
Os grandes eventos para os
quais o país se prepara come-
çam a movimentar para valer o
mercado de serviços jurídicos.

À espera de oportunidades
que envolvem atletas, clubes,
seleções e governos, escritórios
de advocacia avançam em um
campo pouco explorado: o do
direito voltado ao esporte.

Um dos que estão se prepa-
rando para o novo cenário é o C.
Martins & Advogados Associa-
dos. O escritório está criando
uma área para atender a nova
clientela. À frente da equipe es-
tará Martinho Neves Miranda,
cujo currículo justifica a fama
de craque dada pelos colegas.

Na bagagem o advogado car-
rega as experiências de ter cria-
do o comitê jurídico que possibi-
litou a candidatura do Rio aos Jo-
gos Panamericanos de 2007. O
mesmo modelo foi utilizado de-
pois e obteve sucesso. A cidade
foi escolhida para sediar as
Olimpíadas de 2016, também
sob o comando do advogado.

Com seu conhecimento e
trânsito, Miranda espera fazer
do C. Martins uma das referên-
cias quando o tema é assessoria
jurídica em contratos de licen-
ciamento de marcas e cessão de
imagem. “Essa será uma frente
importante de atuação que pre-

cede os eventos. O escritório
aposta muito nela.”

Outra banca que também es-
tá na disputa por contratos de
propriedade intelectual é o Vei-
rano, responsável no Brasil por
cuidar da imagem de Usain
Bolt, jamaicano campeão mun-
dial e olímpico.

Mudança de perfil
Para Miranda, a Lei Pelé fez os
advogados voltados ao direito
desportivo ganharem parte do
espaço antes ocupado pelos tra-
dicionais empresários de joga-
dores de futebol. Essa nova fase
vem abrindo frentes de traba-
lho. “As transferências de atle-
tas brasileiros são cada vez mais
comuns e os contratos, mais
complexos. Ou o jogador é bem
orientado por quem conhece a
legislação ou aparecem proble-
mas futuros que geram confli-
tos com os clubes”.

Com uma área de esportes e
entretenimento montada desde
2002 e quatro advogados dedica-
dos, o Machado Meyer está en-
volvido nos projetos de constru-
ção ou reforma de cinco dos 12
estádios que estão sendo prepa-
rados para a Copa de 2014.

Para Ivandro Sanchez, sócio
que comanda o segmento, o es-
critório leva grande vantagem
em relação aos de menor porte
para atrair clientes da área. O
advogado, no jargão futebolísti-

co, aposta na força do conjunto.
“Integramos a atuação da equi-

pe que trabalha com esportes
com outras. A construção de um
estádio faz surgir demandas am-
bientais e de financiamento,
áreas nas quais temos estrutu-
ra”. No que chama de direito des-
portivo puro, o Machado Meyer
atua representando clubes, joga-
dores e empresários em proces-
sos arbitrais na Fifa (Federação
Internacional de Futebol). Até
hoje já intermediou 200 casos.

Outra banca que partiu para o
ataque foi o Tozzini Freire, que
tem como cliente o Internacional.

“Preparamos o clube no processo
de escolha da empresa que refor-
mará o Beira Rio”, diz Rossana Fer-
nandes Duarte, colorada de cartei-
rinha e uma dos coordenadores
do Grupo 2014 e Olimpíadas 2016,
criado pelo escritório para cuidar
de projetos esportivos.

Para a advogada, o Tozzini es-
tá preparado também para
atrair investidores financeiros
dispostos a aplicar nos eventos
que ocorrerão no país. “Assesso-
ramos a vinda da Hicks, Muse
ao Brasil", cita, ao lembrar os in-
vestimentos feitos pelo fundo
americano no Corinthians. ■

JUSTIÇA

Copa eleva passe
de especialista em
direito esportivo

“

Bancas contratam craques em legislação do esporte e criam grupos
multidisciplinarespara atender à demanda crescente de empresas

Uma grande polêmica vem sen-
do levantada nos tribunais esta-
duais e chegou à apreciação do
plenário do Supremo Tribunal Fe-
deral: o Poder Público e o Judiciá-
rio podem e devem proibir as
Marchas da Maconha? Essa proi-
bição afrontaria o direito da liber-
dade de expressão?

No entendimento de muitas
cortes estaduais, inclusive do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, es-
se tipo de manifestação instiga
práticas delitivas, induzindo ao

uso de substância entorpecente,
no caso a maconha, proibida no
Brasil. Entenderam os magistra-
dos que decidiram naqueles fei-
tos que não se trata de uma sim-
ples manifestação pública para
debater ideias, mas são capazes
de gerar um dano social.

