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ACÓRDÃO 

Decide o Plenário do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, por 
UNANIMIDADE de votos, pelo conhecimento do recurso interposto pela atleta, [...], e 
negar-lhe provimento mantendo a decisão aplicada pela 1ª Câmara deste Tribunal 
por ocasião do julgamento de 1a Instância na sua integralidade.   

 

Rio de Janeiro, RJ, 26 de maio de 2020. 

  

 



Assinado eletronicamente 

MARTA WADA BAPTISTA 
Auditora e Relatora  

 

 RELATÓRIO 

  

Trata-se de recurso voluntário interposto pela atleta [...]em face da 
decisão da 1ª Câmara do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD AD), 
referente ao processo nº 71000.050896-2019-34, conforme julgamento realizado em 
11/02/2020, que decidiu aplicar a atleta a suspensão de 36 (trinta e seis) meses, com 
base no art. 93, I, "a" c/c com os arts. 102 e art. 114, caput, todos do CBA, com início 
da penalidade na data do julgamento. 

Fundamentou a atleta em seu recurso, pedidos para a reforma da 
decisão da 1ª Câmara do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD AD), pela 
absolvição ou redução da suspensão da recorrente sob as seguintes alegações: 

Alegação de tratar-se de atleta amadora; 
Reconhecimento da primariedade da recorrente em relação a 
violação das regras antidopagem; 
Alegação de ausência de culpa com base no art. 100 do CBA; 
Requerimento pela substituição da punição de suspensão em caráter 
pedagógico; 
E, em caso de indeferimento dos pedidos anteriores, a reforma da 
decisão com aplicação de redução de pena de 36 meses de acordo 
com o art. 102 do CBA para 18 meses com detração do período de 
suspensão; 

Verifica-se o processo em epígrafe, com referência ao que consta no 
Resultado Analítico Adverso (RAA) nº 6374032, quando a recorrente submetida ao 
controle de dopagem em 21/07/2019 coletada pela Autoridade Brasileira de Controle 
de Dopagem - ABCD realizada no campeonato  [...], em Mairiporan - SP, verificou-se 
a presença da substância não especificada "GESTRINONA" considerada como 
substância proibida na Lista de Substâncias e Métodos Proibidos da Agência Mundial 
Antidopagem (WADA), integrante da Categoria Agentes Anabólicos (S1) - Substância 
proibida em competição e fora de competição. 

É fato que não consta AUT sobre a medicação implantada no 
tratamento alegado e que não consta no Formulário de controle de dopagem 
qualquer declaração da atleta sobre o uso da substância proibida encontrada no RAA. 

Entretanto, após o conhecimento do resultado, alega a recorrente, ter 
implantado no dia 27/04/2018 como método contraceptivo e para tratamento de 
problemas causados pelo fluxo menstrual, o CHIP CONTRACEPTIVO DE GESTRINONA 
de 240 mg; 

Argumenta ainda e requer, seja dada punição diferenciada em face da 
recorrente ser atleta amadora, entretanto, neste sentido a Denúncia, contrariamente 
enfoca que em face do histórico de competições e resultados trazidos ao processo em 



epígrafe pela própria defesa (desde 2017), está plenamente provado que não se trata 
de uma atleta amadora. 

Por fim, em conclusão a recorrente requer a absolvição ou uma 
possível redução da pena de 36 meses para 18 meses, com detração do período de 
suspensão provisória. 

O presente recurso foi distribuído para mim, é tempestivo e considero 
as seguintes revisões: relatório de gestão, denuncia, defesa, documentos juntados, 
parecer do LBCD, acórdão do julgamento da 1ª Instância com todas as previsões legais 
pertinentes e conflitantes e finalmente o recurso voluntário da atleta. 

É o relatório, passo a votar.  

  

VOTOS 

  

Compulsando os autos, como já relatado, verifico que a síntese do 
presente recurso é tempestivo e que consiste em alegações de inconformismo na 
decisão da 1ª Câmara, com base no Art. 93 II do CBA que aplicou a pena de suspensão 
de 36 meses a contar da data da decisão a atleta/recorrente. 

