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EMENTA: SUBSTÂNCIA ESPECIFICADA INTEGRANTE DA CLASSE 
ESTIMULANTES (S6.B). INTENCIONALIDADE AFASTADA. CULPA GRAVE 
DA ATLETA. SUSPENSÃO. 20 MESES. ATLETA GUIA. ADMINISTRAÇÃO DE 
SUBSTÂNCIA PROIBIDA. REVELIA. SUSPENSÃO. 04 ANOS. 

ACÓRDÃO 

Decide a Terceira Câmara: (i) por MAIORIA de votos, nos termos da fundamentação do 
relator, penalizar a atleta [...] à 20 (vinte) meses de suspensão com base no artigo 93, 
inciso II, combinado com artigo 101, inciso I, do CBA, devendo, nos termos do artigo 
114, § 7º, do Código Brasileiro Antidopagem, a contagem de tal penalidade iniciar-se da 
data da suspensão provisória da atleta, ou seja, de 07.08.2019. Além da Desqualificação 
Automática dos resultados da Competição que originou a Amostra positiva, devem ser 
desclassificados todos os outros resultados da Atleta obtidos a partir da data da coleta de 
Amostra positiva, até o início da Suspensão Provisória. Além da desclassificação dos 
resultados devem ser aplicadas todas as outras Consequências como a perda de todas as 
medalhas, pontos e prêmios. Foi vencida a auditora presidente Cristiane Caldas Pereira, 
que votou pela suspensão da atleta por 4 (quatro) anos, conforme o voto também anexo; 
e (ii) por UNANIMIDADE de votos, nos termos da fundamentação do relator, penalizar 
o atleta guia [...] à 4 (quatro) anos de suspensão com base no artigo 97, do Código
Brasileiro Antidopagem, devendo, nos termos do caput do artigo 114, do CBA, a
contagem de tal penalidade iniciar-se hoje, data do julgamento, ou seja, 29.06.2020.
Sessão de Julgamento realizada por videoconferência, em 29 de junho de 2020.
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Pedro Alberto Campbell Alquéres 
Auditor do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 

Relator 
   

RELATÓRIO 

   

1.      No dia 16.06.2019, a atleta [...] foi submetida ao controle de dopagem no Desafio 
CPB X CBAt, realizado na Cidade de São Paulo. 

2.      A amostra da atleta foi analisada pelo Laboratório Brasileiro de Controle de 
Dopagem - LBCD, que detectou a presença da substância proibida 5-methylhexan-2-
amine (1,4-dimethylpentylamine). 

3.      Após gestão inicial, a ABCD notificou a atleta em 11.07.2019, oportunidade em 
que foi informado sobre: (a) o resultado da análise laboratorial, (b) o direito de pedir a 
análise da amostra B, (c) a oportunidade de trazer uma justificativa para o resultado 
positivo, e (d) a possibilidade de aceitar uma suspensão voluntária. 

4.      Em 18.07.2019, a Defesa da atleta enviou manifestação para a ABCD, informando, 
em síntese, que a atleta [...] é cega e por isso é extremamente dependente das pessoas que 
estão ao seu redor; que isso a difere dos demais atletas de alto nível, especialmente no 
que se refere à suplementação alimentar, pois jamais saberá aquilo que efetivamente está 
ingerindo. Disse, ainda, que não havia interesse na abertura da amostra B, que 
a substância proibida encontrada em seu organismo veio do suplemento denominado “Mr. 
Veinz” e que um comprimido do referido produto foi oferecido a atleta pelo seu atleta 
guia - o Sr. [...] – durante o Desafio CPB/CBAt. 

5.      Além disso, informou ainda que a atleta é atual campeã paralímpica no salto em 
distância classe T11, uma das melhores do mundo atualmente em sua modalidade e já 
havia obtido o índice para as principais competições que viriam, principalmente o Parapan 
de Lima e as Paralimpíadas de Tóquio. Naturalmente, como qualquer atleta desse nível, 
a Defesa informou ainda que a atleta já havia sido testada dezenas de vezes, sem qualquer 
mácula em sua carreira. 

6.     Em 22.07.2019, a ABCD fez novos questionamentos à atleta que respondeu em 
24.07.2019 que: (i) ao contrário do que constou dos esclarecimentos iniciais, a atleta não 
tomou um comprimido, mas sim de um composto em pó, que foi misturado à água e 
ingerido pela atleta. Informou que na ocasião, foram misturados à água dois suplementos: 
“PRE-HD – Pre Workout” e o “Mr. Veinz – Explosive Pump Matrix”; (ii) a mistura de 
suplementos foi ingerida pela atleta em dois momentos, ambos no dia 16.06.2019, dia da 
competição; a primeira ingestão ocorreu aproximadamente 40 minutos antes da prova, no 
momento do aquecimento, e a segunda ocorreu aproximadamente 5 minutos antes da 
prova; (iii) a atleta não tem condições de precisar a dosagem, já que a mistura foi 
preparada pelo seu guia. Apenas soube, posteriormente, que a mistura continha o “PRE-
HD”, junto com “um pouco misturado do “’Mr. Veinz’”, cujo princípio ativo principal é 
a Beta Alanina; (iv) informou o telefone do Sr. [...]; (v) enviou os resultados de exames 



de classificação realizados para definir a classe de competição da atleta dentro do 
paralimpismo, nos quais se atesta ser a atleta portadora da doença congênita de Stargardt, 
que a leva progressivamente à cegueira completa. Informou que a atleta consegue apenas 
perceber vultos e sombras e distinguir grandes objetos colocados à sua frente; (vi) enviou 
imagens do frasco do suplemento e de seu rótulo, onde se constata a pequena quantidade 
da substância proibida e, por isso, informou finalmente que não solicitaria exames para 
comprovação de eventual contaminação do produto. 

7.     Em 22.07.2019, o Comitê Paralímpico Brasileiro, atendendo também uma 
solicitação da ABCD, informou que a atleta era registrada na entidade, que competia em 
Atletismo, T11, F11, que participava regularmente de circuitos nacionais e internacionais, 
que recebe orientações antidopagem do Comitê e que não consta registro anterior de 
violação de regra antidopagem. 

8.      No próprio dia 24.07.2019, a ABCD indagou novamente à atleta sobre o produto 
“Mr. Veinz”, já que no site oficial da Dragon Pharma, fabricante do suplemento, o rótulo 
apresentado do produto não consta a substância proibida. No dia seguinte, a Defesa 
reconheceu que de fato, a composição apresentada nos sites oficiais da fabricante produto 
não apresentam a referida substância proibida, mas que o produto em cujo rótulo contém 
a substância pode ser encontrado em buscas no site do Mercado Livre, o que talvez 
demonstrasse que existem duas composições distintas do mesmo produto ou que o 
produto tivesse passado por alguma modificação recente, tendo sido retirada de sua 
composição a substância. Enviou imagens obtidas pela atleta do produto consumido, que 
foi solicitada por ela ao seu guia tão logo soube do resultado adverso do teste de dopagem, 
e por fim informou que não foi a atleta que adquiriu o produto, por isso não teria condições 
de atender à solicitação de apresentação da nota fiscal. 

9.      Em 26.07.2019, ainda em resposta aos questionamentos feitos em 22.07.2019 pela 
ABCD, a Defesa informou que o Sr. [...] – atleta guia - se recusou a dar uma declaração 
por escrito sobre os fatos narrados, “talvez temendo alguma sanção contra si” e enviaram 
cópia de mensagem enviada por ele à atleta por Whatsapp, informando sobre o 
suplemento que foi dado. 