Ao assegurar a todos os cida-
dãos a proteção constitucional
da liberdade de expressão, o or-
denamento jurídico veda restri-
ções a pensamentos, ideias e opi-
niões, contribuindo dessa forma

para consolidar nossa democra-
cia pluralista. No entanto, cabe
ao Judiciário se debruçar sobre
os casos concretos em que há
uma colisão entre o exercício da
liberdade de expressão e direi-
tos fundamentais.

A sociedade brasileira tem
manifestado preocupação com
o problema do tráfico de dro-
gas, da violência e do envolvi-
mento dos jovens com o narco-
tráfico, desde a pré-adolescên-
cia, consumindo principalmen-

te maconha, crack, oxy e outras
substâncias entorpecentes. Ini-
cialmente no papel de usuários
e, posteriormente, agindo co-
mo pequenos traficantes a sus-
tentar trágicas estatísticas .

Estudo da Secretária de Assun-
tos Legislativos Ministério da
Justiça, em parceria com a Uni-
versidade de Brasília e Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro,
apontou que o tráfico de drogas
representa o segundo maior deli-
to nas condenações dos tribu-

Integramos a
atuação da equipe
que trabalha em
esportes com outras
áreas do escritório

Ivandro Sanchez
Sócio do Machado Meyer

Dilemas em torno da liberdade de expressão
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Advogado criminalista,
mestre e doutor
pela USP, é presidente
da OAB-SP
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CAMPO EM ASCENSÃO Para aproveitar as
oportunidades, C Martins

& Advogados monta área de
direito desportivo, que será
comandada pelo experiente
Martinho Neves Miranda.

No direito desportivo
puro, o Machado Meyer

representa clubes, jogadores e
empresários em processos
arbitrais na Federação
Internacional de Futebol.

Com um grupo
multidisciplinar

estruturado, Demarest registra
crescimento de consultas de
empresas que fornecem
equipamentos para estádios.
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PREGÃO ELETRÔNICO N°5004/2011
OBJETO: AQUISIÇÃO  DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E 
FRUTAS).
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, 
nos dias úteis, no COMRJ. 
a) Recebimento das propostas de  preços  até às 10:30 horas do dia  
05/07/2011, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário 
disponibilizado no endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 10:30 
horas do dia 05/07/2011, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0811 ou 
Fax (21) 2101-0815
Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA 
NO RIO DE JANEIRO (COMRJ)

Já estão à venda na Ordem os
convites para o tradicional Baile
do Advogado, que acontece no
dia 20 de agosto, a partir das 22
horas, na Expo Barra Funda (Rua
Tajipuru,1000), numa promoção
da OAB-SP e Caasp. O convite por
pessoa tem custo de R$ 70,00.
O Baile é um dos principais
eventos do Mês do Advogado,
comemorado em agosto, e reúne
cerca de 5 mil participantes.

Defesaao portador
de deficiênciaGGG

Patricia Santos

Crédito de foto
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A ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha,
a primeira mulher a ocupar
uma vaga no Superior Tribunal
Militar (STM), pelo quinto
constitucional dos advogados,
recebeu Láurea de Homenagem
na sede da OAB-SP, "Tenho
consciência de que aqui não
estaria não fosse pela luta de
todas as mulheres que pugnaram
uma sociedade igualitária e sem
distinções", afirmou Rocha.

Os novos membros da Comissão
dos Direitos das Pessoas com
Deficiência da OAB-SP tomaram
posse no dia 16 de junho.
Antonio Rulli Neto foi nomeado
presidente, e Gilberto Peres
Rodrigues, vice-presidente.
Rulli Neto disse ser preciso
melhorar as leis e conscientizar
as pessoas sobre as condições
de quem tem deficiência,
para garantir seus direitos.
e combater a discriminação.
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Investimentoempublicidadegera dúvidas

nais brasileiros, só sendo supera-
do pelo roubo qualificado.

Certamente, o sistema consti-
tucional ao garantir liberdade de
expressão não dá o direito como
absoluto, fixando limites e res-
ponsabilidade com base nos valo-
res defendidos pela sociedade,
também previstos na Carta Mag-
na. Se perguntássemos a qual-
quer cidadão se a Marcha da Ma-
conha viola bens constitucionais
igualmente protegidos, creio que
a resposta seja afirmativa.

Assim sendo, a restrição ao di-
reito da liberdade de expressão no
caso da Marcha da Maconha pode
ser entendido e analisado pelo

princípio da proporcionalidade
no Direito, ou seja , do poder-de-
ver do Poder Público em estabele-
cer princípios e valores no senti-
do de harmonizar diferentes inte-
resses em torno de uma solução
que contemple a norma jurídica.

