Kellerhals Carrard – Direito Desportivo
Kellerhals Carrard é um dos mais reconhecidos escritórios internacionais ao nível do direito desportivo.
Atua em todas as áreas de direito desportivo, incluindo na resolução de conflitos e assuntos comerciais.

A firma conta com uma experiência incomparável na resolução de litígios desportivos, sendo uma das
mais ativas perante o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS/CAS), sobretudo no que toca a disputas relacionadas com futebol e dopagem. O escritório possui capacidades únicas para atuar perante o TAS,
uma vez que combina expertise relativamente à lei de procedimento do TAS (lei suíça) com uma equipa
de especialistas cujos idiomas maternos sao os idiomas oficiais do TAS (inglês e francês). Com efeito, a
Kellerhals Carrard distingue-se pelo conhecimento linguístico dos seus advogados (incluindo alemão,
espanhol, italiano, português, russo e mandarim) e pelo facto destes ultimos estarem habilitados a exercer em várias jurisdições.

A Kellerhals Carrard possui também conhecimentos priveligiados ao nivel da gestão e da industria do
desporto e representa algumas das principais organizações desportivas, equipas e figuras a nível mundial, em relação às suas atividades comerciais (hosting, patrocínio, comunicação, merchadising, licenciamento, direitos imagem, etc.) além de temas regulatórios e questões de governance.

O Departamento de Direito Desportivo (Sports Law Group) da firma é composto por vários sócios e
associados, cuja atividade é exclusivamente ou maioritariamente focada no direito desportivo, tendo a
maior parte dessa experência sido adquirida nos diferentes cargos exercidos pelos seus profissionais,
incluindo:
−−

Diretor Geral do COI;

−−

Presidente do Comitê de Reformas da FIFA;

−−

Secretário Geral do TAS;

−−

Quatro árbitros do TAS;

−−

Conselheiro do TAS;

−−

Responsável pela Mediação do TAS;

−−

Presidente do Comitê Disciplinario da União Internacional de Ciclismo (UCI);

−−

Inspector Disciplinar e de Ética da UEFA;

−−

Advogado interno de uma associação nacional de futebol;

−−

Advogado do FIFA Players’ Status Department;

−−

Juiz Disciplinar da Liga Suíça de Futebol;

−−

Vice-Presidente da Câmara Disciplinar da Asociação Olímpica Suíça responsavel pelos asuntos de
dopagem;

−−

Vice-Presidente do Painel Disciplinar antidopagem do Desporto Irlandês;

−−

Director jurídico e Director adjunto de uma agência de marketing desportivo de esqui, tênis, golfe e
ciclismo;

−−

Secretario Geral de uma asociação de fabricantes de equipamentos desportivos;

−−

Vice-Presidente da Federação Suíça de Esqui;

−−

Advogado interno de um prestigioso patrocinador de golfe, tênis, eventos de corridas de cavalos e
atletas;

−−

Conselheiro Geral e Membro do Comitê de Administração de Ferrari SpA;

−−

Conselheiro interno de Scuderia Ferrari Formula One Team;

−−

Presidente da America’s Cup Arbitration Panel;

−−

Membro do Painel de Apelações da Euroleague Basketball;

−−

Membro do Comitê de Ética da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

O Departamento de Direito Desportivo da firma (Sports Law Group) conta também com reconhecidos
especialistas na área de arbitragem comercial os quais atuam tanto como árbitros quanto como advogados, ao abrigo dos regulamentos das maiores instituções de arbitragem comercial. O Departamento
inclui também os autores de um dos mais importantes manuais de Direito na Suíça e membros do
Conselho da Associação Suíça de Arbitragem (Swiss Arbitration Association).

O escritório conta com um vasto espectro de clientes, incluindo organismos multidesportivos como o
Comitê Olímpico Internacional (IOC), a Agência Mundial Antidopagem (WADA), federações internacionais, agências nacionais antidopagem, equipas e pilotos de automobilismo e diversas federações de
futebol, clubes, jogadores, agentes e fundos de investimento.

Na edição de 2017, «Who’s Who Legal» a firma Kellerhals Carrard foi eleita como a sociedade líder na
Suíça na área de Desporto e Entretenimento (Sport & Entertainment) : artigo

Pessoa de contato em português: Natalia Núñez (natalia.nunez@kellerhals-carrard.ch; +41 21 349 18 60)
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