10.    Na mesma data, 26.07.2019, o LBCD, respondendo a questionamento da ABCD, 
informou que a estimativa de concentração para substância proibida na amostra da atleta 
era de 460,0 ng/mL. Já em 30.07.2019, o LBCD novamente informou que, embora não 
existam estudos disponíveis na literatura que reproduzam ao padrão de uso da substância 
descrito pela Defesa, a hipótese do agente dopante ter sido utilizado segundo relato não 
pode ser descartada. 

11.   Em 07.08.2019, a presidente do TJD-AD aplicou a suspensão provisória à atleta. 

12.   Em 13.08.2019, visando reverter a suspensão preventiva que lhe foi imposta, a 
Defesa solicitou a audiência especial, com a oitiva do Sr. [...] e de duas testemunhas, 
membros do Comitê Paralímpico Brasileiro, que poderiam esclarecer que ouviram 
diretamente do Sr. [...] que fora ele quem ministrou o suplemento à atleta no dia da 
competição. Na sua petição, a Defesa destacou que a atleta tem total confiança que o Sr. 
[...] não lhe ministrou o suplemento visando qualquer ganho de performance ou prejudicá-
la, e que seu guia tinha total desconhecimento sobre a existência de uma substância 
proibida em competições na sua composição. 



13.   Em 19.08.2019, a Presidente do TJD-AD realizou sorteio entre as Câmaras para o 
julgamento do pedido, cabendo ao Dr. Guilherme Faria da Silva ser o relator. 

14.   Em 22.08.2019, a ABCD juntou aos autos a conclusão da Gestão de Resultados, 
razão pela qual o Dr. Guilherme, diante da finalização da fase investigatória por parte da 
ABCD, decidiu dar andamento ao processo, não realizando a Audiência Especial, 
buscando a celeridade processual. 

15.    Em 02.09.2019, a atleta apresentou sua Defesa que narrou os fatos já apresentados 
acima e concluiu que: (i) esse foi o primeiro resultado analítico adverso verificado em 
exames antidoping da atleta; (ii) a substância proibida é uma substância especificada; (iii) 
embora seja ônus da ABCD ou deste TJD-AD provar a existência de intenção da 
Requerente em se dopar e trapacear, a atleta demonstrou que não tinha conhecimento 
sobre o consumo da substância proibida e que não tinha intenção em obter vantagem 
indevida; (iv) a pena base para a Requerente não poderá ser superior a 2 anos; (v) as 
circunstâncias que envolvem o consumo da substância proibida e a conduta da atleta não 
se enquadram nas excepcionais hipóteses de eliminação da suspensão, mas se enquadram 
nas hipóteses de redução da suspensão; (vi) a deficiência da atleta e o fato de ela ter 
confiado não em qualquer pessoa, mas em seu guia, seu histórico pregresso, a divergência 
entre a composição do suplemento “Mr. Veinz” apresentada em seu site oficial e no rótulo 
do frasco consumido e o fato de a atleta ter informado o consumo daquilo que pensou ter 
consumido no Formulário de Controle de Dopagem, denotam o seu leve grau de culpa no 
episódio que culminou com o consumo da substância proibida. 

16.      Em 17.10.2019, a Procuradoria apresentou sua denúncia em que afirma que: (i) a 
atleta ingeriu uma substância estimulante com a finalidade específica de entrar em uma 
“competição oficial, de caráter internacional, na qual os resultados individuais aferidos 
por cada atleta lhe conferiam índices para outras competições” ou sejam, desconsiderou, 
“manifestamente”, o risco de se tomar o suplemento que induziu ao Resultado Analítico 
Adverso, ficando nítido que a atleta fez uso da substância proibida com o intuito de 
trapacear, já que as suas condutas apontam “um risco significativo para a ocorrência de 
uma Violação”, sendo certo que a atleta “manifestamente desconsiderou esse risco”. No 
entendimento da Procuradoria, não há elementos nos autos que demonstre o “cuidado e 
investigação” exercido pela atleta que demonstrasse o “risco percebido”. Muito pelo 
contrário, extrai-se dos autos a total culpa e negligência colocada em prática pela atleta, 
que tanto já participou de inúmeras competições, externando o seu “grau de experiência”. 
Daí a razão de a Procuradoria entender que a pena base a ser estipulada deve ser aquela 
que vai contida art. 93, inciso I, alínea “b” do CBA, afastando-se a aplicação do seu inciso 
II., ou seja, pena base de 4 anos. 

17.     Em 17.12.2019, finalmente, foi realizada a sessão de julgamento da atleta. Após a 
oitiva da atleta – que confirmou substancialmente todos os fatos narrados em sua Defesa 
- o então Presidente da Câmara, Humberto Fernandes, sugeriu que o julgamento fosse 
suspenso, convertendo a audiência de instrução em audiência especial. A testemunha 
arrolada pela ABCD, o DCO Vinícius Ferro, informou que fez um exame antidoping no 
atleta guia em fins de julho/começo de agosto e que este ficou surpreso, pois informou 
que não sabia que o guia era submetido ao controle de doping. Disse que o Sr. [...] 
ressaltou que guiava a atleta durante a prova que ela foi submetida ao controle antidoping, 
o qual testou o controle adverso. Completou ressaltando que o exame de doping que 
estava sendo feito nele era um peso que estava sendo retirado dele, pois através do exame 



ficará provado que ele não utilizou nenhuma substância e que não teria dado a substância 
para a atleta. A testemunha da defesa, Sr. [...], informou que ouviu do guia que este deu 
o suplemento e inclusive mostrou o pote do suplemento em conversa que tiveram em 
conjunto com a atleta. Ao final, formalmente convertida a audiência de instrução em 
audiência especial, os auditores votaram pela manutenção da suspensão preventiva da 
atleta e os autos foram encaminhados à Procuradoria para a avaliação da conduta do 
atleta-guia. 

18.      Em 21.02.2020, a Procuradoria apresentou denúncia contra o atleta-guia, alegando 
que ele ministrou suplemento que continha substância proibida a atleta cega, de forma 
claramente intencional nos termos da legislação de combate à dopagem, pois sabedor da 
existência de um risco significativo de que a conduta poderia constituir ou resultar uma 
violação, manifestadamente desconsiderou esse risco. Dessa forma, a Procuradoria pediu 
a condenação tanto da atleta originalmente denunciada por infração aos art. 9º, do CBA, 
e, por conseguinte, a aplicação da sanção disciplinar consignada no artigo 93, inciso I, 
alínea “b”, do mesmo Código, como a condenação do seu guia por infração ao artigo 16 
- que trata de Administração de Substância Proibida - estando sujeito à sanção previstas 
no artigo 97 do CBA (i.e. de 4 até 30 anos de suspensão). 

19.      Após a denúncia do guia e sua intimação, foram nomeadas duas advogadas dativas 
para o Sr. [...] pelo tribunal. A primeira renunciou ao mandato alegando outros 
compromissos profissionais e a segunda renunciou também ao mandato por não conseguir 
contato com o Sr. [...], que não atendia seus telefonemas e bloqueou seu número no 
Whatsapp.  Dessa forma, decidimos julgá-lo mesmo sem defesa. 

Este é o relatório. 

   

VOTOS 

  

Infração da regra antidopagem pela atleta [...] 

1.        O artigo 9º do Código Brasileiro Antidopagem – CBA dispõe: 

“Art. 9º É Violação da Regra Antidopagem a presença de Substância 
Proibida, de seus Metabólitos ou de Marcadores na Amostra de um 
Atleta. 

