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ACÓRDÃO 

O atleta [...] teve contra si Resultado Analítico Adverso da Amostra 4477749, coletada 
fora de competição, na cidade de Enoshima, no Japão, na data de 15 de agosto de 2019, 
a qual apontou a presença da substância especificada metabólito de tamoxifeno 3-
hydroxy-4-methoxytamoxifen1, conforme laudo de 09 de setembro de 2019 (Adams). 

A Federação Internacional de Vela transferiu a gestão de resultados para a Autoridade 
Brasileira de Controle de Dopagem, tendo antes disso deferido uma AUT retroativa, a 
qual não mereceu aprovação pela WADA. 

Para o ABCD (fls. 22/24), na linha dos arts. 7.1 do CMA e 64 do CBA, “constatou-se a 

inexistência de Autorização de Uso Terapêutico para o atleta e, ainda, verificou-se que 

o procedimento de coleta da amostra cumpriu devidamente o Padrão Internacional para

Testes e Investigações, assim como o Padrão Internacional para Laboratórios foi

adequadamente aplicado para exame e análise da amostra”, e, assim, tal
conduta “constitui uma potencial Violação da Regra Antidopagem por Presença de uma

Substância Proibida, de seus Metabólitos ou Marcadores na Amostra do Atleta, de

acordo com o artigo 2.1 do Código Mundial Antidopagem – CMA e art. 9º do Código

Brasileiro Antidopagem – CBA.”
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O Atleta, por intermédio de seus advogados, trouxe aos autos os documentos de fls. 30/45, 
que tratam da AUT, ao final, recusada pela WADA. 

Intimado, através do ofício nº 3/2020/MC/SEESP/ABCD/DE/CGGR, o atleta aceitou 
voluntariamente a sua suspensão provisória, e, em apertada síntese, justificou que “fez 

uso da Substância, de modo a tratar da forte dor que estava sentindo na região do peito 

e que estava comprometendo seus movimentos e a prática do esporte. Diante desse 

quadro, em junho de 2019 o Atleta passou por uma consulta com seu mastologista, Dr. 

João Carlos Sampaio Góes (“Dr. Góes”), que constatou que essas dores eram 

decorrentes de ginecomastia bilateral. O Dr. Góes recomendou que ele realizasse um 

tratamento com a Substância, por um período de 20 dias.” (fls. 48/49). 

A CBVela prestou informações (fls. 50/51), esclarecendo que o atleta é um ex-campeão 
mundial, filiado a Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro, compete pela Classe 
Olímpica FINN, ocupa atualmente o 1º Lugar no Ranking Internacional da Federação 
Internacional de Vela, tendo já participado dos Jogos Olímpicos de Londres (2012) e Rio 
(2016), e, principalmente, “o atleta não tem registro de violação de regra antidopagem. 

O atleta já fez vários testes de antidopagem e faz parte do whereabouts da Wada”. 

Por ocasião do envio do Termo De Aceitação Suspensão Voluntária, o Atleta fez juntar 
aos autos os documentos de fls. 56/68, a saber: 

a) declaração médica referente à consulta realizada em fevereiro de 2018 
com o Dr. Luiz Basso em que foi recomendado a realização de cirurgia; 
b) nota fiscal da consulta realizada em 02/02/2018; 
c) comprovante de reembolso do seguro da consulta realizada em 
02/02/2018; 
d) documentos da consulta realizada em 18/06/2019, com o Dr. João Carlos 
Sampaio Góes; 
e) ficha cadastral; 
f) ficha anamnese; 
g) receita médica com indicação do tratamento com a Substância por 20 dias.  

Termo De Aceitação Suspensão Voluntária (fls. 72). 

O ABCD (fls. 74/79) entendeu “configurada a Violação da Regra Antidopagem, 

constante do art. 9º do Código Brasileiro Antidopagem, pois avaliação preliminar feita 

pela ABCD, seguindo os preceitos do art. 7.2 do Código Mundial Antidopagem - CMA e 

art. 64 do Código Brasileiro Antidopagem - CBA, verificou a inexistência de Autorização 

de Uso Terapêutico para o atleta e, ainda, demonstrou que o procedimento de coleta da 

amostra cumpriu devidamente o Padrão Internacional de Teste, assim como o Padrão 

Internacional para Laboratórios foi adequadamente aplicado para exame e análise da 

amostra.” 

