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MODALIDADE: Vôlei Sentado 
DENUNCIADO(A): [...] 
SUBSTÂNCIA(S) Carboxy THC  CLASSIFICAÇÃO: S8 - Substância Especificada 

EMENTA:  DIREITO DESPORTIVO.VIOLAÇÃO ÀS REGRAS ANTI
DOPAGEM. AUTORIA E MATERIALIDADE. USO DE 
SUBSTÂNCIA PROIBIDA ESPECIFICADAS; CARBOXY (THC). 
AMOSTRA COLETADA EM COMPETIÇÃO. 
INTENCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – USO SEM 
RELAÇÃO COM O DESEMPENHO ESPORTIVO. INFRAÇÃO AO 
ARTIGO 9º DO CBA, INELEGIBILIDADE POR DOIS ANOS (VINTE 
QUATRO MESES) COM BASE NO ARTIGO 93º II, INICIANDO 
EXCEPCIONALMENTE NA DATA DA COLETA DA URINA,  13 DE 
DEZEMBRO DE 2019, COM BASE NO ARTIGO 114 PARÁGRAFO 
4º E RETORNO AOS TREINAMENTOS AUTORIZADO NO 
ÚLTIMO QUARTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO, COM BASE NO 
ARTIGO 119 II DO CBA. 

ACÓRDÃO 

A PRIMEIRA TURMA, decidiu, por UNANIMIDADE, nos termos das 

fundamentações do Relator Paulo Rogério Oliveira Sabioni, que 

baseado nos Artigos 93, Inciso II, Artigo 114 Parágrafo 4º e o Artigo 119, 
inciso II  do Código Brasileiro Antidopagem, pela a aplicação da suspensão 



de dois anos (24 meses) a contar da data que foi realizada a coleta (13 de 
dezembro de 2019), com retorno aos treinamentos autorizado no último 
quarto do período de suspensão; devido a presença da substância 
especificada Carboxy (THC) na amostra de urina coletada em competição, 

com todas as consequências resultantes da punição incluindo-se confisco de 

quaisquer medalhas, pontos e premiações e ainda suspensão do recebimento de 

valores de Programas Bolsa Atleta e Programas de Governo de Incentivo ao 

Atleta, retorne o presente processo à secretaria do TJD – AD visando as 

comunicações de praxe. 

Brasília, 22 de abril de 2021 

  

Assinado eletronicamente 
PAULO ROGÉRIO OLIVEIRA SABIONI 

Auditor (a) do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 
 Relator 

  

RELATÓRIO 

Processo 71000.004957/2020-25  

TJD-AD 1ª Câmara. 

Relator Paulo Rogério Oliveira Sabioni 

Membros Dra. Selma Melo Rocha e Dr. Jean Eduardo Batista Nicolau 

Denunciado [...] 
Modalidade Vôlei Sentado 

Competição [...] – São Paulo - SP 

Substâncias Carboxy - THC – categoria S8 - Canabinóides, da Lista de 

Substâncias e Métodos Proibidos em vigor. 

Classificação Substâncias Especificadas – Proibida em Competição. 

 

Processo instaurado a partir de resultado analítico adverso imputado ao 

atleta [...], da modalidade Vôlei Sentado. Consta no formulário de controle de 

dopagem que o atleta foi submetido à coleta de urina no dia 13 de dezembro de 

2019, na cidade de São Paulo SP, na competição organizada pela Confederação 

Brasileira de Vôlei Sentado denominada “[...]”, com resultado analítico adverso 

(amostra nº 6375026), substância especificada detectada Carboxy - THC – 

categoria S8 - Canabinóides. 

          A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem em seu relatório de 

gestão inicial analisou a documentação pertinente, concluindo que o controle 

de dopagem em relação à amostra 6375026, obedeceu aos procedimentos 

estabelecidos no Padrão Internacional de Testes e Investigações. 



          O atleta não apresentou Autorização de Uso Terapêutico. 

O atleta foi notificado do resultado analítico adverso no dia 27 de janeiro 

de 2020, sendo comunicado do seu direito a análise da amostra B. 

            O atleta não está registrado diretamente a Confederação Brasileira de 

Vôlei Sentado, porém o Club Regatas Vasco da Gama está inscrito desde 

de 2017. E segundo consta o atleta faz parte da equipe desde 2017. A entidade 

afirmou que não consta em seus registros nenhuma violação as regras 

antidopagem por parte do referido atleta. 