§ 1º É dever pessoal de cada Atleta assegurar que nenhuma Substância 
Proibida entrará em seu corpo. Os Atletas serão responsáveis por 
qualquer Substância Proibida, seus Metabólitos ou Marcadores 
encontrados em suas Amostras. Do mesmo modo, não é necessário que 
a intenção, Culpa, negligência ou conhecimento do uso por parte do 
Atleta seja demonstrado para que se estabeleça esta Violação da Regra 
Antidopagem prevista neste artigo. 

§ 2º Prova suficiente de Violação da Regra Antidopagem de acordo 
com o § 1º do Artigo 9º deverá ser estabelecida por quaisquer das 
circunstâncias seguintes: I - Presença de uma Substância Proibida ou 
seus Metabólitos ou Marcadores na Amostra A do Atleta, quando este 



renunciar à análise da Amostra B e a Amostra B não seja analisada; 
(...)” 

2.        O laudo do LBCD, de 10.07.2019, com o resultado do controle de dopagem da 
atleta [...], revelou a presença da substância 5-methylhexan-2-amine (1,4-
dimethylpentylamine) na sua amostra de urina. 

3.        A substância é da categoria “S6.b – Estimulantes”, considerada Especificada e 
proibida “em competição”, conforme a Lista de Substâncias e Métodos Proibidos em 
vigor. 

4.        A atleta renunciou ao seu direito de abertura da amostra B e em momento algum 
negou a ingestão da substância. 

5.      Dessa forma, não há qualquer controvérsia em relação a infração da regra 
antidopagem pela atleta. 

Vamos agora à aplicação da sanção. 

6.        Como diz o nosso ilustre procurador geral PAULO SCHMITT no seu livro Justiça 
Desportiva Antidopagem, a aplicação da pena é o momento de maior importância na 
atuação do “auditor revestido das vestes de julgador”, quando são consideradas e 
valoradas todas as questões abordadas durante o julgamento. É a hora de individualizar a 
sanção, levando-se em conta o ser humano - a atleta [...] - e o fato ocorrido, com bom 
senso e razoabilidade. 

7.        Para o caso concreto, a sanção está prevista no artigo 93 do CBA, que dispõe: 

“Art. 93. O período de Suspensão para uma primeira Violação 
por Presença, Uso ou Tentativa de Uso ou Posse, sujeito a 
potencial redução por incidência de atenuantes nos termos da 
Seção X, deve ser: 
I – de quatro anos quando: 
a) a Violação da Regra Antidopagem não envolva Substância 
Especificada, exceto se o Atleta ou outra Pessoa prove que a 
Violação não foi intencional; 
b) a Violação da Regra Antidopagem que envolva Substância 
Especificada e a ABCD ou o TJD-AD, conforme o caso, 
estabeleça que a Violação foi intencional. 
II – nos casos em que não se aplique o previsto no inciso I deste 
artigo, o período de suspensão será de dois anos. 
§ 1º Tal como se interpreta nos arts. 93 e 94, o termo 
“Intencional” destina-se a identificar atitude de trapaça, 
podendo ser caracterizada quando Atleta ou outra Pessoa se 
envolva em condutas que, embora sabendo que constituíam uma 
Violação da Regra Antidopagem ou que representavam um risco 
significativo para a ocorrência de uma Violação, manifestamente 
desconsiderou esse risco. (...)” 

  



8.        Tratando-se na hipótese de uma substância Especificada, a pena base da atleta seria 
então: (a) de quatro anos, se nos convencemos de que a violação da regra antidopagem 
foi intencional ou, como prevê o § 1º do artigo 93, em decorrência da desconsideração 
pela atleta de um risco significativo para ocorrência de uma violação; ou (b) de dois anos, 
se entendermos que a atleta não teve a intenção de se dopar. 

9.        No caso, por tudo que consta dos autos, documentos e depoimentos da atleta, do 
Oficial de Controle de Dopagem Vinicius Ferro e do Sr. [...], Diretor Técnico Adjunto do 
Comitê Paraolímpico Brasileiro, entendo que a ABCD e a Procuradoria não conseguiram 
demonstrar a intenção da atleta utilizar a substância proibida ou que a atleta tenha tomado 
um risco considerado significativo para ocorrência de uma violação. Ao tomar 
“emprestado” o suplemento de seu guia, a atleta sem dúvida foi negligente e imprudente, 
mas não me convenci do dolo, da intencionalidade, da sua vontade dirigida, livre e 
consciente de trapacear ou mesmo de correr um risco significativo de violar a regra 
antidopagem. 

10.      Apesar de pequenas imprecisões, a narrativa da Defesa e o depoimento da atleta 
parecem-me coerentes com os fatos descritos. Havia uma prescrição nutricional do uso 
da Beta Alanina pela atleta durante os treinos. A atleta lançou a Beta Alanina no 
formulário do controle de dopagem. Após a notificação da ABCD, a atleta demonstrou 
ter feito o possível para identificar como a substância ingressou no seu corpo e, em 
seguida, após os contatos com o guia, informou à ABCD sobre a sua descoberta. O LBCD 
informou que a hipótese de o agente dopante ter sido utilizado segundo relato não pode 
ser descartada, ou seja, cientificamente faz sentido. O depoimento do representante do 
Comitê Paraolímpico, no que era mais relevante para o caso, confirmou a dinâmica da 
reação da atleta e de seu guia. Por outro lado, o depoimento do Oficial de Controle de 
Dopagem [...], com afirmações sobre as palavras do guia [...], não teve o condão de alterar 
meu convencimento e apenas demonstraram o desconhecimento da dinâmica do processo 
de dopagem e da atuação da Justiça Desportiva Antidopagem por parte do atleta guia. 

11.      A atleta [...] é uma atleta que, embora tenha uma carreira curta no esporte (desde 
2013, segundo sua Defesa), é sem dúvida extremamente vitoriosa. Tem uma experiência 
significativa em competições pelo mundo, foi campeã pan-americana e chegou ao ápice 
de sua carreira esportiva com a medalha de ouro na Paraolimpíada do Rio em 2016. Como 
dito em sua Defesa e confirmado em seu depoimento pessoal, a atleta recebe educação 
antidopagem pelo Comitê e na sua carreira já foi submetida a dezenas, ou centenas, de 
testes, sem quaisquer irregularidades. 

12.      É difícil crer, por tudo isso, que a atleta teria a intenção de se utilizar 
deliberadamente de uma substância proibida para participar da competição onde foi 
testada. Como frisou a Defesa, era uma prova sem vencedores e sem premiação, um 
desafio onde atletas com e sem deficiências competiam um contra os outros, sem até 
mesmo distinção de classes de deficiências, como acontece em provas oficiais. Em seu 
depoimento pessoal, a atleta confirmou que participou da competição como um treino, 
pois já tinha todos os índices que precisava naquele momento para participação em nas 
suas provas-alvo. Usando suas palavras, estava em “período de força”, sem polimento, 
respeitando a periodização do seu treinamento. Como já pontuou a ABCD em processos 
anteriores de nosso tribunal que tratavam da methylhexan-2-amine (1,4-
dimethylpentylamine), “a principal característica dessa classe é deixar os atletas relaxados 
e menos nervosos assim como para ajustarem os seus organismos a um nível superior de 



prontidão antes da competição”. Enfim, não vejo razão ou motivos para que ela tivesse 
essa preocupação no desafio que participou e que foi testada. 

13.      São vários casos no mundo de doping pela presença da 5-methylhexan-2-amine 
(1,4-dimethylpentylamine) em amostras de atletas. Obviamente, existe a possibilidade de 
os atletas estarem deliberadamente utilizando a substância para obter alguma vantagem e 
seria ingênuo não reconhecer que isso poderia acontecer. No entanto, nessa substância 
em particular, muita coisa sugere que os testes positivos não são um sinal de “trapaça”, 
mas sim de ingestão acidental. Se um atleta profissional está buscando uma vantagem, há 
maneiras muito mais eficientes de se conseguir. 