Autuado e recebido o processo neste TJD-AD (fls. 82/85), foi juntado aos autos pedido 
de prioridade no julgamento do caso (fl. 86), já que o atleta “é considerado um dos 

melhores da sua categoria e com reais chances de medalha olímpica....para que ele 

consiga participar dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, é necessário que ele seja julgado 

antes do mês de abril do corrente ano para que possa participar da última etapa 

qualificatória, que ocorrerá no mesmo mês”. 



Determinada a citação do atleta pela Eminente Presidente desta Corte (fls. 88/89), foi 
apresentada defesa arrolando duas testemunhas e juntando os documentos (fls. 108/149), 
cujos argumentos, em apertada síntese, são os seguintes: 

a. Ginecomastia Bilateral – “o Atleta fez uso do medicamento tamoxifeno para 
auxiliar no tratamento de sua ginecomastia bilateral, que às vésperas da 
classificação para os Jogos Olímpicos estava impedindo que ele treinasse para os 
importantes campeonatos que estavam por vir. Este medicamento era a única 
alternativa não cirúrgica para o tratamento do Atleta, conforme reconhecido pelo 
Dr. Góes no formulário da AUT”; 

(i) o consumo do tamoxifeno foi feito de boa-fé pelo Atleta para tratar 
condição que possui desde criança e que estava se agravando às vésperas das 
classificações para os Jogos Olímpicos; (ii) a World Sailing reconheceu que 
os documentos apresentados pelo Atleta comprovam o uso clínico da 
Substância; (iii) o tratamento realizado pelo Atleta se deu 40 dias antes da 
Competição, período no qual o Atleta esteve afastado de qualquer 
competição; (iv) o Atleta sequer estava no local do evento quando o oficial 
de controle antidopagem procurou por ele, mas fez questão de retornar ao 
local para realizar o exame em total demonstração de boa-fé, - não há que se 
falar em qualquer objetivo de se aumentar ou melhorar o rendimento do 
Atleta. 

b. Da completa ausência de culpa e negligência significativas do Atleta 

i. O caso não envolve o uso com má-fé de uma substância proibida pelo Atleta, a fim 
de melhorar o seu desempenho. O Sr. [...] não sabia ser necessário obter autorização 
para utilizar uma substância que não coincidiria com o calendário de competições, 
e que se deu 40 dias antes do evento teste no Japão; 

ii. Seguindo a orientação do Dr. Góes, o Atleta consumiu a última dose do 
medicamento prescrito em 8 de julho de 2019. O teste (fora de competição) ocorreu 
em 15 de agosto de 2019, dois dias antes do início do Campeonato. Dessa forma, o 
Campeonato teria início após exatamente 40 (quarenta) dias do término da 
prescrição; 

iii. a única experiência previa do Sr. [...] com a declaração de substâncias consumidas 
ou prescritas é o preenchimento dos Formulários de Controle de Doping, que 
exigem apenas que o Atleta divulgue quaisquer medicamentos consumidos nos 07 
(sete) dias anteriores ao exame. Ciente disso, o Atleta não se atentou ao fato que 
uma AUT seria necessária, tendo tomado o medicamento pela última vez 40 
(quarenta) dias antes do início da competição. Portanto, ele associou o prazo 
relevante para a obtenção de uma AUT com o prazo descrito no Formulário de 
Controle de Doping, ou seja, o uso de um medicamento nos 07 (sete) dias 
anteriores; 

iv. como atleta profissional e não especialista em química biológica, não tinha intenção 
de melhorar seu desempenho esportivo e não se atentou que o medicamento 
prescrito para aliviar sua dor poderia, de qualquer forma, configurar uma violação 
das regras antidopagem, principalmente tendo informado ao médico que ele era um 
atleta profissional; 



v. Atleta simplesmente procurou uma alternativa não cirúrgica para reduzir os 
sintomas da ginecomastia e teria recebido uma AUT pelo uso do tamoxifeno, caso 
tivesse solicitado a mesma 

vi. O Atleta sempre agiu de boa-fé, consultando médicos antes de ingerir quaisquer 
medicamentos e colaborando com o presente procedimento. Portanto, qualquer 
grau de culpa ou negligência atribuídos ao Atleta deve ser definido 
proporcionalmente com o nível de culpa ou negligência havido no caso em tela. 

