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EMENTA:  Uso de substância não especificada. Atleta experiente que não adotou os 
mínimos deveres de cautela exigíveis, ainda mais diante do tipo de tratamento a que 
se submeteu. Dolo não verificado diante da comprovação de orientação médica. 
Aplicação da atenuante do art. 102 para redução da pena em 12 meses. 36 meses de 
suspensão. 

ACÓRDÃO 

 

Decide a Primeira Câmara por UNANIMIDADE de votos, nos termos da fundamentação 
do relator, suspender a atleta [...] em 36 (trinta e seis) meses com base no Art. 93, I, 
“a" c/c Art. 102 e Art. 114, caput, todos do CBA, devendo tal penalidade iniciar-se da 
data do julgamento, 11.02.2020. 

 
 

Martinho Neves Miranda 
AUDITOR RELATOR 

 

Brasília, 18 de março de 2020. 

  

 



RELATÓRIO 

Trata-se de denúncia apresentada em face de [...], diante do teste positivo feito no dia 
21/07/2019, no Campeonato [...], realizado em Mairiporã/SP.  
  
O resultado do exame revelou a presença da substância gestrinona, que é considerada 
substância não especificada, conforme a Lista de Substâncias e Métodos Proibidos da 
Agência Mundial Antidopagem, integrante da Classe Agentes Anabólicos (S1). É 
substância proibida em competição e fora de competição. 
  
A ABCD declara que a atleta não informou no Formulário de Controle de Dopagem o 
uso da substância gestrinona. Além disso, não consta registro no Formulário de 
Controle de Dopagem, por parte da atleta, de qualquer irregularidade na coleta. 
  
Outrossim, referida autoridade sublinha que não há registro de Autorização de Uso 
Terapêutico para a substância encontrada na amostra. 
  
Por entender que a atleta não conseguiu demonstrar que o uso da substância se deu 
fora de contexto ou sem relação com o desempenho esportivo capaz de afastar 
intencionalidade de sua conduta, a ABCD requer a sua condenação. 
  
Por sua vez, a Procuradoria em sua denúncia, argumenta que, ante o histórico de 
competições em que a atleta participou, ela estaria longe de ser considerada amadora 
ou de nível recreativo. Pelo contrário, entende que estamos diante de uma atleta de 
nível nacional, a qual deveria ter sido mais diligente com as decisões tomadas quanto 
ao tratamento dos sintomas clínicos relatados. 
  
Em sua defesa a atleta alegou que é uma atleta amadora e que, no início de 2018, 
passou a buscar uma solução para extinguir o seu ciclo menstrual e que também fosse 
um método anticonceptivo, razão pela qual implantou um chip contraceptivo de 
gestrinona (g6). 
  
É o relatório. 
  

VOTOS 

Assiste razão à Procuradoria pelas relevantes razões por ela apresentadas. Com efeito, 
a atleta não produziu qualquer prova que demonstrasse sua ausência de culpa no 
episódio. Usou a Gestrinona por longo período e ainda assim nesse prazo jamais fez 
uso da Autorização de Uso Terapêutico. 
  
Por outro lado, a atleta não informou no Formulário de Controle de Dopagem o uso da 
substância, o que só ratifica a sua negligência sobre a forma pela qual se comportou 
no cenário desportivo de competição.   
  
Não é admissível que a atleta possa alegar desconhecimento do uso de substância 
proibida, vez que se trata de atleta experiente, estando registrada na Confederação 
desde o ano de 2013. Além disso, conforme listado pela Procuradoria, a atleta possui 



vasto histórico de participação em competições encontrando-se, inclusive, bem 
ranqueada, vez que possui a 10ª colocação na categoria master. 
  
O meio utilizado pela atleta e as alterações que produz no organismo deveria ter 
chamado a sua atenção. Com efeito, conforme destaca a procuradoria, “o chip de 
gestrinona como "chip da beleza", que é um chip hormonal atualmente utilizado na 
busca pelo corpo perfeito e definido, alertando que o efeito anabólico da substância 
propicia o ganho de massa muscular, que em combinação com o exercício físico pode 
estimular a produção de colágeno e outras proteínas que compõem os tendões, 
gerando um ganho de performance evidente no esporte.” 
  
A alegação de que é amadora também não convence, pois o critério para aplicação das 
sanções é o de participação em competições oficiais da modalidade, o que foi a 
hipótese. 
  
Com relação à dosimetria, entendo aplicável à hipótese o art. 102 do CBA, vez que não 
restou demonstrada a intenção da atleta em se beneficiar da substância, pois a utilizou 
para fins médicos, conforme receituário apresentado, malgrado o alto grau de 
negligência em relação ao esporte, razão pela qual reduzo a pena base em 12 meses. 
  
Diante das razões expendidas, voto por condenar a atleta em 36 (trinta e seis) meses 
de suspensão, conforme previsto no Art. 93, I, "a" c/c Art. 102, ambos do CBA, 
iniciando a sanção na data do julgamento, detraindo o período de suspensão 
provisória.  
 

Martinho Miranda 

Relator 

 

Auditora Tatiana Nunes 

Acompanho o relator. 

 

Auditor Daniel Barbosa 

Acompanho o relator. 

 

 

 

 



DECISÃO 

 

Decide a Primeira Câmara por UNANIMIDADE de votos, nos termos da fundamentação 
do relator, suspender a atleta [...] em 36 (trinta e seis) meses com base no Art. 93, I, 
“a" c/c Art. 102 e Art. 114, caput, todos do CBA, devendo tal penalidade iniciar-se da 
data do julgamento, 11.02.2020. 
  

Determino à Secretaria as comunicações de praxe. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Martinho Neves 
Miranda, Auditor(a) do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, em 
18/03/2020, às 20:46, 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 7216538 e o código CRC A2EF26A7. 

 
 