14.      Vale lembrar que o artigo 28 do CBA explica que as Substâncias Especificadas 
não são consideradas menos importantes ou menos perigosas do que as Substâncias Não 
Especificadas, mas que se tratam de substâncias para as quais existe uma maior 
probabilidade do atleta as ter consumido com finalidade distinta de melhorar o seu 
desempenho esportivo com o que nós conhecemos como doping. 

15.      Eu identifiquei exatamente dois processos (processos nºs 71000.046274/2019-10 
e 58000.000964/2019-56) julgados neste tribunal envolvendo a utilização da 5-
methylhexan-2-amine (1,4-dimethylpentylamine, sendo um caso de um experiente e 
premiado atleta de ginástica olímpica e outro de um atleta de jiu-jitsu. Coincidentemente, 
os dois consumiram suplemento da Dragon Pharma – o Venom – não se atentando da 
presença da substância proibida. Após a notificação da ABCD, perceberam o equívoco, 
confessaram o uso do produto e, ainda assim, em ambos os casos este tribunal não 
reconheceu a intenção da trapaça, não reconheceu a intencionalidade. 

16.      Ora, pois, se mesmo quando um atleta – que pode enxergar - compra o suplemento 
e confessa a sua utilização sem o cuidado de verificar no rótulo se existe alguma 
substância proibida, o tribunal entende que não houve intenção, como nós podemos 
reconhecer o dolo no caso concreto, da [...] por tudo que vimos nos autos ? Apenas para 
curiosidade ou referência, em um desses casos, inclusive, a ABCD solicitou a 
concentração da substância na amostra para o laboratório e a estimativa que foi apontada 
era 14 vezes maior do que no caso que agora discutimos. 

17.      Afastada a intencionalidade, passo a analisar o grau de culpa da atleta e a 
dosimetria da pena. 

18.      O artigo 100 do CBA, prevê que quando o atleta provar ausência de culpa ou 
negligência, o período de suspensão de outro modo aplicável pode ser eliminado. O artigo 
101 do mesmo código, por sua vez prevê que pode haver redução de sanções alusivas aos 
casos que envolvam substâncias Especificadas quando o atleta conseguir provar a 
“ausência de culpa ou negligência significativas”. Nesse caso, a pena deve ser de, no 
mínimo, uma advertência e nenhum período de suspensão, e no máximo, dois anos de 
suspensão, dependendo do grau de culpa do atleta. 

19.      No caso concreto, não vejo ausência de culpa ou negligência da atleta (e a própria 
Defesa assim reconhece). Ao contrário da Defesa, não vejo, porém, um grau leve de culpa, 
mas, sim, um grau significativo de culpa da atleta. 

  



20.      Na definição que consta do Apêndice do CBA, culpa é qualquer quebra no dever 
ou falta no dever apropriado para uma situação em particular. Entre os fatores a serem 
levados em conta na avaliação do grau de culpa do atleta estão, por exemplo, a experiência 
do atleta, a idade, considerações especiais, como deficiência, o grau de risco que deveria 
ter sido percebido pelo atleta e o nível de cuidado e investigação que deveria ter sido 
tomado pelo atleta em consideração à percepção do nível de risco envolvido. 

21.      Assim, em que se pese os bons antecedentes da atleta em relação aos seus exames 
antidoping do passado e, ainda, a insegurança e a dependência que lhe traz sua deficiência 
visual, entendo que a atleta cometeu falhas consideráveis, como esquecer seus 
suplementos em dia de prova, não utilizar a Beta Alanina em comprimidos como 
receitado pela sua nutricionista, e, mais do que tudo, claro, aceitar o produto de outra 
pessoa, do guia contratado pelo Comitê para lhe auxiliar. Uma atleta consagrada e 
experiente como a [...] não poderia jamais deixar de observar essa regra básica de conduta 
de um atleta, ainda mais em competição. 

22.      Em matéria de dopagem, é costume utilizar parâmetro de dosimetria do seguinte 
julgado do Tribunal Arbitral do Esporte – TAS-CAS envolvendo o caso “Marin Cilic v. 
International Tennis Federation” para definir a pena base, no limite máximo de 24 meses 
por infração antidopagem: 

“CAS 2013/A/3327 Marin Cilic v. International Tennis Federation CAS 
2013/A/3335 International Tennis Federation v. Marin Cilic 
“70. Aplicando essas três categorias ao intervalo de sanções possível 
de 0 a 24 meses, o Painel chega aos seguintes intervalos de sanções: 
a. Grau significativo ou falha considerável: 16 a 24 meses, com uma 
falha significativa “padrão” que leva a uma suspensão de 20 meses. 
b. Grau normal de falha: 8 a 16 meses, com um grau normal "padrão" 
de falha, levando a uma suspensão de 12 meses. 
c. Grau de falha leve: 0 - 8 meses, com um grau de falha leve “padrão”, 
levando a uma suspensão de 4 meses.” 
 

23.      Sendo assim, diante de todo o contexto dos autos, por infração ao artigo 9º do 
CBA, voto por penalizar a atleta [...] a 20 (vinte) meses de suspensão com base no artigo 
93, inciso II, combinado com artigo 101, inciso I, do CBA, devendo, nos termos do artigo 
114, § 7º, do CBA, a contagem de tal penalidade iniciar-se da data da suspensão provisória 
da atleta, ou seja, em 07.08.2019. Além da Desqualificação Automática dos resultados da 
Competição que originou a Amostra positiva, devem ser desclassificados todos os outros 
resultados da Atleta obtidos a partir da data da coleta de Amostra positiva, até o início da 
Suspensão Provisória. Além da desclassificação dos resultados devem ser aplicadas todas 
as outras Consequências como a perda de todas as medalhas, pontos e prêmios. 

Infração da regra antidopagem pelo atleta guia [...] 

24.      Por tudo que consta dos autos, o atleta guia [...] foi denunciado por infração ao 
artigo 16 do CBA, que trata de administração a qualquer atleta em Competição de 
qualquer substância proibida, e assim dispõe: 

  



“Art. 16. É Violação da Regra Antidopagem a Administração ou 
Tentativa de Administração a um Atleta Em-Competição de qualquer 
Substância ou Método Proibido ou a Administração ou Tentativa de 
Administração a um Atleta Fora-de-Competição de qualquer 
Substância ou Método Proibido Fora-de-Competição.” 

25.      A sanção pela violação do artigo 16 é prevista no artigo 97 do CBA, que tem a 
seguinte redação: 

“Art. 97. Por Tráfico ou Tentativa de Tráfico de uma Substância ou 
Método Proibido ou por Administração ou Tentativa de Administração 
o período de suspensão deve ser de no mínimo quatro anos e máximo 
de 30 anos, dependendo da gravidade da Violação.” 

26.      Considerando que o atleta guia em nenhum momento compareceu ao processo, 
atendeu aos pedidos da ABCD ou intimações deste tribunal e não manteve qualquer 
contato com a advogada dativa nomeada pelo tribunal (não atendeu seus telefonemas e 
chegou ao cúmulo de “bloqueá-la” no Whatsapp), não me resta outra alternativa que não 
seja aplicar a sanção prevista no artigo 97 à sua revelia, nos termos do artigo 25 do CBA. 
Tal dispositivo prevê que os Auditores em audiência podem validar a presunção do 
cometimento da violação da regra antidopagem, baseada na recusa do atleta ou de outra 
Pessoa devidamente intimado para comparecer na audiência, pessoalmente, por telefone 
ou por qualquer meio aceito pelo Tribunal, para responder questões do Tribunal ou da 
ABCD. É lamentável pois talvez sua presença pudesse ajudá-lo muito na acusação que 
lhe foi feita e, também, possivelmente ajudar a atleta – se ele pudesse mostrar que não 
teve intenção. 