vii. Aplicação do art. 93, II, do CBA, e jurisprudência internacional do Tribunal 
Arbitral do Esporte (“TAS”) TAS 2013/A/3327 Marin Cilic v. ITF & TAS 
2013/A/3335 ITF v. Marin Cilic, conhecido como “Caso Cilic”, se há de existir 
qualquer suspensão, ela deve ser baseada na análise do grau de culpa do acusado. 

viii. partir deste entendimento, e como no Caso Cilic tratava-se de uma Substância 
Especificada, os árbitros no referido caso desenvolveram sua argumentação no 
sentido de considerar razoável a aplicação de sanção (i) de 16 – 24 meses em casos 
de culpabilidade significativa; (ii) de 8 – 16 meses em casos de culpabilidade 
normal; e (iii) de 0 – 8 meses em casos de culpabilidade leve. 

ix. De modo a enquadrar o Atleta em uma dessas categorias, em um primeiro 
momento, é necessário observar os critérios objetivos relacionados à conduta do 
Atleta que culminou no uso da Substância. Assim, ressalta-se que: (i) o Atleta se 
consultou com um especialista, tendo este indicado como tratamento alternativo à 
cirurgia o uso do tamoxifeno pelo período de 20 dias; (ii) o uso dessa Substância 
era imprescindível para tratar das fortes dores que estavam impedindo o Atleta de 
treinar; e (iii) a próxima competição em que o Atleta participaria seria após 40 dias 
do término do tratamento. 

x. Diante desse cenário, entende-se que se o Atleta agiu com qualquer grau de culpa, 
este teria sido o mínimo possível, tendo em vista ser plenamente aceitável a 
ingestão da Substância neste caso, conforme já reconhecido pela World Sailing. 
Portanto, confia-se que este E. Tribunal enquadrará o Atleta no grau de 
culpabilidade leve. 

xi. Em seguida, tomando-se como base o período de 0-8 meses, deve-se analisar os 
critérios subjetivos do caso para determinar qual período, dentro dessa margem, 
seria justo aplicar ao Atleta. Assim, destaca-se que o Atleta (i) possui uma brilhante 
carreira no esporte, e nunca utilizou qualquer substância proibida; (ii) sempre agiu 
de boa-fé e em momento algum buscou fugir do exame de controle de dopagem; e 
(iii) estava passando por um momento de muito estresse, tentando se classificar 
para a última Olimpíada de sua carreira, não conseguindo treinar devido às fortes 
dores e, portanto, temendo que ele não seguiria o brilhante legado de seu pai. 

xii. Diante do acima, verifica-se que qualquer sanção imposta deve refletir a 
mensuração da culpa do Atleta. Assim, o único erro do Sr. [...] foi de não solicitar 
uma AUT com antecedência, fato esse que não deveria ser suficiente para impor 
qualquer período de suspensão ao Atleta e impedir a sua participação nos Jogos 
Olímpicos de Tokyo. 

xiii. Aplicação do art. 101, do CBA, na linha do precedente adotado para o atleta [...], 
considerou que ele agiu com baixíssimo grau de negligência por não ter solicitado 
uma AUT decidiu por impor um período de 03 (três) meses de suspensão (Anexo 
09), retroagido a partir da data da coleta da amostra. 

c. Proporcionalidade 



i. Neste caso, uma advertência e nenhum período de suspensão é suficiente para 
atingir os objetivos das regras antidopagem. Importante ainda levar em 
consideração todo o desgaste que essa situação vem causando ao Atleta desde que 
foi notificado pela World Sailing em setembro de 2019. 

ii. Assim, o princípio da proporcionalidade é elemento essencial que deve guiar a 
avaliação deste caso. Para tanto, é necessário avaliar o propósito das regras 
antidoping, que foram concebidas para identificar os atletas que visam fraudar as 
regras do jogo limpo e obter vantagem indevida. 

iii. Este evidentemente não é o caso do Atleta, que conforme destacado acima sempre 
agiu de boa-fé e buscou colaborar com as autoridades antidopagem, tendo inclusive 
aceitado suspensão preventiva em 16/01/2020. 

A PROCURADORIA DA JUSTIÇA DESPORTIVA ANTIDOPAGEM ofereceu 
denúncia, imputando ao atleta as condutas descritas no art. 9º, do CBA, entendendo que 
teria agido de maneira intencional, a justificar a aplicação do art. 93, I, “b”, c/c §1º, do 
CBA, e que a demonstração da conduta estaria na circunstância de que a meia vida da 
droga no organismo não poderia superar 07 dias. 

