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19 às 21 horas

R$ 1.800,00
Pagamento em 12x sem juros

Apoio:

Aulas ao vivo e online

Rede de relacionamentos
Esporte é uma rede de relacionamentos: agentes
setoriais regulados por instituições
especializadas.

Apoio institucional
O direito esportivo é originário e consequência das
instituições que organizam o esporte: cultura,
expertise e conceitos próprios.

Instituição arbitral brasileira
O CBMA é o topo da cadeia jurisdicional da arbitragem
esportiva brasileira: possui competência originária
perante a CBF, o COB e a CBB; instância recursal do
CNRD/CBF.

Fundamento do curso
A centralidade da arbitragem no direito esportivo se
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justifica: um método neutro, técnico, célere e
independente para a resolução de disputas.

Professores
André Sica

Luiz Felipe Santoro

Bichara Abidão Neto

Luiz Fernando Marcondes

Cristiano Caús

Marcela Kohlbach

Erika Montemor Ferreira

Marcos Motta

Francisco Müssnich

Matilde Costa Dias

Fabiane Verçosa

Pedro Sousa

Gustavo Birenbaum

Rafael Fachada

Humberto Santarosa

Ricardo Georges

Jean Nicolau

Stefano Malvestio

Joaquim Muniz

Tatiana Nunes

Leonardo Andreotti

Victor Eleuterio

Lucas V R C Mendes

Vitor Butruce

Luciano Hostins

Palestra de abertura
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Quatro anos da CNRD
A importância da arbitragem para o direito esportivo

07.10.2020
14.10.2020
19.10.2020
21.10.2020

Introdução à arbitragem

 O sistema da arbitragem
 Desafios da arbitragem setorial

Temas em arbitragem esportiva

 Lex sportiva, arquitetura e regulamentos
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Desafios
do
instituto
no
Brasil
e no mundo

 A prática da arbitragem esportiva

Casos emblemáticos

26.10.2020
28.10.2020
04.11.2020
09.11.2020
11.11.2020

16.11.2020
18.11.2020

 Arbitragem esportiva doméstica
 Arbitragem esportiva internacional

23.11.2020
25.11.2020
30.11.2020
02.12.2020

Audiência de arbitragem

 Apresentação do caso
 Preparação e treinamento
 Simulação de audiência

Comunidade do direito esportivo
O curso foi desenvolvido para aproximar os membros
da comunidade do direito desportivo. Os professores
são advogados e árbitros de renome nacional e
internacional, com experiência e interesse em
apresentar os desafios do instituto aos demais
membros do mercado.

Hands-on, real life
O curso não terá prova. Apenas a presença
e a participação serão medidos. Ao final,
os alunos se apresentarão como
advogados perante um tribunal arbitral, em
um caso concreto: troca de ex periências e
aprendiz ado em momento real.

Coordenação

05.10.2020
Youtube
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Bolsas diversidade