27.      Sendo assim, diante de todo o contexto dos autos, por infração ao artigo 16 do 
CBA, voto por penalizar o atleta guia [...] a 4 (quatro) anos de suspensão com base no 
artigo 97, do CBA, devendo, nos termos do caput do artigo 114, do CBA, a contagem de 
tal penalidade iniciar-se hoje, data do julgamento, ou seja, 29.06.2020. 

É como eu voto. 

  

Pedro Alberto Campbell Alquéres 

Auditor Relator 

 

-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------- 

 

O Senhor Auditor JOÃO ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE E SOUZA 

            Com o relator, conforme o voto a seguir: 

  



De início, adianto que estou de acordo, na integralidade, com o voto proferido pelo 
Relator, Dr. Pedro Alberto Campbell Alquéres. Em síntese, acompanho o seu voto tanto 
no tocante a responsabilidade e período de suspensão aplicado à atleta [...], bem como 
quanto à decisão proferida pelo Relator com relação ao atleta guia, o Sr. [...]. 

Assim, apenas gostaria de acrescentar algumas razões e fundamentos, o que passo ora a 
fazer. Primeiramente, será feita a análise da responsabilidade da Sra. [...], para então ser 
analisada a responsabilidade do Sr. [...]. 

I – DA RESPONSABILIDADE DA ATLETA [...]: 

Em primeiro lugar, destaco que é incontroverso o uso da substância proibida. A forma 
como se deu esse uso (com ou sem intenção) é controvertida, mas o uso em si não é. 
Aliás, como bem ponderado pela própria defesa, a tese esgrimida pela atleta não é de 
absolvição. A denunciada reconhece a infração. Por tudo isso, é inquestionável que a 
atleta deve ser responsabilizada. 

Quanto à forma como a substância proibida ingressou no organismo da atleta, a defesa 
alega que seria pela ingestão do suplemento chamado “Mr. Veinz”. Em sua defesa, houve 
a juntada de fotografias de um rótulo que, de acordo com a atleta, corresponderia ao pote 
que ela teria feito uso naquele dia do teste, conforme se verifica no documento constante 
à fl. 16 dos anexos da sua defesa (SEI 5104954, no volume II do presente processo). 

Ocorre que a fotografia não é de uma boa resolução. Com efeito, há um reflexo justamente 
na composição do “Mr. Veinz”, o que impede uma leitura clara no referido documento. 
Ainda, a substância proibida encontrada no organismo da atleta foi a 5-methylhexan-2-
amine. Já a análise do rótulo do “Mr. Veinz” parece indicar, na penúltima linha da 
fotografia constante à fl. 16 nos anexos juntados pela defesa, a substância 2-amine-
5methylhexan. Ou seja, o nome dessa substância em particular parece estar invertido, o 
que suscita alguma dúvida. Ora, a substância proibida estava ou não descrita no rótulo? 
Repito: a foto não é nítida. 

Com relação a essa inversão do nome da substância proibida, informo que, a partir da 
manifestação proferida pelo membro da ABCD, Sr. Fernando Nardes, na sessão de 
julgamento, que alegou que possivelmente tal inversão se deva a nomenclatura da 
substância em inglês, entendo que circunstância não pode ser compreendida em prejuízo 
da atleta. 

Todavia, destaco que no documento constante à fl. 14, também dos anexos juntados com 
a defesa da atleta (SEI 5104954), novamente, não consta a indicação da substância 5-
methylhexan-2-amine. A inserção de um rótulo do suplemento “Mr. Veinz” com a 
referida substância apenas constou nos autos a partir da juntada de uma conversa pelo 
aplicativo do whatssApp supostamente envolvendo ambos os denunciados (atleta 
Silvavia e atleta guia [...]), o que se constata à fl. 12 do referidos anexos à defesa (SEI 
5104954). 

Mesmo assim, pelo conjunto probatório, entendo como razoável a justificativa de que a 
substância dopante tenha ingressado no organismo da atleta por meio da ingestão do 
suplemento “Mr. Veinz”. Afirmo, inclusive, que este Relator diligenciou na internet no 



sentido de descobrir se a substância 5-methylhexan-2-amine faria ou não parte do 
suplemento “Mr. Veinz” e foi possível constatar que sim. 

Logo, entendo como provada a forma como a substância ingressou no organismo da 
atleta. 

Uma vez que já foi feita a análise de como a substância entrou, passo à análise da 
intencionalidade. 

A denúncia apresentada pela Procuradoria pleiteia a imposição de um período de 
afastamento de 48 meses à atleta, conforme artigo 93, inciso I, alínea “b” do CBA. Isso 
porque, a Procuradoria entende que teria havido intencionalidade no uso da substância 
proibida. Sem a prova da intencionalidade, a pena base seria de 24 meses. 

Tendo em vista que se trata de uma substância especificada, o ônus de prova sobre a 
intencionalidade do uso da substância não incumbe à atleta. Ou seja, para a aplicação de 
um período de afastamento de 4 anos, a intencionalidade deveria estar provada (não pode 
ser presumida) no caso concreto. 

Dessa forma, avaliando todas as provas, tenho que não restou provada a intencionalidade. 

Com efeito, não há uma prova concreta que possa sugerir que a atleta ingeriu aquela 
substância com o intuito de trapaça, sendo, ao menos na percepção deste Relator, mais 
provável a hipótese de negligência. Por isso, por não estar totalmente convencido da 
intencionalidade e, principalmente, pela regra do CBA que retira da atleta o ônus de 
afastar uma presunção de intencionalidade (até porque não existe essa presunção quanto 
às substâncias especificadas), entendo que não é o caso de aplicação de um período de 
suspensão de quatro anos. 

Portanto, ao contrário do pedido da Procuradoria e ao encontro do posicionamento ora 
manifestado pela ABCD em suas sustentação oral na sessão de julgamento, a pena base 
é de 02 anos, conforme artigo 93, inciso II do CBA. 

Superada essa questão, passo à análise da culpabilidade da atleta. 

Para tanto, gostaria de chamar a atenção aos documentos de fls. 9, 10 e 11 juntados pela 
defesa da atleta (SEI 5104954), que correspondem às recomendações do Nutricionista do 
CPB, o Sr. Daniel Paduan Joaquim (CRN 22089). Em tal prescrição consta, de forma 
clara, que foi receitado para a atleta a ingestão de cápsulas de beta-alanina. 

Para que não reste dúvidas, segue abaixo o que foi receitado à atleta: 

“Consumir 2 cápsulas de beta alanina por 5 semanas (um no período da manhã e uma no 
período da tarde). Após esse período pausa de 5 semanas”. 

Com efeito, entendo que está demonstrada a negligência da atleta. Afinal, a ingestão de 
cápsulas de beta alanina não pode ser confundida com a ingestão de uma mistura em pó 
do suplemento “Mr. Veinz”. Não é necessário um conhecimento mais aprofundado sobre 
qualquer regra antidopagem para essa diferenciação. 



Nesse sentido, entendo que deve ser ignorada a aparente contradição entre a tese 
apresentada na defesa escrita (SEI 5104840) e o depoimento da atleta, porquanto houve 
tempestiva manifestação do seu advogado, proferida na sessão de julgamento, ocasião em 
que ele atribuiu a si próprio a responsabilidade por uma eventual confusão. 

