
 
JUSTIÇA DESPORTIVA ANTIDOPAGEM 

TRIBUNAL 
SEGUNDA CÂMARA  

SIG, Quadra 04, Lote 83, Centro Empresarial Capital Financial Center, Bloco C 
CEP 70610-440, Brasília-DF 

Telefone: (61) 2026-1518 - E-mail: secretaria.tjdad@cidadania.gov.br 
  
  

Acórdão TJD-AD nº 9/2020 

PROCESSO nº: Processo nº 71000.053477/2019-54 
DATA DA SESSÃO: 25/06/2020 
ÓRGÃO JULGADOR / INSTÂNCIA: 2ª Câmara / 1ª Instância 
TIPO DE AUDIÊNCIA: Audiência de Instrução e Julgamento 
RELATOR(A): Tayanne Mantovaneli 
MEMBROS: Terence Zveiter e Tiago Horta Barbosa 
MODALIDADE: Atletismo 
DENUNCIADO(A): [...] 
SUBSTÂNCIA(S) / CLASSIFICAÇÃO: Eritropoietina (EPO) / Substância não 
especificada. 

  

EMENTA:  DIREITO DESPORTIVO. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS ANTIDOPAGEM. 
PRESENÇA DE SUBSTÂNCIA PROIBIDA NA AMOSTRA A. SUBSTÂNCIA NÃO 
ESPECIFICADA. ERITROPOIETINA. ATLETA DA MODALIDADE ATLETISMO COM VASTA 
EXPERIÊNCIA EM COMPETIÇÕES A NIVEL MUNDIAL E EXAMES ANTIDOPAGEM. 
NEGLIGÊNCIA SIGNIFICATIVA. INTENCIONALIDADE CONFIGURADA. COLETA FORA DE 
COMPETIÇÃO. ATLETA NÃO PARTICIPA DE COMPETIÇÕES NO MOMENTO. SEM 
CLUBE. SUSPENSÃO DE 46 MESES. 

  

ACÓRDÃO 

 

Acordam os Senhores Auditores da SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Justiça 
Desportiva Antidopagem, POR MAIORIA de votos, condenar o atleta da modalidade 
atletismo [...], pela violação ao Arts. 9° do Código Brasileiro Antidopagem, com a 
suspensão de 46 (quarenta e seis) meses com base no Art. 93, I, “a”, pela presença 
de eritropoietina (EPO), substância proibida e considerada NÃO ESPECIFICADA da 
classe Classe Hormônios Peptídicos, Fatores  do Crescimento, Substâncias 
Relacionadas, na amostra de urina coletada em exame realizado fora de competição, 
devendo tal penalidade iniciar-se na data da coleta, 10/09/2019, detraindo-se o 
período de suspensão cumprido anteriormente, nos termos do art. 114, par. 1° e 2º, 



do CBA, com todas as consequências dali resultantes, incluindo-se o confisco e/ou 
anulação de quaisquer medalhas, pontos e premiações a partir da referida data, e 
ainda, caso seja aplicável, da suspensão de recebimentos de valores de Programa de 
Bolsa Atleta, nos termos da legislação pertinente. 

   

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 25 de junho de 2020. 

  

TAYANNE COELHO MANTOVANELI 
Auditora do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 

Relatora 

  

RELATÓRIO 

 

Trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva 
Antidopagem (TJD-AD) em face de [...], atleta da modalidade atletismo, em virtude 
de ter apresentado em sua amostra, coletada em controle realizado pela ABCD, fora 
de competição, na cidade do rio de Janeiro em 10/09/2019, a presença da 
substância eritropoietina (EPO), classificada na categoria S2 (Classe Hormônios 
Peptídicos, Fatores  do Crescimento, Substâncias Relacionadas). Esta substância é 
considerada não especificada, e proibida dentro e fora de competição. 