            Em 02 de fevereiro de 2020 o atleta se manifestou confessando o uso, 

também salientou que está lutando contra o vício, inclusive passando por um 

período de desintoxicação.  Expressou de forma segura não querer a análise da 

amostra B e que estava disposto a aceitar possível suspensão provisória. 

            Mediante a manifestação do atleta em 18 de fevereiro de 2020 a 

Coordenação de Gestão de Resultados, realizou os questionamentos abaixo e 

enviou um Termo de Aceitação Voluntária de Suspensão Provisória. 

Questionamento: 

“ a) Você poderia nos indicar testemunhas que afirmem que você é 

dependente químico? 

  b) A quantidade consumida diariamente? 

  c) Você tem interesse em renunciar o seu direito de levar o caso para 

o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem? ” 

 

O atleta respondeu apenas em 01 de abril de 2020 demonstrando 

novamente a intenção de composição de aceitação de consequências e 

expressando o desejo de provar a dependência e sua conduta ilibada no esporte 

através de “cartas” de seu técnico e colegas atletas. 

Em 03 de abril de 2020, Coordenação de Gestão de Resultados da 

ABCD, oficiou novamente o atleta orientando como deveriam ser entregues as 

cartas, os documentos a serem anexados e como elas deveriam ser elaboradas. 

A Coordenação de Gestão de Resultados entregou seu relatório final em 

25 de agosto de 2020, relatando todo o ocorrido nos autos até o momento, 

encaminhando ao Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem para iniciar-se 

o processo, face a potencial violação das regras antidopagem. Salientando que 

no laudo do LBCD consta a informação que a concentração estimada Carboxy 

– THC encontrada na amostra do atleta é de 765 ng/ml, sendo que o limite de 

detecção para essa substância é de 180 ng/ml. 

  



O Atleta foi citado para em um prazo de 5 (cinco) dias oferecer sua defesa 

escrita e a relação de provas que pretendia produzir. 

Tempestivamente o atleta apresentou sua defesa, confessando 

novamente o uso da substância, afirmando ser fora de competição, justificando 

que esse se deu devido a sua dependência, narrou sua iniciação esportiva e 

detalhes da carreira, negou que fez uso visando melhora na performance 

esportiva, explicitou o apoio que tem dos colegas e do técnico da equipe, além 

dos familiares. Findou a peça suplicando pela absolvição ou uma composição 

amigável extremamente branda. 

Em 31 de agosto de 2020, foi nomeado o advogado dativo Dr. Jefferson 

de Abreu Carvalho, OAB/SP 200.636, que juntou o termo de compromisso e 

sigilo em 01 de setembro de 2020. 

O ilustre advogado dativo requereu concessão de prazo suplementar para 

apresentação da defesa, concessão esta deferida pelo Tribunal de Justiça 

Desportiva Antidopagem. 

O Atleta por intermédio de seu defensor dativo juntou defesa técnica em 

11 de setembro de 2020, trazendo aos autos várias declarações de colegas 

atletas, técnico e amigos ressaltando sua conduta moral e esportiva, pedindo 

que o presente processo seja julgado com base no Novo Código Brasileiro 

Antidopagem. 

            A Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem ofertou 

sua denúncia apontando a confissão do atleta e algumas contradições, inclusive 

destacando a intencionalidade no uso da substância e que o atleta não trouxe 

aos autos provas da dependência alegada.  Findou conclamando pela pena 

contida no artigo 93, inciso I, alínea B.    

            O Atleta ao se manifestar sobre a denúncia reiterou os termos da defesa 

técnica e das provas apresentadas anteriormente. 

Em 19 de fevereiro de 2021 o processo foi distribuído para 1ª Câmara 

do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem para relatoria deste Auditor. 

Sendo designada audiência de instrução e julgamento por videoconferência 

para 19 de abril de 2021 ás 14:00 horas. 

  

VOTOS 

  



Primeiramente nos cabe informar que o presente processo está sendo 

analisado e julgado à ótica da legislação e regramentos vigentes à época dos 

fatos. 

            Em 13 de dezembro de 2019, no Campeonato [...] no município de São 

Paulo, o denunciado foi submetido ao controle de dopagem através da coleta de 

urina, com resultado analítico adverso (amostra nº 6375026), substância 

especificada detectada Carboxy - THC – categoria S8 - Canabinóides. 