Entretanto, em face das alegações da Recorrente em seu recurso, é 
mister esclarecer os pontos apresentados que fundamentam a sua insatisfação:  

SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO CHIP: 

Ao verificar a alegação da Recorrente de necessitar de tratamento 
conforme prescrito por sua ginecologista para implantação de chip 
com a substância proibida GESTRINONA -              SUBSTÂNCIA NÃO 
ESPECIFICADA, verifica-se total ausência de Autorização de Uso 
Terapêutico (AUT); 
Verifica ainda, a ausência de consulta a um médico do esporte, 
necessário para suporte de qualquer atleta em situações desta 
complexidade; 
Verifica também a não utilização de outras medicações com 
substâncias não proibidas para o mesmo tratamento médico, 
conforme consta nos autos; 
Verifica-se um custo financeiro alto para realizar este tipo de 
implante, em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais);  

Sobre este item, não vislumbro o afastamento da responsabilidade da 
recorrente, conforme especificado no Art. 9º Parágrafo 1º. 

SOBRE A INTENCIONALIDADE 

Apesar da recorrente ter informado como a substância entrou em 
seu corpo, inexiste qualquer prova nos autos que tenha de sua parte 
ocorrido preocupação em conhecer a substância, antes de implanta-
la e principalmente em saber sobre os efeitos desta substância, não 
se trata da ingestão de um comprimido e sim da implantação no 
corpo de uma substância desconhecida conforme alegado pela 
recorrente. Neste certame, pode-se verificar que além de ignorar as 
consequências à saúde que deveriam ser analisadas, a falta de 



responsabilidade da recorrente é mais uma vez colocada em pauta, 
principalmente por se tratar de um esteroide sintético; 
A alegação de desconhecimento fica ainda mais fragilizada quando 
ao ser ministrado por médico tal procedimento, a recorrente não 
procura obter informações sobre a referida substância GESTRINONA, 
demonstrado não tratar-se de desconhecimento e sim desinteresse 
sobre as consequências do referido implante;   

Quando se fala da gestrinona, os especialistas afirmam que dentre 
outros efeitos no corpo humano, esta substância pode causar: 

aumento da quantidade de massa muscular (massa magra); 
diminuição da retenção hídrica; 
ganho no volume quanto na força; 
melhora no desempenho. 

Sendo a recorrente atleta de alto rendimento, participante de diversas 
competições nacionais, entendo que os argumentos trazidos ao recurso estão 
desprovidos de total ausência de provas, principalmente pelo fato de existirem outras 
substâncias utilizadas para o mesmo tratamento e que não são proibidas no doping. 

       

SOBRE A CATEGORIA DO ESPORTE AMADOR 

O legislação considera que no esporte competitivo, qualquer tipo de 
doping é errado, principalmente no ciclismo onde é exigido muito esforço físico e as 
tentativas referem-se em diminuir o uso de substâncias ilícitas para o aumento de 
performance. Assim, por mais que se justifique, se considerado a atleta como sendo 
do esporte amador, e estando com substância proibida em seu corpo, isto é, que se 
dopa, é necessário lembrar que o esporte amador é a essência do esporte, é a volta 
das origens das competições, para resumir, é a base da ética entre vencedor e o 
perdedor. Sendo assim, quando ocorre o doping entre os amadores fica demonstrada 
a quebra total da ética e ausência da honra em comemorar essa vitória. 

Entretanto, apesar da recorrente se intitular amadora, encontra-se 
demonstrado contradições que passo a justificar: 

Alega a recorrente que participa de pouquíssimos campeonatos 
oficiais; 

Ao contrário, verifica-se que participou de grandes (talvez as maiores) 
provas nacionais; 

Alega a recorrente que tem desconhecimento sobre doping; 

Verifica-se por informação prestada pela CBC que está 
disponível cartilhas com educação antidopagem para todos os atletas; 

Alega a recorrente que é atleta amadora e, por não ter equipe utiliza 
nas inscrições o termo "avulso";  

Verifica-se na prova juntada pela defesa da recorrente, na lista de 
inscrição do [...] 2019 onde a atleta se inscreveu na categoria SUPER PRO informando 
que a sua equipe é a "UNIDAS". 