No formulário de controle de doping o atleta não declarou o uso da substância, 
declarando apenas o medicamento "Infralax".  Registrou ainda que o procedimento 
de coleta da Confederação de Atletismo seria diferente do que lhe fora aplicado 
naquela data. 

Seguindo os preceitos do artigo 64 do CBA, a ABCD constatou a inexistência de 
Autorização de Uso Terapêutico para a atleta. Verificou ainda, que o procedimento 
de coleta da amostra cumpriu devidamente o Padrão Internacional para Testes e 
Investigações, assim como o Padrão Internacional para Laboratórios foi corretamente 
aplicado para exame e análise. 

Desta forma, apontou-se uma violação à Regra Antidopagem de acordo com 
o artigo 9º, inciso I do Código Brasileiro Antidopagem (CBA), com a aplicação ao 
atleta [...] da suspensão provisória prevista no art. 78, I do mesmo código a partir da 
data de sua notificação (SEI 5439732).   

Notificado pela Coordenação-Geral de Gestão de Resultados (CGGR), o atleta 
requereu a abertura da amostra B, entretanto não apresentou o pagamento, apesar 
dos vários esclarecimentos que lhe foram feitos e as várias oportunidades e dilações 
de prazo que lhe foram conferidas (vide docs 
SEI  5481075, 5565966, 6021210, 6046131).  

A Confederação Brasileira de Atletismo informou que o atleta é registrado desde 
13/08/1998, com última inscrição na Associação de Atletismo de Maringá, findada em 
02/05/2019. Que é considerado de alto rendimento, participando de diversos níveis 



e categorias de competições, possuindo diversos tipos de premiações, inclusive 
medalhas em jogos sul americanos, conforme documentação relacionada 
(SEI 5481075). Foi beneficiado pelo programa bolsa atleta, nos anos de 2011 a 2013 
(SEI 5665806).  

Não há notícias de violação anterior.  

Já neste Tribunal de Justiça Desportiva Anti Dopagem, após ser regularmente citado, 
o atleta apresentou sua defesa alegando, em suma, irregularidades no procedimento 
de coleta, bem como ter tomado uma injeção proteica, 3 dias antes da coleta, 
ministrada por sua nutricionista para melhora de imunidade, não tendo 
conhecimento da presença da substância proibida em tal medicamento. 

Afirma que o exame não atendeu os padrões internacionais de controle de doping, 
podendo o material ter sofrido contaminação ou ter sido trocado, uma vez que no dia 
da realização do exame foram realizadas coletas em 16 (dezesseis) atletas, que 
ficaram juntos no mesmo local e usaram o mesmo banheiro.  Além disso, a água foi 
fornecida em uma jarra, ao invés de ter sido fornecida hidratação individual e lacrada. 
O material depois de colhido ficou por cerca de 01h00 aguardando o preenchimento 
do relatório e depois foi transportado de carro.  Solicita assim que a ABCD proceda à 
abertura da amostra B, sem qualquer custo, com a realização de outra análise dentro 
dos padrões da Wada, ou ainda, a realização de DNA devido ao lapso temporal 
decorrido.    

Os autos foram remetidos à Procuradoria, a qual apresentou denúncia, alegando que 
a infração ao Art. 9 do CBA está plenamente configurada, não havendo prova nos 
autos de irregularidade na coleta, sendo que a declaração do atleta no formulário não 
indica desvio do Padrão, mas somente diferenças de procedimento que sequer 
foram esclarecidas. Que o pedido para abertura da amostra “B” é contraditório, uma 
vez que tal amostra é constituída da mesma urina da amostra “A”, de modo que, se 
houvesse qualquer problema com os procedimentos de coleta, tal comprovação 
anularia ambas as amostras. Além disso, o atleta admite ter feito uso de suplementos 
e de “injeção” dias antes do exame, não informando quem teria prescrito tal 
medicamento, ficando claro que não declarou tal injeção ou outros suplementos no 
formulário de coleta. Por fim, alega se tratar de atleta experiente, de alto rendimento, 
que não apresentou justificativa razoável. 