            O denunciado se manifestou confessando ter feito uso da substância 

detectada alegando ser viciado. Abriu mão da análise da amostra B e aceitou a 

suspensão provisória de imediato, conforme transcrito abaixo: 

“Prezados, bom dia! 

 Em primeiro lugar gostaria de assumir a MINHA CULPA e atestar 
que SIM, de fato CONSUMI a substância encontrada (CARBOXY - 
THC) na amostra de urina realizada na coleta do dia 13/12/2019, 
durante aquela competição, pois era dependente químico e fumava 
maconha desde que sofri meu acidente de moto em 2012 vindo a 
perder minha perna, pois não conseguia lidar e aceitar o fato da 
tragédia que ocorreu comigo. Eu queria fugir da realidade. Tornou-
se um repugnante vicio em minha vida e desde então vinha lutando 
para supera-lo, o que hoje consegui com sucesso! Não possuo, nem 
possuí apoio do meu clube (Vasco) nem da confederação de vôlei 
sentado (CBVS), muito menos dos órgãos públicos/governo, para o 
tratamento de desintoxicação, (o que é bem caro), e eu não possuo 
condições financeiras para custear meu tratamento..” 

Eu também NÃO POSSUO autorização para o uso terapêutico dessa 
substância. 

 Eu também ACEITO a suspensão provisória e imediata. 

Aproveito também para dizer que NÃO desejo a abertura da 
amostragem "B" e nem verificar os exames laboratoriais, por ter 
CERTEZA que se dará o MESMO RESULTADO da amostra "A" 

            Louvável o posicionamento do denunciado confessando o uso da 

substância proibida, porém não podemos nos apegar no simples fato de ter 

confessado e se dizer arrependido para absolve-lo ou atenua-lo. 

            A maconha é uma substância ilícita, consta na lista da WADA das 

substâncias proibidas em competição e o denunciado tinha e tem ciência disso. 

            O denunciado em um primeiro momento confessa ter usado na 

competição (afirmação transcrita acima) e em outro afirma ter usado dias antes 

de ter viajado para competição. 



“Como já é de conhecimento de todos, assumi em defesa prévia (no 
ato da intimação da infração), o ato de ter consumido a substância 
THC, dias antes de viajar para a competição em que fui flagrado.”  

Essas alegações no entender deste relator apenas ilustram o presente 

processo, pois a coleta da urina foi feita na competição e a concentração 

estimada Carboxy – THC encontrada na amostra do atleta foi de 765 ng/ml, 

sendo que o limite de detecção para essa substância é de 180 ng/ml., ou seja, 

mais que o quadruplo do permitido. 

Pelo relatado acima, podemos concluir que o fato do denunciado ter 

usado a substância especificada Carboxy – THC cabe punição.  Afinal, o 

Código Brasileiro Antidopagem em seu artigo 27, Parágrafo 2,º é claro ao 

especificar que quando a substância é detectada em amostra coletada em 

competição está passível de punição. 

Artigo 27 .... 

§ 2º O uso Fora-de-Competição de uma Substância Proibida somente 
Em-Competição, não constituirá em Violação da Regra 
Antidopagem, exceto se detectada em amostra coletada Em-
Competição 

            Desta maneira, não há como contestar que o denunciado ao consumir a 

substância especificada carboxy (THC) violou o disposto no artigo 9º do 

Código Brasileiro Antidopagem. 

Art. 9º É Violação da Regra Antidopagem a presença de Substância 
Proibida, de seus Metabólitos ou de Marcadores na Amostra de um 
Atleta. 

§ 1º É dever pessoal de cada Atleta assegurar que nenhuma 
Substância Proibida entrará em seu corpo. Os Atletas serão 
responsáveis por qualquer Substância Proibida, seus Metabólitos ou 
Marcadores encontrados em suas Amostras. Do mesmo modo, não é 
necessário que a intenção, Culpa, negligência ou conhecimento do 
uso por parte do Atleta seja demonstrado para que se estabeleça esta 
Violação da Regra Antidopagem prevista neste artigo. 

            Do mesmo modo que ficou evidente ao longo do processo a violação 

das regras antidopagem, também ficou claro que não houve intencionalidade, o 

denunciado não fez uso da substância proibida visando levar vantagem ou obter 

um resultado esportivo satisfatório. 

            Assim sendo e considerando o apurado, evidenciado e confessado no 

presente processo coube a este relator recorrer ao artigo 93 II. 