Diante de circunstâncias con-
cretas e do confronto de princí-
pios, onde temos de um lado o
direito à liberdade de expressão
versus o suposto ilícito do inci-
tamento ao uso de drogas, é fun-
damental que o Poder Público
saiba sopesar racionalmente
sua decisão, assegurando a pro-
teção dos direitos e garantias in-
dividuais e coletivos.

Da mesma forma que enten-
demos inadmissível - mesmo
na sociedade democrática -
que os intolerantes de todos os
matizes exponham seus discur-
sos de ódio; consideramos que
as decisões judiciais pela sus-
pensão de Marchas da Maco-
nha buscam evitar um mal
maior à sociedade. Se fosse o
contrário, a Justiça estaria ga-
rantindo o direito de expressão
de um grupo, mas ao mesmo
tempo correndo o risco de inci-
tar a prática de um crime e ne-
gar valores sociais. Enfim, um
dilema importante que a socie-
dade terá de enfrentar. ■

Homenagemà
ministra do STM
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Celebraçõespara o
Mês do Advogado CNPJ: 33.642.927/0001-84

Ficam convocados os associados para se reunir em Assembleia Geral Ordinária, dia 4 de julho de
2011, na sede social na Av. Rio Branco, 14/17º andar - Centro, com a seguinte ordem do dia:
1 - Prestação de Contas do Exercício;
2 - Eleição da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho Superior para o Biênio 2011 - 2013.
A Assembleia Geral será realizada em primeira convocação às 9 horas, com a presença no, mínimo,
da quarta parte dos sócios quites e, em segunda convocação às 9h30, com qualquer número.
Não serão permitidas procurações de pessoas físicas, sendo obrigatória  a
apresentação de procuração pelos representantes dos sócios pessoas jurídicas.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2011.
Cyd Alvarez
Presidente

Equatorial Sistemas S.A.
CNPJ nº 01.111.976/0001 - 02 NIRE 35.300.319.231

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Convoca-se os Acionistas a se reunirem em AGO/E, em 29 de junho de 2011, às 14hs, na sede 
social, na Av. Shishima Hifumi, 2911, sl 109, São José dos Campos - São Paulo, para, em sede 
de AGO: (i) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/2010; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social en-
cerrado em 31/12/2010; (iii) fixar a remuneração dos administradores da Companhia e, em sede 
de AGE: (i) homologar o aumento do capital social da Companhia de R$ 1.353.000,00 para R$ 
5.500.000,00, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de dezem-
bro de 2010; e (ii) promover a reforma do Estatuto Social da Companhia . Acham-se à disposição 
dos Acionistas, na sede social, os documentos exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

São José dos Campos-SP, 21 de junho de 2011.
César Celeste Ghizoni - Presidente do Conselho de Administração

relógios de coleção & acessórios
www.tictaclink.com

TICTACLINK

Também com um grupo
multidisciplinar voltado para
atender interessados em investir
em eventos esportivos, o
Demarest & Almeida registra o
crescimento de alguns tipos de
consultas por parte de clientes.
No momento, o escritório atende,
por exemplo, diversas empresas
estrangeiras que fornecem
equipamentos para estádios e
ginásios. “Essas companhias
demandam assessoria fiscal
para exportar os produtos”,

explica Bruno Drago, sócio e um
dos responsáveis pelo grupo de
eventos desportivos na banca.
Outro tipo de consulta que
começa a ganhar volume
diz respeito às empresas
que pretendem investir em
propaganda nos eventos e
querem saber como fazer isso
sem ferir as regras da Fifa e do
Comitê Olímpico Internacional,
afirma Tatiana Campello
Lopes, outra sócia que
integra o grupo no Demarest.

JURÍDICAS
AQUARIUS CENTRIUN - CENTRO DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO, CRIAÇÃO E CONSCIÊNCIA

Edital de Convocação
Convoca seus Associados, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no 
dia 28/06/2011, em 1ª chamada as: 19:00 hs e em 2ª chamada as 20:00 hs, na rua tacito de almeida, 
254, sp/sp, nos termos do estatuto em vigor e art. 173 Da lei 10.406/02, Para deliberarem quanto a:
1º.Re-ratificação das deliberações contidas na ago. De 11/09/2007; 2º. Reforma do estatuto; e 3º. elei-
ção e posse dos administradores e conselheiros. SP, 17/06/11. Lucélia Holland Santos - Presidente
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