Em 16/03/2020 os autos foram encaminhados à relatoria desta auditora, que, em 
26/03/2020 indeferiu a realização de audiência especial em razão de o processo estar 
maduro para julgamento, adotando os princípios da celeridade e economicidade 
como norte, sendo mais benéfico inclusive ao atleta, que terá sua situação resolvida 
em definitivo, nos termos do Despacho 7279786. 

É o relatório. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 
  

  
- Das irregularidades no procedimento de coleta e exame 
  



A ABCD é a autoridade nacional responsável pelo controle de dopagem no país, a 
quem compete, dentre outras atribuições, a condução das operações de controle, a 
gestão de resultados, as investigações e outras atividades relacionadas à 
antidopagem. Referida entidade foi a responsável pelo exame de controle de 
dopagem efetuado em 10/09/2019, que resultou no presente processo, tendo o LCDB 
efetuado a análise clínica da amostra.  

Nos termos do Art. 23 do CBA, os laboratórios credenciados pela WADA, caso do 
LCDB, possuem presunção de realização das análises das Amostras e os 
procedimentos de custódia, em conformidade com o Padrão Internacional para 
Laboratórios da WADA-AMA, sendo ônus daquele que refutar essa presunção, 
demonstrar que houve o descumprimento. 

Ocorre que as alegações feitas pelo atleta a respeito de possíveis irregularidades 
ocorridas na coleta não possuem nenhum substrato capaz de ferir a presunção de que 
os procedimentos adotados pelos responsáveis pelo exame estão dentro das normas 
nacionais e internacionais. Ora, o simples fato de terem sido supostamente diferentes 
daqueles adotados pelas coletas promovidas pela Confederação brasileira de 
atletismo não são suficientes a infirmar essa presunção, haja vista que sequer foram 
apontadas quais seriam essas diferenças a fim de poder avaliar sua substancialidade. 

Além disso, o fato de os 16 atletas submetidos ao controle naquela data terem 
utilizado o mesmo banheiro não causa nenhuma estranheza, haja vista que seria 
impossível exigir a utilização de ambientes diferentes para cada um deles. É fácil 
imaginar que ginásios onde se realizam competições esportivas, e consequentemente 
coletas de material para exame antidopagem, por exemplo, não costumam contar 
com uma grande quantidade de sanitários, e nem por isso há questionamento por 
parte de atletas e entidades desportivas. 

Friso aqui, que o próprio atleta em sua defesa e em seu depoimento pessoal, 
confessa ter ficado responsável pela "guarda" de sua amostra por cerca de uma hora, 
desde a coleta até a lacração e preenchimento do formulário, o que por si só já 
afastaria a contaminação da amostra colhida. 

O fato de a água ter sido fornecida em jarro, ao invés de copos individuais lacrados, 
também não pode ser usado para pairar dúvidas em relação a uma possível 
contaminação, haja vista que se assim fosse, todos os 16 atletas seriam prejudicados 
e flagrados em um resultado analítico adverso, fato este de que não se teve notícias. 
Além disso, aqui também o atleta confessa em seu depoimento pessoal ter se 
recusado a ingerir o líquido fornecido, afastando com isso tal argumentação. 

Ademais, não há no Caderno de Testes e Investigações da Wada, seja o antigo, ou 
atual, válido a partir de 2020, nenhuma menção às exigências apontadas pela parte. 

A própria ABCD, a maior autoridade brasileira no assunto, ao proceder a abertura do 
processo, realiza um relatório de gestão inicial, que no caso dos autos consta 
no  SEI 5436312, concluindo pela obediência aos procedimentos estabelecidos no 
Padrão Internacional de Testes e Investigações, a partir da avaliação dos formulários 
de controle e cadeia de custódia, demonstrando com isso o cuidado da entidade em 
rever e atestar a conformidade dos procedimentos. A mera alegação de fraude, sem 



comprovação, não é capaz de afastar a presunção de que tudo fora realizado nos 
conformes. 

