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Acórdão TJD-AD nº 36/2020 
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DATA DA SESSÃO: 12/08/2020 
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MEMBROS:  Tatiana Mesquita Nunes, Eduardo Henrique De Rose, Alexandre Ferreira 
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MODALIDADE: Atletismo 
DENUNCIADO(A): [...] 
SUBSTÂNCIA(S) / CLASSIFICAÇÃO: Eritropoietina (EPO) / Substância não 
especificada. 

EMENTA:  RECURSO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER 
ELEMENTO QUE POSSA AFASTAR A VIOLAÇÃO ÀS REGRAS ANTIDOPAGEM. 
PRESENÇA DE SUBSTÂNCIA NÃO ESPECIFICADA. ATLETA EXPERIENTE E 
DE ALTO NÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 

 

ACÓRDÃO 

Acordam os Senhores Auditores o Plenário do Tribunal de Justiça Desportiva 
Antidopagem, POR UNANIMIDADE de votos, pelo conhecimento e não provimento 
do recurso interposto por [...], mantendo, “in totum”, a decisão recorrida. 

 

Assinado eletronicamente 

MARTINHO NEVES MIRANDA 
Auditor do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 

Relator 

   



Brasília, 01 de setembro de 2020. 

RELATÓRIO 

Trata-se de recurso interposto pela defesa contra a decisão da Segunda Câmara que puniu 
o atleta a uma pena de 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. 

Em linhas gerais, o recorrente sustenta que houve irregularidade no procedimento de 
coleta e justifica o resultado positivo, pelo fato de haver tomado uma injeção proteica, 3 
dias antes da coleta, ministrada por sua nutricionista para melhora de imunidade. 

Argumenta também que o fato de ter sido flagrado fora de competição seria motivo para 
exclusão ou redução de sua pena. 

Não houve manifestação por escrito nem da ABCD, nem da Procuradoria quanto ao 
recurso apresentado pelo atleta, tendo-me sido os autos distribuídos para a relatoria. 

É o relatório. 

  

VOTO 

Não merece prosperar o recurso, devendo-se manter o bem lançado acórdão proferido 
pela segunda câmara, cujo voto da I. relatora do processo foi exemplar, havendo muito 
pouco a acrescentar. 

Com efeito, a negligência do atleta foi extremamente elevada para dizer o mínimo. No 
formulário de controle, o mesmo não declarou o uso da substância e não buscou a 
concessão de uma Autorização de Uso Terapêutico, embora seja um desportista de alto 
rendimento. 

Basta reparar que a Confederação Brasileira de Atletismo informou que o recorrente 
participou de diversos níveis e categorias de competições, possuindo inúmeras 
premiações, inclusive medalhas em jogos sul americanos. 

Por outro lado, suas alegações de defesa e de recurso não possuem qualquer embasamento 
legal ou probatório.  Malgrado haver alegado que teria havido irregularidades no 
procedimento de coleta, o recorrente não produziu qualquer prova nesse sentido. 

Causa espécie a este relator a justificativa apresentada pelo atleta de que teria tomado 
uma “injeção proteica”, 3 dias antes da coleta, ministrada por sua nutricionista para 
melhora de imunidade, o que demonstra total descompasso com o cuidado que se exige 
de um desportista desse quilate. 

Também não socorre a alegação de que o atleta se encontrava fora de competição, vez 
que não há qualquer presunção que milite a favor do atleta quando ele se vale de uma 
substância não especificada, ainda que tenha sido fora de competição. 



Muito pelo contrário! Milita uma presunção de intencionalidade que precisa ser 
desconstituída pelo recorrente, o que de forma alguma aconteceu. O mesmo vale para o 
argumento apresentado de que se o atleta estava com sua inscrição vencida, o que é o 
mesmo de se encontrar fora de competição. 

Por outro lado, o art. 93, Inciso II, parágrafo terceiro, do CBA citado pelo recorrente, 
apenas legitimaria a redução de pena na hipótese de utilização de SUBSTÂNCIA 
ESPECIFICADA, o que não é o caso.     

 Diante do exposto, voto por não dar provimento ao recurso do atleta, mantendo-se 
totalmente a decisão proferida em primeira instância. 

  

Assinado eletronicamente 

MARTINHO NEVES MIRANDA 
Auditor do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 

Relator 

  

DECISÃO 

  

Acordam os Senhores Auditores o Plenário do Tribunal de Justiça Desportiva 
Antidopagem, POR UNANIMIDADE de votos, pelo conhecimento e não provimento 
do recurso interposto por [...], mantendo, “in totum”, a decisão recorrida. 

  

Determino à Secretaria as comunicações de praxe. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Martinho Neves 
Miranda, Auditor(a) do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, em 

01/09/2020, às 15:54, 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 8739109 e o código CRC 4E15C4CA. 

 
 


