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contaminação não comprovada - Manutenção da decisão da 1ª Instância - Sanção 
de 24 (vinte e quatro) meses - início da inelegibilidade - data da coleta. 

  

ACÓRDÃO 

Decide o Plenário do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, por MAIORIA de 

votos, para conhecer do Recurso da ABCD, e negar-lhe provimento desta forma, manter 

a sentença proferida em 13/06/2019 ao atleta [...] pela 2a Câmara deste Tribunal 

para aplicar a suspensão ao atleta com fulcro no art 93, II, do CBA, devendo tal 

penalidade iniciar-se da data da coleta, ou seja, a partir de 04-10-2018 nos termos do art. 

114 § 1 do CBA. 

                                                                                                                                             

Brasília, 26 de setembro de 2019. 

 

Assinado eletronicamente 
MARTA WADA BAPTISTA 

Auditor (a) do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 



RELATÓRIO 

Trata-se de Recurso Voluntário impetrado pela Autoridade Brasileira de Controle de 
Dopagem (ABCD), para revisão da sentença proferida em julgamento realizado pela 
2ª Câmara deste Tribunal, ocorrida em 13-06-2019. 

Na data de 04-10-2018 o atleta [...] foi submetido a controle de dopagem na cidade 
de São Paulo-SP na competição [...]. A análise foi realizada pelo Laboratório Brasileiro 
de Controle de Dopagem (LBCD) e reportou Resultado Analítico Adverso (RAA) com a 
presença da substância Clembuterol – Outros Agentes Anabólicos S1.2 – substância 
não especificada. 

Após a apresentação da Defesa da Denunciada e da Denúncia da Procuradoria-Geral 
deste Tribunal, foi realizada a Sessão de Instrução e Julgamento pela 2ª Câmara do 
TJD-AD, no dia 13-06-2019, que proferiu a sentença, por maioria dos votos dos 
auditores, pela suspensão da atleta por um período de 24 (vinte e quatro) meses, 
conforme consta da Ata. 

A defesa do atleta respondeu a ABCD informando interesse na abertura da amostra 
B, bem como no pacote documental da amostra A e B, por não ter condições 
financeiras requereu a ABCD, TJD-AD e até mesmo as Entidades de Administração do 
Desporto e-ou Entidades de Representações dos Atletas para que arcassem com o 
custo. 

Solicitou audiência especial para revogação da suspensão provisória, sob a alegação 
de ingestão de produto contaminado. Relata a defesa do atleta que a contaminação 
de carnes e alimentos que circulam em todo o Mercosul como contaminados está 
amplamente divulgado pela mídia, sendo o atleta argentino e se apresentar em jogos 
e treinos da seleção argentina de Handebol, sendo a provável contaminação com a 
substância proibida. 

Foram efetuados pela Gestão de Resultados perguntas ao atleta pertinentes a sua 
alegação de contaminação, entretanto, não se manifestou. 

Na audiência da 1ª Instância questionou-se a respeito do período entre a data das 
competições, época que alega ter ingerido alimento contaminado (JUNHO-2018) e a 
data da coleta (OUTUBRO-2018) quando pode ser observado, decorreram-se 5 meses. 

A WADA recomenda nesses casos que seja investigado se o atleta tem como provar 
que esteve nos países citados na mídia (CHINA e MÉXICO) em que se encontram 
comprovados a contaminação de alimentos, entretanto, não fez a defesa qualquer 
prova de ter o atleta participado de competições nesses países e nesse período. 

Cabe ressaltar que nos casos de substância não especificada cabe ao atleta o ônus da 
prova de demonstrar que a violação não foi intencional. Neste certame não consta no 
processo em epígrafe provas que possam robustecer a alegação da defesa sobre 
contaminação por alimentos.  

Ato contínuo e após a realização do devido sorteio, coube a esta auditora a relatoria 
do recurso neste plenário. 
  
Esse é o relatório. 

  



VOTOS 

 

DAS PRELIMINARES 
Não foram levantadas preliminares, razão pela qual passo à análise do mérito. 
  
DO MÉRITO   
Após análise dos autos, principalmente da sentença proferida na audiência de 
instrução e julgamento em 1ª Instância, bem como do Recurso Voluntário 
impetrado pela ABCD, o primeiro ponto a que se chega é que: a infração é 
incontroversa. 

Apesar de não constar qualquer prova de que a contaminação ocorreu pela ingestão 
de carne contaminada, nem que algum alimento ingerido estivesse contaminado, o 
que não caracteriza a intencionalidade do atleta. Entretanto, conhecendo dos 
argumentos dos auditores da 1ª Instância a respeito do alegado da defesa, pode-se 
confirmar que a questão da concentração apesar de não ter valor indiciário sobre o 
evento (contaminação), corrobora a existência da substância no organismo do atleta. 

Como não se pode mensurar limite de concentração, como parâmetro de absolvição, 
face a prova objetiva estar capitulada no RAA de controle de dopagem, os fatos 
expostos denotam que o atleta agiu com total negligência, determinando a ausência 
de intencionalidade em razão das circunstâncias apresentadas.  

Desta forma, não cumpre a fundamentação do recurso da ABCD e o que se deve 
cumprir é a intencionalidade para aplicação da sanção devida. 

Sendo assim, considerando a quantidade da substância proibida encontrada, não 
havendo prova da intencionalidade que possa fundamentar o recurso voluntário da 
ABCD para reformar a decisão de 2ª Câmara em adequar a penalidade 24 meses para 
48 meses, considerando a recomendação da WADA para a necessidade de 
investigação e exposição nas áreas predominante geograficamente com relação a 
contaminação alimentar, sendo manifestado a necessidade de apuração 
verdadeiramente real para impedir a sensação de punição excessiva, percebe-se que 
tais argumentos excluem a responsabilidade do atleta sobre as substâncias ingeridas 
e/ou administradas em seu corpo, entretanto não dispensa a sua responsabilidade, o 
que não justifica o pedido de reformulação da sentença nem para reduzir nem para 
aumentar. 

Dessa forma, conheço do Recurso da ABCD para negar provimento mantendo a 
sentença proferida pela 2ª Câmara deste Tribunal que aplicou a suspensão ao atleta 
com fulcro no art. 93, II, do CBA, devendo tal penalidade iniciar-se da data da coleta, 
ou seja, a partir de 04-10-2018 nos termos do art. 114, parágrafo §1º, do CBA. 
  

É como voto, sob censura de meus pares.  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marta Wada Baptista, Auditor(a) 
do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, em 16/10/2019, às 01:02, 
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da 
Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social. 
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