Dessa forma, não há como acolher os argumentos da parte acerca da existência 
de vícios na coleta ou exame, não havendo que se falar em desvio do padrão 
internacional para laboratórios, motivo pelo qual REJEITO tais alegações. 

- Do pedido de novo exame e abertura da amostra B às custas da ABCD 

Nos termos do Art. 66, III do CBA, o atleta tem o direito de solicitar a análise da 
Amostra B, alertando que a falta de solicitação será entendida como renúncia a esse 
direito. No caso dos autos, em que pese o atleta tenha solicitado a abertura da 
amostra, não cumpriu os requisitos exigidos no que tange ao pagamento e prazos 
concedidos pela ABCD, ressaltando que lhe foram dadas várias oportunidades para 
tanto, conforme farta troca de emails trocada entre eles 
(SEI  5481075, 5565966, 6021210, 6046131). Dessa forma, entendo que ele 
renunciou a esse direito. 

Ademais, ultrapassada a questão da regularidade dos procedimentos de coleta e 
exame, não restam razões para acolher o pedido da parte no sentido da realização de 
exame de DNA, nem de determinar à ABCD a abertura e análise da amostra B. Pensar 
diferente seria imputar à máquina pública um gasto desnecessário, já que consta dos 
autos prova suficiente da violação da regra antidopagem, quando restou configurada 
a presença da substância proibida na amostra A, nos termos do Art. 9°, § 2°, I. 

INDEFIRO, portanto, o pedido da parte nesse sentido. 

- Da Configuração da Violação da Regra Antidopagem 

Verifico que a ABCD se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência da violação da 
regra antidopagem, nos termos do 19 do CBA c/c Art. 9°, § 2°, I, por meio da 
constatação da presença da substância proibida eritropoietina (EPO) na amostra A 
do atleta. Por outro lado, verifica-se não haver Autorização de Uso Terapêutico para 
a substância, não tendo o atleta sequer apresentado justificativa plausível para o fato. 
Pelo contrário, admite ter estado doente, com sintomas de sinusite e se submetido a 
tratamento com nutricionista que ministrou injeções de proteína para melhora de 
imunidade 3 dias antes da coleta, sem saber informar que tipos de proteínas seriam 
essas que lhe foram ministradas. 

Sempre vale lembrar que conforme Art. 9°, § 1° do CBA, é dever pessoal de cada 
Atleta assegurar que nenhuma Substância Proibida entrará em seu corpo, sendo ele 
o responsável pelo que for encontrado em sua amostra, não sendo necessário que a 
intenção, Culpa, negligência ou conhecimento do uso de sua parte sejam 
demonstrados para que se estabeleça a Violação da Regra Antidopagem. 

Por todo o exposto, incontestável o cometimento da infração do Art. 9° do CBA. 

- Da Aplicação da pena 

1. Da Pena-base e grau de culpa: 



Causa espanto a esta auditora, imaginar que um atleta com tamanha experiência, 
inclusive em exames anti dopping, não teria se preocupado com os medicamentos 
que lhe estavam sendo ministrados. Vale ressaltar que os exames de sangue feitos 
pouco antes da coleta, juntados pela defesa no SEI  6241599, demonstram que todas 
as suas taxas e perfis avaliados estavam dentro dos limites normais de saúde, o que 
já torna a narrativa pouco convincente. 

Note-se ainda, que ele sequer informou no formulário de coleta a ingestão da suposta 
injeção, apesar de ter lembrado de indicar o uso do medicamento "Infralax". 
Tratando-se de um atleta que já competiu em alto nível, com vasta experiência, e 
submetido a vários exames anti doping, como ele mesmo afirma em sua defesa, não 
é plausível admitir tamanha inocência ou negligência, se é que a substância proibida 
foi de fato assim administrada, já que não há nos autos comprovação desse 
atendimento, nem da administração da citada injeção. 

