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DOS FATOS 

Trata-se de Denúncia em face do atleta ANDRE LUIZ QUIRINO 
PEREIRA  da equipe do Joinville por infração ao artigo 258 E 258 B do 
CBJD, bem como da  Equipe do Joinville por infração 213, I e II  do 

CBJD. Os fatos ocorreram na partida entre as equipes Do Joinville   x    
São Jose, na data de 11.03.2019. 

 
VOTO 
Após analisadas as provas contidas nos autos e vídeo da partida, foi 

proferido o seguinte voto na condição de Relator do Processo: 
 
Com relação ao atleta, Sr. Andre, após análise do vídeo que mostra os 

fatos, tenho a considerar que foi comprovado a invasão de quadra por 
parte do atleta, ressaltando que este sequer estava relacionado na 

súmula da partida, estando assistindo o jogo da área denominada VIP. 
Além da invasão, se dirigiu a equipe de arbitragem, proferindo as 
palavras relatadas no relatório do árbitro da partida, que sequer foi 

contestada em defesa, admitindo-se então a presunção de veracidade 
da súmula. Sendo assim, analisando os fatos, aplico a pena de 01  

(uma) partida pelo artigo 258 e 02 (duas) partidas, pelo artigo 258 
B, ambos do CBJD, somando-se num total de 03(três) partidas de 
suspensão.  

Com relação a equipe do Joinville, ficou claro nas imagens que houve 
a invasão de quadra ao final do jogo de vários torcedores, não só para 
comemoração, sendo que alguns se dirigiram à equipe de arbitragem 

ameaçando a integridade física destes, com palavras de ameaças e 
constrangimento, devidamente detalhadas no relatório do árbitro da 

partida, mesmo com a vitória da equipe mandante. Sendo assim, 
aplico a penalidade do artigo 213, I e II do CBJD, consubstanciada 
na multa de R$ 2.000,00 (Dois mil reais). 

 
 
Este é meu voto, 

 
Comunique-se e apense ao processo, 

 
São Paulo, 23 de Maio de 2019. 
 

 
WILSON MARQUETI JUNIOR 

 RELATOR  