Para a Procuradoria (fls. 153), “o atleta utilizou-se da substância em Junho de 2019, 

sendo que quer fazer crer que a mesma estava ainda em seu organismo um mês e meio 

depois de parar de usar. Não há nenhum exame de imagem anterior à coleta, mas 

unicamente relatório de atendimento médico”. E mais: 

A principal razão para a inclusão do Tamoxifeno na lista de substâncias 
proibidas, se deve ao efeito colateral do uso de anabolizantes por 
homens, que gera até 50% de Ginecomastia 
(https://ginecomastiatratamento.com.br/blog/ginecomastia-bilateral-
secundaria-a-ingestao-deesteroides- anabolizantes/). Ora, o atleta alega 
que apresenta o problema de saúde - comum em usuário de esteróides 
– não requer AUT, nem declara o uso no formulário de controle. 
Evidente que agiu de forma intencional. 
É incontroverso que o denunciado se dopou de forma dolosa, uma vez 
que assumiu o risco de se dopar nos exatos termos do parágrafo 
primeiro do artigo 93 do CBA: 

Distribuídos os autos em 17 de fevereiro de 2020 (fs. 162), determinei a sua imediata 
inclusão na primeira pauta disponível. 

É o relatório. 

Ao que interessa na presente demanda, o primeiro e decisivo aspecto é o de que, 
claramente, o atleta não se dopou e não teria motivo para se dopar. A Vela é um esporte 
de habilidade, de conhecimento, e não de força física, pelo que não há qualquer motivo 
ou razão plausível para que se compreenda que um velejador pretenda usar esteroide 
anabólico para tentar obter melhora de seu rendimento nesse esporte, especificamente. 

A par da incoerência, verdade é que a substância especificada encontrada no organismo 
do atleta, Tamoxifeno (S4.2, SERMS), não tem por si só efeitos estimulantes, tampouco 
qualquer propriedade apta a propiciar uma melhora de performance em quem quer que 
seja, pois se trata de uma droga destinada a combater o câncer de mama e osteoporose em 
mulheres em menopausa. 



A razão pela qual o tamoxifeno é considerado uma droga especificada pelas autoridades 
anti-doping decorre da sua utilização por culturistas para evitar a denominada “teta de 

cadela”, manifestação grave de ginecomastia, que é sim um efeito colateral do uso de 
esteroides anabolizantes, como pretende fazer crer a denúncia. 

Ocorre que no caso versante é possível, desde logo, antever que o atleta não fez uso de 
qualquer anabólico esteroide. A demonstração disso está na alta concentração urinária 
aferida no exame, aproximadamente 1013 de densidade específica da urina (fl.19), 
circunstância que nos permite concluir que a utilização de qualquer anabólico seria 
facilmente detectada pelo exame. 

Esses primeiros apontamentos já são suficientes para afastar a aplicação do art. art. 93, I, 
“b”, c/c §1º, do CBA, até mesmo porque não há prova, até porque seria impossível, de 
que o atleta tenha intencionalmente se dopado, até porque a substancia encontrada em seu 
organismo não tem o efeito de desequilibrar qualquer disputa, tampouco de caracterizar 
uma trapaça. 

O ônus da prova cabe a quem alega, e a Procuradoria dele não se desincumbiu 
satisfatoriamente, como demonstrado. 

Um outro aspecto que restou sobejamente provado nos autos (fls. 56/68), e sobre o qual 
não paira qualquer controvérsia, foi o diagnóstico de ginecomastia, confirmado por 
exame de imagem, e de avaliação clínica, por dois médicos distintos, cuja competência e 
especialidade não se controvertem, inclusive contendo a prescrição do Tamoxifeno, ou 
seja, o uso foi por recomendação médica para o tratamento de uma condição desfavorável 
desenvolvida pelo atleta. 

Por cada um desses fundamentos, em conjunto ou isoladamente, a denúncia[1], tal como 
formulada, é improcedente. 

Entretanto, malgrado o pedido inicial fundar-se apenas no uso intencional de substância 
proibida, para fins de vantagem competitiva, -- o que acarretaria a absolvição do atleta –
, de oficio, analiso a Denúncia, em seu conjunto, para a partir dela constatar a invocação 
do descumprimento pelo atleta do art. 9º, do CBA. 