Para melhor conhecer dos fatos, em conformidade com o Decreto 
8.777 de 11/05/2016, que determina que as informações do Quadros Societários e de 
Administradores das Pessoas Jurídicas são considerados Dados Abertos e livres para 
divulgação sem autorização prévia, efetuei no site consultasocio.com, onde o nome 
da atleta consta como sócia da empresa: Litoral Locadora (razão social: Litoral Bahia 
Empreendimentos Ltda) sendo assim, a recorrente ao informar que a sua equipe é a 
"UNIDAS" que além de contrariar a sua alegação de não ter equipe ainda permite a 
este Tribunal acreditar que a "UNIDAS", no mínimo trata-se de um patrocinador; 

Ainda sob a alegação de atleta amadora, é possível verificar que em 
22/09/2017, a atleta/recorrente declarou para a imprensanet, jornal local da Bahia, a 
seguinte entrevista: "Que treina todos os dias num ritmo de desempenho seguindo 
planilhas diárias, nos finais de semana são 10 horas de treino, buscando percurso com 
grau de dificuldade elevado, pedalando de 350 a 400 quilômetros por semana. 

Na mesma declaração quando a recorrente afirma que: Tornou o 
hobby de pedalar em atividade profissional, viu necessidade de investir num 
acompanhamento esportivo de alto rendimento, com trabalho orientado e 
monitorado de forma eletrônica, via on-line, com a utilização de um GPS, cinta de 
batimento cardíaco, sensor de cadência, acompanhado pelo seu treinador, o 
mineiro [...]. Além disso, também segue dieta prescrita por nutricionista, voltada 
pera a performance. (o grifo é nosso) 

A referida entrevista é clara e inequívoca quando a classificação que a 
recorrente se considera "atleta profissional", cabendo lembrar que a entrevista 
ocorreu em 22/09/2017, época anterior a implantação do CHIP e fica demonstrado 
que além de não haver qualquer possibilidade de ser considerada amadora (nível 
recreativo) a recorrente já vinha competindo profissionalmente e em busca de títulos. 

Sobre os demais pedidos, estes perdem sua eficácia em face do acima 
exposto, pois inexiste amparo legal que sustente os demais argumentos 
apresentados, como o pedido de absolvição ou redução da pena aplicada de 36 meses 
para 18 meses com detração, pedidos improcedentes face o previsto no Art. 9 do CBA, 
podendo ser verificado a inexistência de quaisquer irregularidades, omissões ou fatos 
novos que possam fundamentar tais pedidos.  

Verifico ainda que a decisão dos doutos julgadores da 1ª Câmara, ao 
reconhecerem que a atleta/recorrente deveria ter sido mais diligente com as decisões 
referente ao tratamento médico relatado e que também não deveria ignorar a 
utilização da AUT (ato especifico neste caso), por tratar-se de tratamento médico 
para implantação do chip para fins médicos, os doutos julgadores, também se 
preocuparam em decidir pela dosimetria mais branda, respeitando a existência 
do receituário médico em face do tratamento e, desta forma, aplicaram redução em 
conformidade com o art. 102 do CBA. 

Entretanto, diante das provas e dos fatos apresentados em 1ª 
Instância, não vislumbro haver possibilidade de reformar a decisão prolatada. 

  

 

 



DISPOSITIVO 

Pelo exposto, conheço do recurso para negar-lhe total improcedência, 
mantendo in totum a decisão da 1ª Câmara do Tribunal de Justiça Desportiva 
Antidopagem. 

  

É como voto, sob censura de meus pares. 

  

A Senhora Auditora TATIANA MESQUITA NUNES - Membro 

Com a relatora. 

  

O Senhor Auditor GUILHERME FARIA DA SILVA - Membro 

Com a relatora. 

  

O Senhor Auditor EDUARDO HENRIQUE DE ROSE - Membro 

Com a relatora. 

  

O Senhor Auditor ALEXANDRE FERREIRA - Membro 

Com a relatora. 

  

Senhor Auditor MARTINHO MIRANDA - Membro 

Com a relatora. 

  

Senhora Auditora DANIELLE ZANGRANDO - Membro 

Com a relatora. 

  

Senhor Auditor DANIEL BARBOSA - Membro 

Com a relatora. 

  

DECISÃO 

CONHECIDO. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 

  

Determino à Secretaria as comunicações de praxe. 

 



 

 

Documento assinado eletronicamente por Marta Wada Baptista, Auditor(a) 
do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, em 28/05/2020, às 11:48, 
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 7692343 e o código CRC 741D01C1. 

 
 