No entanto, a diferença gritante que consta nos autos é entre o que foi receitado pelo 
nutricionista (ingestão de cápsulas de beta alanina) e o que a atleta confessa ter ingerido 
(ingestão de uma mistura diluída em água – “Mr Veinz”). 

Não se olvida das dificuldades enfrentadas pela atleta em virtude da sua deficiência 
visual. Contudo, mesmo ponderando a situação particular da atleta e a sua deficiência 
visual, a ingestão de uma cápsula (como foi receitado pelo nutricionista do CPB) não 
pode ser confundida com a ingestão de um líquido de suplemento diluído. 

Em outras palavras, se foi receitado o uso de uma cápsula e a atleta faz a ingestão de uma 
mistura, ela certamente não está seguindo a orientação profissional do nutricionista. 

A própria atleta refere no seu depoimento que foi orientada a não ingerir qualquer mistura 
(“só a substância pura”), e, sem qualquer dúvida, o suplemento “Mr. Veinz” se trata de 
uma mistura. Para evitar qualquer dúvida: a mistura ocorre porque não há apenas beta 
alanina no “Mr. Veinz”, mas também outras substâncias. 

Nesse sentido, uma campeã paralímpica, acostumada a realizar exames antidoping, 
deveria adotar uma maior cautela. Portanto, ao ter ingerido uma mistura, ela foi 
negligente, e tenho que essa negligência não foi leve ou mediana, mas sim grave. 

Quanto ao período de suspensão, entendo que a fixação de 20 meses foi muito ponderada 
pelo Relator, pois se trata do tempo médio sugerido para casos de negligência grave (que 
recomendaria suspensão de 16 a 24 meses), conforme o paradigma citado pelo Relator do 
Tribunal Arbitral do Esporte. 

Ante o exposto, voto no sentido de acompanhar integralmente a decisão do relator com 
relação a responsabilidade da atleta [...]. 

II – DA RESPONSABILIDADE DO ATLETA [...]: 

A denúncia apresentada pela Douta Procuradoria (SEI 6976739) pleiteia a condenação do 
atleta guia [...] pela conduta prevista no artigo 16 do CBA, com a penalidade prevista no 
artigo 97. 

O artigo 16 busca responsabilizar a administração de substância dopante. Nesse sentido, 
uma vez que o denunciado desejou não participar desse julgamento, não vejo como afastar 
a sua responsabilidade. 

Além do julgamento estar sendo realizado à revelia do denunciado, o que tem suas 
consequências jurídicas, há ainda prova testemunhal. Isso porque a testemunha [...] 
(Diretor Técnico Adjunto do Comitê Paralímpico) admitiu ter conversado com o 
denunciado [...] que teria confirmado a ele que deu o suplemento para [...]. 



Por mais que a prova testemunhal seja indireta, ou seja, a testemunha não presenciou o 
denunciado fornecendo o suplemento. O seu relato é que ele escutou do Sr. [...] uma 
confirmação de que ele ([...]) teria dado o suplemento. 

Todavia, apesar desta ressalva de uma aparente confusão, de testemunha que não viu, mas 
apenas escutou da parte que essa teria fornecido o suplemento, entendo que resta provada 
a conduta de administração. 

Quando ao período de suspensão, a regra prevista no artigo 97 prevê um período mínimo 
de 4 e máximo de 30 anos. Nesse sentido, entendo que a questão foi bem avaliada pelo 
Relator, que fixou o período em 4 anos, não havendo maiores elementos para caracterizar 
a sua violação como grave, de tal forma que acompanho, na integralidade, o voto do 
relator. É como voto. 

Portanto, voto no sentido de acompanhar integralmente o Relator tanto na análise da 
responsabilidade da atleta [...], bem como quanto à responsabilidade do denunciado [...]. 

 

-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------- 

  

A Senhora Auditora Presidente CRISTIANE CALDAS PEREIRA 

Voto divergente, conforme abaixo: 

A aplicação da Norma no caso ora apreciado demanda uma atenção especial em dois 
institutos jurídicos do Direito Desportivo Antidopagem: Intencionalidade e a Culpa ou 
Negligência. Vejamos: 

O primeiro instituto, qual seja, a Intencionalidade tem que ser provada, já que se trata de 
Presença de Substância Especificada, pela ABCD ou o próprio TJD-AD (art. 93, I, b), 
sendo que ainda tem-se a figura da Intencionalidade Indireta, se o risco de dopagem tenha 
sido desconsiderado pela Denunciada. Entretanto para a aplicação da Culpa ou 
Negligência, a Denunciada tem que provar, cabalmente como o 5 methylhexan 2 amine 
entrou em seu organismo, eis que nas definições do CBA, que por força do seu art. 186, 
são consideradas como parte integrante do Código, temos que é pressuposto elementar da 
aplicação da Ausência de Culpa ou Negligência, que a Denunciada prove, cabalmente, 
como o 5 methylhexan 2 amine entrou em seu organismo, espantando, dessa forma a 
prerrogativa de um justo equilíbrio de probabilidades, previsto no art. 19, § 3º, do CBA. 

Portanto, entendo que para a análise jurídica adequada ao caso ora apreciado, tenha como 
ponto de partida tal prova, já que não tem como cogitar Culpa ou Negligência, sem que 
antes reste, sem rastro de dúvidas a origem da dopagem, ou seja, tem-se que provar como 
entrou no organismo, para somente depois analisar se a conduta do consumo pode ser 
caracterizada como desconsideração de um risco significativo, a tida intencionalidade 
indireta prevista no art. 93, § 1º, segunda parte, ou se foi por culpa e negligência, do art. 
101, sendo necessário, se for esse caso, avaliar o grau de culpa da Denunciada. 



Vamos às provas apresentadas pela defesa nesse sentido: 

1. - a peculiar característica da competição na qual a Denunciada testou RAA, eis que, 
diz a Defesa, não tinha lógica de assumir riscos visando um resultado, pois não tinha 
prêmio, vencedor ou qualquer vantagem a ser alcançada pela Denunciada, entretanto é 
notório que atletas são competitivos por natureza, senão não seriam atletas, óbvio, e, 
também há o pensamento comum de que nesse tipo de competição, por não haver 
premiação, também não haverá controle de dopagem, ou seja esse é um tipo de dado que 
poderá apenas ser levado em consideração dentro de um conjunto de provas, mas nunca 
como uma verdade absoluta, pois é passível de várias interpretações, portanto somente 
após verificação de todas outras provas será possível auferir a relevância dentro do 
contexto desse dado; 

2. - a alegação da Denunciada que lhe foi dado pelo guia o suplemento Mr. Veinz que 
continha o 5 methylhexan 2 amine, entretanto tal alegação não foi confirmada pelo guia, 
que chegou a negar o fato ao DCO, Vinicius Ferro, testemunha em audiência de 
17/12/2019, quando em coleta realizada no guia após o resultado da RAA da Denunciada 
(áudio 2, momento 00:11:04); 

3. - que foi pela toma do suplemento Mr. Veinz que a Denunciada consumiu a 5 
methylhexan 2 amine, entretanto não foi apresentada Nota Fiscal ou qualquer tipo de 
comprovante que foi adquirido o suplemento pelo guia, ou por qualquer outra pessoa, 
sendo que o guia não confirmou a administração desse suplemento em momento algum, 
tanto por provas materiais ou testemunhais, como nas oitivas da testemunha [...] ou do 
informante [...], informações prestadas em audiência de 17/12/2019, que apenas 
confirmou que o guia havia dado o que a Denunciada lhe pediu, que foi Beta Alanina 
(áudio 4, momento 00:02:47); 