Passo ao exame desse tema. Chamou muito a minha atenção o formulário de controle de 
dopagem (fl.18), respondido de próprio punho pelo atleta, do qual extraio o seguinte, no 
que interessa: 

DECLARATION OF MEDICATION USE AND BLOOD 
TRANSFUSIONS: LIST ANY PRESCRIPTION/NON-
PRESCRIPTION MEDICATIONS OR SUPPLEMENTS, FOR E.G. 
BETA-2 AGONISTS AND GLUCOCORTICOSTEROIDS, TAKEN 
OVER THE PAST 7 DAYS (INCLUDE DOSAGE WHERE 
POSSIBLE) AND ANY TRANSFUSIONS RECEIVED OVER THE 
LAST SIX MONTHS. 

BCAA, TRIMEDAL, BI PROFENID, MEGAMEN, FISH OIL, 
CATAFLAN, VITAMIN C, TARGIFOR C, ZINCO, FOLIC, 
GLUTAMIN 



Como se vê, a pergunta levada a cabo pela autoridade responsável pela coleta foi se o 
atleta fez uso nos últimos 7 dias de alguma medicação ou suplemento com prescrição 
médica ou não, contendo a respectiva dosagem. 

O Atleta não mentiu, tampouco omitiu qualquer fato, pois já havia cessado há mais de 7 
dias o uso do tamoxifeno, prescrito a partir de 20 de junho, sendo certo que a meia vida 
da droga, cuja dose única é diária e de 20 miligramas, é de 5 a 7 dias, o que revela que o 
atleta ainda apresentaria, como de fato apresentou, traços da droga no seu organismo. 

Estou, assim, afastando definitivamente a aplicação do art. 93, I, do CBAD. Se não 
podemos identificar a intenção do atleta em trapacear, e aqui, repita-se, não há qualquer 
prova disso, A SUA NEGLIGÊNCIA AVULTA INDUBITÁVEL, a permitir a 
aplicação dos arts. 9º, §1º, e 93, II, do CBAD. 

Explica-se: trata-se de um atleta muito experiente, ex-campeão do mundo, tendo 
participado de diversas competições nacionais e internacionais, inclusive duas 
Olimpíadas (fls. 50/51), e está incluído no Grupo Alvo de Testes da World Sailing desde 
janeiro de 2017, circunstância que lhe impunha a obrigação de comunicar o fato da 
ginecomastia e o respectivo tratamento para fins de obtenção da AUT. 

Essa negligência, por não ter solicitado oportuna e tempestivamente uma AUT, já que 
plenamente justificado o uso do Tamoxifeno, acarreta a aplicação das sanções do art. 93, 
II, do CBAD, com a respectiva análise do grau de culpa do acusado, na forma do art. 101, 
I, do referido diploma. 

Nesse diapasão, cabe reconhecer que o atleta requereu e obteve da Federação 
Internacional de Vela uma AUT Retroativa, a qual, ao final, não prevaleceu junto a 
WADA, trazendo ao atleta uma indevida demora na solução do seu caso, que, como se 
viu, não demandava maiores divagações. 

É fato, ainda, que o atleta não se furtou da coleta do exame, tampouco se furtou das 
responsabilidades pelo uso da substância, muito pelo contrário, em absoluta boa-fé 
assumiu o uso da substância e aceitou a suspensão provisória, e, principalmente, deu todas 
as explicações pertinentes, dirimindo todos os eventuais questionamentos (fls. 72). 

 

DAS PENALIDADES. DOSIMETRIA E CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES 

Além dos arts. 93, II, e 101, I, do CBAD[1], o Tribunal Arbitral do Esporte[2], em caso 
de uso de substância especificada, a partir do grau de culpa do acusado, e 
proporcionalidade, vem estabelecendo as penas da seguinte forma: (i) de 16 – 24 meses 
em casos de culpabilidade significativa; (ii) de 8 – 16 meses em casos de culpabilidade 
normal; e (iii) de 0 – 8 meses em casos de culpabilidade leve. 

O pleito do atleta nesse sentido é o de que “qualquer suspensão imposta ao Atleta deve 

ser de no máximo uma advertência e nenhum período de suspensão, como forma de 

advertir o Atleta sobre a necessidade de obtenção prévia de uma AUT” (fls. 103), de 
modo a não comprometer a sua participação na Olimpíada. 