  



Art. 93. O período de Suspensão para uma primeira Violação por 
Presença, Uso ou Tentativa de Uso ou Posse, sujeito a potencial 
redução por incidência de atenuantes nos termos da Seção X, deve 
ser: 
I - de quatro anos quando: 

a) a Violação da Regra Antidopagem não envolva Substância 

Especificada, exceto se o Atleta ou outra Pessoa prove que a Violação 

não foi intencional; 

 b) a Violação da Regra Antidopagem que envolva Substância 

Especificada e a ABCD ou o TJD-AD, conforme o caso, estabeleça que 

a Violação foi intencional. 

II – nos casos em que não se aplique o previsto no inciso I deste artigo, 
o período de suspensão será de dois anos.    
 

Observa-se que no caso em tela não cabe qualquer das atenuantes da 

Seção X do Código Brasileiro Antidopagem, afinal a confissão não exime de 

culpa o infrator. O fato de se arrepender não muda a infração ocorrida. 

Com a confissão expressa e reiterada do denunciado desde que teve 

ciência do resultado analítico adverso, cabe a excepcionalidade do artigo 114, 

parágrafo 4º do CBA ao início da suspensão, que deverá ser aplicada a partir da 

data da coleta da amostra, ou seja, 13 de dezembro de 2019.   

 Art. 114. Exceto conforme previsto abaixo, o período de Suspensão 
terá início na data da decisão final do julgamento ou, se a audiência 
é dispensada ou não houver audiência, na data em que a o período de 
Suspensão foi aceito ou de outra forma imposto. 
§ 4º Quando o Atleta ou outra Pessoa admite de imediato a Violação 
da Regra Antidopagem depois de ser confrontado pela ABCD, que, 
em todos os casos, significa antes do Atleta competir novamente, o 
período de Inelegibilidade pode começar na data da coleta da Amostra 
ou na data em que ocorreu outra Violação da Regra Antidopagem. 
 

Mediante a postura colaborativa com sua confissão e com a suspensão 

imediata de todas as suas atividades esportivas em respeito ao Artigo 116 do 

CBA, este Relator entende que o denunciado pode gozar dos benefícios do 

Artigo 119, II do CBA, retornando aos treinamentos no último quarto da 

pena.     

Art. 119. Como exceção do previsto no art. 116 deste Código, um 
Atleta pode voltar a treinar com a equipe ou usar as instalações de 
uma organização esportiva no período mais curto entre: 
 I - dois últimos meses de cumprimento do período de Suspensão ou; 

 II - no último quarto do período de Suspensão. 

Isto posto, este relator sugere a pena de dois anos (24 meses) a contar 
da data da coleta da amostra (13 de dezembro de 2019) e com o benefício 
de retornar aos treinos no último quarto do período de suspensão ao 



atleta [...], pelo uso da substância especificada CARBOXY (THC) da 
Classe S8., proibida em competição, com todas as consequências resultantes 

da punição incluindo-se confisco de quaisquer medalhas, pontos e premiações 

e ainda suspensão do recebimento de valores de Programas Bolsa Atleta e 

Programas de Governo de Incentivo ao Atleta. 

 Voto este que passo a análise dos colegas de Câmara. 

DECISÃO 

A PRIMEIRA TURMA, decidiu, por UNANIMIDADE, nos termos das 

fundamentações do Relator Paulo Rogério Oliveira Sabioni, que 

baseado nos Artigos 93, Inciso II, Artigo 114 Parágrafo 4º e o Artigo 119, 
inciso II  do Código Brasileiro Antidopagem, pela a aplicação da suspensão 
de dois anos (24 meses) a contar da data que foi realizada a coleta (13 de 
dezembro de 2019), com retorno aos treinamentos autorizado no último 
quarto do período de suspensão; devido a presença da substância 
especificada Carboxy (THC) na amostra de urina coletada em competição, 

com todas as consequências resultantes da punição incluindo-se confisco de 

quaisquer medalhas, pontos e premiações e ainda suspensão do recebimento de 

valores de Programas Bolsa Atleta e Programas de Governo de Incentivo ao 

Atleta. Determino à Secretaria as comunicações de praxe. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Rogério Oliveira 
Sabioni, Auditor(a) do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, em 
22/04/2021, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento 
no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do 
Desenvolvimento Social. 

 

 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no 
site https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao , informando o código 
verificador 10035224 e o código CRC 75035BC6. 

 
 