4. - duas fotos, de baixa qualidade, que a Denunciada alega ser do suplemento que lhe foi 
administrado pelo guia, entretanto sem confirmação do guia ou do informante [...], 
informações em audiência de 17/12/2019, que apenas confirmou que viu um suplemento, 
mas que não se lembrava do seu nome (áudio 4, momento 00:06:07) e não foi entregue à 
ABCD ou inserta nos Autos o pote do suplemento; 

5. - que o guia lhe mandou mensagem, por aplicativo, sobre suplemento Mr. Veinz, 
entretanto a foto da mensagem não tem data ou destinatário, nem mesmo outras 
mensagens apresentando seu contexto. As fotos do suplemento contidas na mensagem 
foram tiradas da internet, que não condiz com as fotos tiradas pela Denunciada como 
sendo do suplemento tomado, eis que apresentam rótulos de cores diferentes. Também, 
aqui não há confirmação do guia sobre esse envio; 

6. - na oitiva em audiência, do dia 17/12/2019, o informante [...] relatou que não se lembra 
qual suplemento lhe foi apresentado (áudio 4, momento 00:06:07) e o que, ainda o guia 
lhe afirmou ter dado o que a Denunciada lhe pediu, Beta Alanina (áudio 4, momento 
00:02:47); 

7. - fato incontroverso que suplemento Mr. Veinz seja encontrado no mercado em duas 
versões, uma contendo 5 methylhexan 2 amine em sua composição e outra não, sendo 
que não foi apresentada nenhuma explicação formal sobre isso, podendo-se acreditar na 
hipótese de que o suplemento pode ter sido adquirido fora do Brasil, já que as normas 



daqui são mais rígidas sobre venda de estimulantes em suplementos alimentares, do que 
em países como os EUA; 

Enfim, não restou comprovado cabalmente, em absoluto, que foi devido a toma do 
suplemento Mr. Veinz que se deu a entrada do 5 methylhexan 2 amine no organismo da 
Denunciada, eis que não existe comprovação da compra do suplemento, confirmação do 
guia ou do informante Sr. [...], ou da testemunha Sr. [...], sendo um único print de 
mensagem de celular, a exclusiva prova material apresentada sem nenhuma outra que 
corroborasse com o contexto apresentado, nem mesmo as duas fotos, de baixa qualidade 
técnica, apresentadas como sendo suplemento nas mãos da Denunciada condiz com as 
fotos da mensagem. Isso tudo somado ao fato que a Denunciada conta com robusta defesa 
prestada por advogado experiente na lida do Direito Desportivo Antidopagem, ou seja, 
não se pode ventilar a ideia de que não teve orientação suficiente em sua defesa, diante 
da apresentação de tamanha fragilidade de provas, portanto, só posso concluir que elas 
não existem. Em apresentação de prova cabal entendo que, por ser afastada 
obrigatoriamente o balanço de probabilidades, não cabe, nem mesmo ponderar, no meu 
entendimento, que uma única prova material frágil como ora apresentada, possa valer 
para tanto. No meu juízo, seria desastroso para o Direito Desportivo Antidopagem, ser 
aceito aqui essa prova como cabal, eis que é colocar um único print, sem contexto, 
destinatário, data ou qualquer confirmação ou prova corroborativa, com o mesmo peso 
probatório de uma certidão de nascimento, por exemplo. Mesmo tal certidão poderia ser 
confirmada sua veracidade junto ao cartório. 

Logo, a única conclusão plausível, no meu juízo, é que não foi provada que foi pela toma 
do suplemento Mr. Veinz, dada pelo seu guia, que o estimulante 5 methylhexan 2 amine 
entrou no organismo da Denunciada, afastando a aplicação de atenuantes de Culpa ou 
Negligência. 

Superada a primeira decisão, concentro análise no instituto da Intencionalidade que 
determinará a sanção como 2 ou 4 anos de suspensão, cujo ônus da prova, agora será da 
ABCD ou deste Tribunal, tenho como premissa que a Intencionalidade seja definida, pelo 
art. 93, § 1º, primeira parte, como atitude de trapaça, já que restou afastada a possibilidade 
de aplicação da presunção da intencionalidade por desconsideração do risco, uma vez que 
não ficou determinada como se deu a entrada da substância no organismo. 

Vamos às provas e alegações apresentadas pela ABCD ou percebidas por este Tribunal 
nesse sentido: 

- não se fez constar no Formulário de Controle de Dopagem o suplemento Mr. Veinz, 
somente o relato sobre Beta Alanina, portanto, já que a toma alegada não foi por 
comprimidos, como prescrito pelo nutricionista, acredito que, se fosse o caso, deveria ter 
relatado a toma de um suplemento que não foi prescrito pelo nutricionista e não somente 
a toma da substância, portanto não admito como relatado em Formulário o suplemento 
Mr. Veinz, somete a Beta Alamina; 

- por ser portadora de deficiência visual, a Denunciada não tinha o controle absoluto da 
situação, entretanto, seguindo a tese de defesa, a Denunciada tinha pleno conhecimento 
que estava a tomar um suplemento que não era de propriedade dela, e sim do seu guia 
(áudio 2, momento 00:21:19). Não poderia ter lido o rótulo, mas tinha ciência que estava 
a tomar algo que não conhecia, que não foi prescrito pelo nutricionista e que ela não 



comprou, sendo que nesse caso deveria, sim, ter perguntado o nome do produto, pedido 
para que o guia dissesse o que estava escrito no rótulo, eis que a substância estava escrita 
na composição, pedido uma pesquisa na internet ou mesmo perguntado para algum outro 
companheiro do pessoal de apoio sobre o suplemento, pois essa é a atitude normal de um 
atleta de alto nível tem em frente a oferta de toma de suplemento, portanto não admito 
como escusa o fato da deficiência para a falta de cuidados adequados, eis que, seguindo 
a tese da defesa, a atleta tinha conhecimento que estava a tomar um suplemento estranho 
(áudio 2, momento 00:21:19); 

- mudanças de versões apresentadas pela Denunciada, eis que primeiro foi dito que lhe 
foi administrado pelo guia comprimidos do suplemento Mr. Veinz, sendo que no 
momento da toma, a Denunciada perguntou ao guia do que se tratava, ele respondeu 
“pode ficar tranquila, é Beta Alanina”; depois corrigiu como sendo a toma em dois 
momentos (40 e 5 minutos antes da competição) de um suplemento em pó, diluído em 
água, preparado como de costume pelo guia, seguindo recomendação de nutricionista, 
sendo que quando ressalto pela Procuradoria, na audiência do dia 29/06/2020, o advogado 
defensor assumiu a culpa, alegando confusão dele a atrapalhar a defesa de sua cliente. 
Mudou mais uma vez a versão para a que a Denunciada pediu ao guia Beta Alanina e lhe 
forneceu Mr. Veinz e, finalmente quando questionada pelo Auditor Guilherme, na 
Audiência, do dia 17/12/2019, contou que o guia deu a Beta Alanina dele, já que ela 
esqueceu de levar a sua própria, ou seja, foram mostradas 4 (quatro) versões dos fatos, 
sendo uma com escusa a presentar o próprio advogado de defesa como culpado, que no 
meu juízo seria aceitável se fosse apenas essa a mudança de versão, o que não é o caso, 
pois há 3 (três) outras mudanças; 