Afasto de plano o pleito de aplicação da pena de advertência, pois entendo que, ainda que 
leve, e sem qualquer intenção de trapaça ou de potencialidade disso com o uso da 
substância, a qual tinha recomendação médica e visava tratamento de ginecomastia, 
houve culpa do atleta, por negligência na obtenção da AUT. 

Cito, nesse diapasão, os próprios precedentes trazidos na defesa, Caso Cilic e do atleta 
[...] (Tamoxifeno), ambos no sentido de aplicação de penalidades de suspensão, pelo uso 
de substâncias especificadas (3 e 4 meses). 

Divirjo, entretanto, dos precedentes, pois entendo que a penalidade deva ser um pouco 
maior, em face da experiencia internacional do atleta, pelo que fixo a pena em 6 (seis) 
meses de suspensão, com fundamento nos arts. 93, II, e 101, I, do CBAD, considerando 
se tratar de hipótese de culpabilidade leve, por uso de substância especificada sem 
intenção de se dopar, sem influência na performance do atleta ou interferência no 
resultado de competições. 

Registro, por fim, que o atleta não possui antecedentes, e, ainda, colaborou com as 
autoridades antidopagem em todas as fases do processo, sendo certo que houve 
injustificada demora do sistema na solução do seu caso, descritos à fl. 16, especialmente, 
em face da obtenção e posterior revogação da AUT retroativa deferida pela Federação 
Internacional de Vela, em 17.10.2019, e a sua serôdia revogação, em 06.01.2020, pela 
WADA, isto a partir da coleta e resultados em 15.08.2019 e 27.09.19, respectivamente. 

Tais circunstâncias ensejam a aplicação do art. 114, §1º, do CBA, assim: 

Art. 114. Exceto conforme previsto abaixo, o período de Suspensão terá 
início na data da decisão final do julgamento ou, se a audiência é 
dispensada ou não houver audiência, na data em que a o período de 
Suspensão foi aceito ou de outra forma imposto. 
§ 1º Quando houver atrasos substanciais no processo de julgamento 
ou em outros aspectos do Controle de Dopagem não imputáveis ao 
Atleta ou outra Pessoa, o TJD-AD pode iniciar o período de 
Suspensão na data da coleta da Amostra ou na data em que ocorreu 
outra Violação da Regra Antidopagem. 

Diante disso, reconheço a ocorrência de atrasos substanciais no processo de julgamento 
ou em outros aspectos do Controle de Dopagem não imputáveis ao Atleta, devidamente 
descritos à fl. 16, e torno definitiva a pena de 6(seis) meses de suspensão, a contar da 
data da coleta, tal como estabelece o art. 114, §1º, do CBAD, resolvendo-se a questão 
pelo tempo de suspensão já cumprido pelo atleta até esse momento. 

É como voto. 

 

1 Fls. 19 -- Test Report/ Rapport de Contrôle- S4. Hormone and Metabolic 
Modulators/tamoxifen metabolite 3-hydroxy-4-methoxytamoxifen. 

2 Pg. 156. Diante do exposto, requer esta Procuradoria de Justiça Desportiva o 
recebimento da presente denúncia, o seu regular processamento e, ao final, a condenação 
do atleta denunciado por infração a alínea “b”, inciso I, cc. § 1º do artigo 93 do Código 



Brasileiro Antidopagem e do fisioterapeuta por infração ao artigo 97 do Código Brasileiro 
Antidopagem. 

3 Art. 101. Poderá haver redução de Sanções alusivas aos casos que envolvam Substâncias 
Especificadas ou Produtos Contaminados quando: 

I – o Atleta ou outra Pessoa conseguir provar a Ausência de Culpa ou Negligência 
Significativas, então o período de suspensão deve ser, no mínimo, uma advertência e 
nenhum período de suspensão, e no máximo, dois anos de suspensão, dependendo do grau 
de Culpa do Atleta ou outra Pessoa; 

4 (“TAS”) TAS 2013/A/3327 Marin Cilic v. ITF & TAS 2013/A/3335 ITF v. Marin Cilic, 

  

Brasília, 17 de março de 2020. 

  

Assinado eletronicamente 
TERENCE ZVEITER 

Auditor do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 
  

  

Determino à Secretaria as comunicações de praxe. 
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