 
Santos Futebol Clube, Armênio Neto, destacou as ações 
realizadas pelo seu departamento no clube, que resulta-
ram em expressivo acréscimo de receita e torcida e que 
estiveram fundadas em estratégias de  maior visibilidade 
de determinados atletas e da própria história do clube na 
sociedade, resgatando o DNA da instituição. “Os clubes 
também precisam encontrar seus modelos de relaciona-
mento com os atletas no que diz respeito à exploração de 
suas imagens e respectivos contratos”, afirmou, lembran-
do que, além dessas questões, há muitas oportunidades 
de negócios nessa área para os advogados.
O terceiro e último dia de palestras foi marcado pela 
apresentação de dois advogados militantes, que atuam 
diariamente na área esportiva e que puderam transmitir 
aos alunos um pouco da experiência, desafios e oportuni-
dades da área. O primeiro a se apresentar foi o dr. André 
Carvalho Sica, sócio da CSMV Advogados, que destacou 
a evolução da legislação esportiva brasileira e contou 
sua experiência profissional na elaboração de contratos 
envolvendo a construção e administração das novas 
arenas esportivas, destacando os principais contratos e a 
importância do advogado especializado. Para Sica: “Esse 
ramo do direito está sendo valorizado e reconhecido, não 
sobrando mais espaço para amadorismos no esporte, que 
hoje é um negócio em franca expansão.” 

André Carvalho Sica palestrando sobre as arenas da Copa.

Armênio Neto, diretor de Marketing do Santos Futebol Clube, 
durante sua exposição.

Os trabalhos da Semana Jurídica da Faculdade de Direito no auditório 1 da 
FAAP.
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Após a palestra, foram premiados os alunos da Faculdade 
de Direito que fizeram os melhores trabalhos de inicia-
ção científica no XV Encontro de Iniciação Científica, 
em evento que congratulou e premiou não apenas os 
jovens pesquisadores, como também seus professores 
orientadores:

1º lugar –  Luisa Ferreira Duarte do 4º semestre, 
premiada com 10 obras, cujo orientador 
foi o prof. Marcos Renato Schahin.

2º lugar – Carolina Mendes Carvalho Nardozza, do 
7º semestre, premiada com cinco obras, 
cujo orientador foi o prof. Marcos Renato 
Schahin.

3º lugar – Cintia Matos Maltez Lima, do 5º semestre, 
premiada com três obras, cuja orientadora 
foi a profa. Ana Paula Correa Patiño.

Da esquerda para a direita: Francisco Figueiredo, representante do D.A., e os professores Náila Nucci, Luísa Lima, Mário Sarrubbo, José Roberto Neves Amorim, 
Álvaro Villaça de Azevedo, o juiz Luís Geraldo Lanfredi, e os professores Ana Paula Patiño e Carlos Eduardo Ambiel.

O prof. Amorim e a aluna Cintia Matos Maltez Lima, premiada pelo 3º lugar 
no XV Encontro de Iniciação Científica.

O prof. Marcos Renato Schahin com sua orientanda Luísa Ferreira Duarte, que 
alcançou o 1º lugar com seu trabalho de Iniciação Científica.

A aluna Carolina Mendes de Carvalho Nardozza, ganhadora do prêmio de 2º 
lugar no Encontro de Iniciação Científica.



O fechamento do evento se deu com a palestra do dr. 
José Francisco C. Manssur, sócio do escritório AMVO 
Advogados e especialista em Direito Desportivo, que fez 
uma revisão histórica da forma como o esporte é tratado 
pela legislação brasileira desde a década de 1940 e a im-
portância de uma política pública de incentivo ao esporte 
de formação, criticando algumas escolhas do governo 
brasileiro na definição de investimento que privilegiam 
grandes estruturas em detrimento do investimento no 
desporto educacional e na formação de base. Em relação 
ao mercado de trabalho no esporte, Manssur alertou que 
a opção por essa área do direito deve levar em conta a 
afinidade com a matéria, destacando a importância do 
profissional trabalhar com aquilo que gosta. 

Ao final, os alunos presentes foram agraciados com o 
sorteio de uma bola de basquete, gentilmente cedida 
pela Liga Nacional de Basquete, além de uma camisa do 
Santos Futebol Clube, autografada pela atleta Neymar, 
que foi doada pelo palestrante e diretor de Marketing do 
clube, Armênio Neto. 

 
O advogado José Francisco Manssur, especialis-

ta em Direito Desportivo, em sua explanação.

O prof. Carlos Ambiel 
entregando o prêmio ao 
aluno Brian Cohen.

A aluna Nádia Nars é agraciada com 
um prêmio por sua participação no 
Moot de Viena pelo representante dos 
alunos, Francisco Figueiredo.

A aluna Maria Carolina Marcondes recebe o prêmio por sua 
participação no Moot de Viena das mãos do representante 
dos alunos, Francisco Figueiredo.


