
Julgamento de Carol Solberg é adiado a menos de 12 
horas do início 

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do vôlei (STJD) decidiu adiar, na manhã 
desta terça-feira, o julgamento que seria realizado a partir das 18h (de Brasília), da 
jogadora de vôlei de praia Carol Solberg. Ela gritou "Fora, Bolsonaro" após a premiação 
pela conquista da medalha de bronze, na primeira etapa da temporada do Circuito 
Brasileiro, em entrevista transmitida pela TV, no CT da Confederação Brasileira de 
Vôlei (CBV), em Saquarema, em 20 de setembro. Era o retorno do ciurcuito, em 
esquema "bolha" após paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus. 

O advogado de defesa da atleta, Leonardo Andreotti, especializado em direito esportivo 
e ex-presidente desse mesmo STJD, confirmou para O Globo o adiamento e explicou 
que o tribunal recebeu pedidos de intervenção de terceiros, da Associação Brasiliera de 
Imprensa (ABI) e do Movimento Nacional de Direitos Humanos, e que o relator Robson 
Luiz Vieira retirou o processo da pauta para análise. 

Leonardo, que ressaltou que pedidos de intervenção de terceiros são normais na Justiça 
Desportiva, não quis se manifestar sobre o adiamento, mas já se movimenta para 
entender a sua real necessidade para o deslinde do processo, esperando seja julgado o 
mais rápido possível.  

Ainda não há nova data para o julgamento em primeira instância. Ele pediu urgência na 
tramitação do caso e que a realização do julgamento não seja posterior à sexta-feira 
(09/10), considerando que a demora no processo é prejudicial à atleta e sua defesa. 

—  Se forem admitidos no processo como terceiros interessados, poderão ter papel 
direto no julgamento, inclusive, na minha opinião, podendo recorrer da decisão ao Pleno 
do STJD. Não é meramente um acompanhamento, mas uma efetiva participação. Por 
essa razão o código exige prova de legitimidade para o pleito, bem como o 
comprovação de que haja uma vinculação direta com a questão discutida no processo —
  explicou Leonardo. 

O advogado afirma que não é qualquer associação que poderá ser admitida no processo, 
somente aquelas que tenham vinculação direta com a questão discutida e um interesse 
legítimo. Ou seja, deve-se demonstrar a real relevância de sua participação. 

A intervenção de terceiro é prevista no artigo 55 O Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva do vôlei (STJD) decidiu adiar, na manhã desta terça-feira, o julgamento que 
seria realizado a partir das 18h (de Brasília), da jogadora de vôlei de praia Carol 
Solberg. Ela gritou "Fora, Bolsonaro" após a premiação pela conquista da medalha de 
bronze, na primeira etapa da temporada do Circuito Brasileiro, em entrevista transmitida 
pela TV, no CT da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), em Saquarema, em 20 de 
setembro. Era o retorno do ciurcuito, em esquema "bolha" após paralisação por causa da 
pandemia do novo coronavírus. 

O advogado de defesa da atleta, Leonardo Andreotti, especializado em direito esportivo 
e ex-presidente desse mesmo STJD, confirmou para O Globo o adiamento e explicou 
que o tribunal recebeu pedidos de intervenção de terceiros, da Associação Brasiliera de 



Imprensa (ABI) e do Movimento Nacional de Direitos Humanos, e que o relator Robson 
Luiz Vieira retirou o processo da pauta para análise. 

Leonardo, que ressaltou que pedidos de intervenção de terceiros são normais na Justiça 
Desportiva, não quis se manifestar sobre o adiamento, mas já se movimenta para 
entender a sua real necessidade para o deslinde do processo, esperando seja julgado o 
mais rápido possível.  

Ainda não há nova data para o julgamento em primeira instância. Ele pediu urgência na 
tramitação do caso e que a realização do julgamento não seja posterior à sexta-feira 
(09/10), considerando que a demora no processo é prejudicial à atleta e sua defesa. 

—  Se forem admitidos no processo como terceiros interessados, poderão ter papel 
direto no julgamento, inclusive, na minha opinião, podendo recorrer da decisão ao Pleno 
do STJD. Não é meramente um acompanhamento, mas uma efetiva participação. Por 
essa razão o código exige prova de legitimidade para o pleito, bem como o 
comprovação de que haja uma vinculação direta com a questão discutida no processo —
  explicou Leonardo. 

O advogado afirma que não é qualquer associação que poderá ser admitida no processo, 
somente aquelas que tenham vinculação direta com a questão discutida e um interesse 
legítimo. Ou seja, deve-se demonstrar a real relevância de sua participação. 

A intervenção de terceiro é prevista no artigo 55 do Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva que diz: "A intervenção de terceiro poderá ser admitida quando houver 
legítimo interesse e vinculação direta com a questão discutida no processo, devendo o 
pedido ser acompanhado da prova de legitimidade, desde que requerido até o dia 
anterior à sessão de julgamento". 

 