Ademais, inegáveis os benefícios a título de performance que se pode obter pelo uso 
da eritropoietina, hormônio que estimula a produção de hemácias, estando 
consequentemente relacionado com um aumento no transporte de oxigênio para o 
corpo, aumentando, com isso, a resistência muscular, fazendo uma grande diferença 
em um esporte como o atletismo, notadamente para corredores de fundo, tal qual é 
o caso do atleta [...]. Do contexto dos autos, fica claro que o atleta no 
mínimo desconsiderou manifestamente os riscos que corria ao se submeter a 
tratamento sem ter sequer a "curiosidade" de saber do que se tratava, convencendo-
me de que se não confessou a sua intenção, demonstrou claramente um dolo 
indireto, também previsto no Art. 93, § 1° para caracterizar a intencionalidade da 
conduta. 

Dessa forma, considerando se tratar de uma primeira violação, de a substância 
encontrada ser considerada não especificada, bem como pelo fato de que o atleta 
não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que a violação não foi intencional, 
entendo que a pena base aplicada é aquela prevista no Art. 93, I, "a", qual seja, 4 anos. 

Passando para a análise do grau de culpa/falha da infração, tendo em vista sua 
gravidade, haja vista ser uma das substâncias mais utilizadas pelos que desejam obter 
uma vantagem desleal, e a efetiva capacidade de ganho de performance que ela 
produz,  o fato de não ter indicado a suposta injeção proteica no formulário de 
controle, a vasta experiência do atleta com exames anti dopagem, e por outro lado, 
a extensão do dano, já que o atleta de fato não estava ou  não tem competido, sequer 
possuindo clube desde 02/05/2019, conforme comprovado por informação prestada 
pela própria confederação brasileira da modalidade, somado aos seus antecedentes 
esportivos de 25 anos de carreira de bons préstimos prestados ao esporte nacional, 
estabeleço a condenação em 46 meses de suspensão, considerando seu grau de falha 
como alto/grave. 

  

2. Das atenuantes 

Entendo não ser possível a aplicação de nenhuma das atenuantes previstas na Seção 
X do CBA (Art. 100 a 108), uma vez que o caso dos autos trata de culpa/negligência 



significativa, a substância ser do tipo não especificada, além de o atleta não ter 
demonstrado de forma cabal como ela entrou em seu organismo (vide art. 102 e 
definição do CBA para o termo). Além disso, não houve auxílio substancial, nem 
pronta admissão da violação (Art. 103 e 107 do CBA). 

  

3. Do início do período de suspensão 

O início do período de suspensão será fixado na data da coleta da amostra, qual seja, 
10/09/2019, em razão da demora no julgamento do feito, notadamente em razão da 
pandemia de coronavírus, detraindo-se do período o tempo de suspensão provisória 
já cumprido (Art. 114,  1° do CBA). 

 

DISPOSITIVO 
 

Diante do exposto, acolho os termos da denúncia, e penalizo o atleta [...] a 
46 (quarenta e seis) meses de suspensão com base no artigo 9°, concomitante com o 
artigo 93, inciso I, alíneas “a” (ou 93, II) do CBA, devendo tal penalidade iniciar-se da 
data da coleta, qual seja, 10/09/2019, com todas as consequências dali resultantes, 
incluindo-se o confisco e/ou anulação de quaisquer medalhas, pontos e premiações a 
partir da referida data, e ainda, caso seja aplicável, da suspensão de recebimentos de 
valores de Programa de Bolsa Atleta, nos termos da legislação pertinente (Art. 114, 1° 
e 2°do CBA). 

 

Assinado eletronicamente 
TAYANNE COELHO MANTOVANELI 

Auditora do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 
Relatora 

 

Determino à Secretaria as comunicações de praxe. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Tayanne Coelho 
Mantovaneli, Auditor(a) do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, em 
26/06/2020, às 14:22, 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 8057230 e o código CRC BFF22080. 

 