- incongruência nas informações apresentadas pela defesa, que a Denunciada, como atleta 
de alto rendimento, faz uso regular de suplementos “sempre com o devido 
acompanhamento de uma equipe especializada e com a devida cautela”, apresentando, 
inclusive a prescrição de Beta Alanina, por nutricionista em forma de pílula, datada de 
29/05/2019 e na realidade o que temos é a toma em pó, diluída em água, em dois 
momentos (40 e 5 minutos antes da competição), além do fato de que, quando questionada 
pelo Auditor Guilherme, contou que o guia lhe disse “você vai sair de 100 e de salto, você 
trouxe sua Beta Alanina?... não? Então tá aqui, pode tomar, eu trouxe. Aí ele me deu, 
pedi, ele me deu” (áudio 2, momento 00:21:19); 

- absurdo na lógica apresentada de total ingenuidade da Denunciada e seu guia que por 
um descuido, usaram um suplemento adquirido certamente em loja não segura, 
acreditando se tratar de Beta Alanina, sem ler o rótulo, já que está expresso a substância, 
como se fossem amadores, ignorantes, débeis no conhecimento sobre os perigos de 
dopagem acidental, sendo que na realidade trata-se de um lado de uma mulher adulta de 
33 anos de idade, atleta experiente, atual medalhista paralímpica no salto em distância, 
uma das melhores do mundo em sua modalidade, que conta com todo apoio da bela 
estrutura oferecido pelo CPB, com grande facilidade em consultar os especialistas. Por 
outro lado, seu guia é atleta que conta com experiencia de mais de 20 anos de carreira, 
como constatado por rápida pesquisa na internet, contratado e treinado para guia pelo 
CPB, portanto admissível acreditar que pessoas com tal categoria cometeram erro tão 
básico de consumir suplemento sem ler o rótulo, já que está expresso a substância, sem 
pesquisar por qualquer meio, eis que poderiam facilmente consultar os especialistas da 
CPB ou mesmo a internet, sendo que já receberam toda informação e educação necessária 
sobre antidopagem, como bem colocado pela Procuradoria na Denúncia “Não nos parece 



crível admitir, que uma atleta do porte da Denunciada aceite tomar uma substância apenas 
e tão somente por acreditar em seu atleta guia”; 

- incompreensível a falta de produção de provas elementares ao bom andamento 
processual, eis que não apresentaram a principal prova testemunhal do guia, assim como 
provas da compra do produto e apresentação dos demais print da suposta conversa entre 
a Denunciada e guia, com o conteúdo inteiro da conversa para apreciação desta Corte, 
sendo que foi não apresentado o pote do suplemento, diante da exigência do CBA que a 
prova tem que ser cabal para como se deu a entrada da substância no organismo, acrescido 
que no ordenamento jurídico brasileiro as alegações feitas por uma Denunciada não 
contam com presunção de veracidade, então devem ser acompanhadas sempre de o maior 
número de provas possível, isso tudo tendo como defensor contratado um dos maiores 
nomes da advocacia do Direito Desportivo brasileiro. 

Então, pela troca de versões, incongruências, absurdos e incompreensões presentes no 
caso ora apreciado, julgo que resta claro a tentativa de envolver os julgadores em uma 
versão forjada a fim de conseguir vantagem, ou seja, conota comportamento tido como 
intencional no ordenamento do Direito Desportivo Antidopagem, até mesmo acredito que 
se fosse o caso de ter sido provada de como se deu entrada da substância no organismo, 
ainda sim ficaria todos esses fatos ora analisados a comprovar a intencionalidade indireta. 
Ao contrário, se a versão apresentada se mostrasse sólida, congruente, lógica ou 
compreensível, mesmo que não lograsse êxito como prova das alegações, certamente não 
nos levaria a um raciocino condizente à identificação de tentativa de trapaça, de conduta 
e alegações carregadas de incertezas sobre a sua veracidade. 

Portanto, no meu juízo, resta claro a Intencionalidade definida como atitude de trapaça, 
pelo art. 93, § 1º, primeira parte, do CBA, por troca de versões, incongruências, absurdos 
e incompreensões detectadas no decorrer da análise deste caso. 

Passemos, agora a apreciação da conduta do segundo Denunciado, o guia, Sr. [...]. 

Embora procurado várias vezes, e até mesmo lhe sendo oferecido defesa dativa, não se 
pronunciou diretamente em nenhum momento para esta Corte, mostrando total 
desinteresse em sua defesa, então resta configurada a validação da presunção de 
cometimento da violação, por força do art. 25, do CBA, somado ao fato que era essencial 
sua participação como suporte da Atleta para toma de qualquer substância, confirmado 
que era pessoa de total confiança da Atleta e, consequentemente torna-se inequívoca sua 
participação, entretanto, não se tem notícia nos autos sobre uma possível participação do 
guia em outras violações ou mesmo envolvendo outros atletas. 

Ressalto que a ausência do Sr. [...] neste processo causou-lhe extremo prejuízo, pois se o 
guia não tinha a intenção de dopagem na Administração, seria julgado inocente, sem 
nenhuma suspensão a cumprir, nem mesmo mácula em seu currículo, já que a Violação 
de Administração tem como base existencial a intencionalidade. 

Decido que a atleta [...] cometeu a Violação da Presença de Substância Proibida 
Especificada, Em-Competição, prevista no art. 9º, com intencionalidade, sem aplicação 
de atenuantes ou agravantes. 



Aplica-se ainda a desqualificação automática dos resultados obtidos, com as 
consequências previstas no art. 91, incluindo anulação de quaisquer medalhas, pontos e 
premiações decorrentes daquela competição ou eventualmente obtidos após, assim como 
se for o caso de Bolsa Atleta, com sanção de 4 (quatro) anos de Suspensão, segundo art. 
93, I, b. com detração do período cumprido de suspensão preventiva, previsto no art. 114, 
§ 7º, todos do CBA, portanto, tendo início de 07/08/2019 e término em 06/08/2023. 

Decido que o Sr. [...], atleta guia profissional, cometeu a Violação da Regra Antidopagem 
da Administração, prevista no art. 16, combinado com art. 25, com suspensão por quatro 
anos prevista no art. 97, todos do CBA, a contar da data da sentença, iniciando dia 
29/07/2020 e terminando em 28/07/2024. 

 
DECISÃO 

  

Decide a Terceira Câmara: (i) por MAIORIA de votos, nos termos da fundamentação 
do relator, penalizar a atleta [...] à 20 (vinte) meses de suspensão com base no artigo 
93, inciso II, combinado com artigo 101, inciso I, do CBA, devendo, nos termos do 
artigo 114, § 7º, do Código Brasileiro Antidopagem, a contagem de tal penalidade 
iniciar-se da data da suspensão provisória da atleta, ou seja, de 07.08.2019. Além da 
Desqualificação Automática dos resultados da Competição que originou a Amostra 
positiva, devem ser desclassificados todos os outros resultados da Atleta obtidos a 
partir da data da coleta de Amostra positiva, até o início da Suspensão Provisória. Além 
da desclassificação dos resultados devem ser aplicadas todas as outras Consequências 
como a perda de todas as medalhas, pontos e prêmios. Foi vencida a auditora presidente 
Cristiane Caldas Pereira, que votou pela suspensão da atleta por 4 (quatro) anos, 
conforme o voto também anexo; e (ii) por UNANIMIDADE de votos, nos termos da 
fundamentação do relator, penalizar o atleta guia [...] à 4 (quatro) anos de suspensão 
com base no artigo 97, do Código Brasileiro Antidopagem, devendo, nos termos 
do caput do artigo 114, do CBA, a contagem de tal penalidade iniciar-se hoje, data do 
julgamento, ou seja, 29.06.2020 

 

Determino à Secretaria as comunicações de praxe. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Pedro Alberto Campbell 

Alquéres, Auditor(a) do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, em 

02/07/2020, às 12:10, 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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