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RELATOR(A): Tiago Horta Barbosa 
MEMBROS: Terence Zveiter e Tayanne Mantovaneli 
MODALIDADE: Jiu Jitsu 
DENUNCIADO(A): [...] 
SUBSTÂNCIA(S) / CLASSIFICAÇÃO: Anastrozole / Substância especificada; 19-

Norandrosterone, 19-Noretiocholanolone, Nandrolone (19-Nortestosterone), 

Androsterone, Testosterone e ao menos um de seus Adiols (5αAdiol e/ou 5βAdiol), 

Etiocholanone e 5αAdiol e/ou 5βAdiol / Substâncias não especificadas. 

EMENTA:  PRESENÇA DAS SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS ANASTROZOLE, 19-
NORANDROSTERONE, 19-NORETIOCHOLANOLONE, NANDROLONE (19-
NORTESTOSTERONE), ANDROSTERONE, TESTOSTERONE E AO MENOS UM DE SEUS 
ADIOLS (5αADIOL E/OU 5βADIOL), ETIOCHOLANONE E 5αADIOL E/OU 5βADIOL EM 
EM URINA COLETADA EM COMPETIÇÃO NÃO OFICIAL. ATLETA NÃO FEDERADO E 
RECREACIONAL DE JIU JITSU. ADMITIDA A JURISDIÇÃO DA ABCD PARA REALIZAÇÃO 
DE CONTROLE DE DOPAGEM EM ATLETAS RECREACIONAIS E EM COMPETIÇÕES NÃO 
OFICIAIS. ADMISSIBILIDADE E CABIMENTO DA AÇÃO. PENA DE SUSPENSÃO DE 48 
(QUARENTA E OITO) MESES EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 93, I, ALÍNEAS "a" 
E "b", DO CBA. NÃO APLICAÇÃO DE PENA RELATIVA À TENTATIVA DE FRAUDE. 

ACÓRDÃO 

Decide a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), 
por UNANIMIDADE de seus votos, pela admissibilidade e cabimento da presente ação 
e pela aplicação de suspensão em 48 (quarenta e oito) meses ao atleta [...] por uso 
de ANASTROZOLE, 19-NORANDROSTERONE, 19-NORETIOCHOLANOLONE, 
NANDROLONE (19-NORTESTOSTERONE), ANDROSTERONE, TESTOSTERONE e ao 
menos um de seus Adiols (5αADIOL e/ou 5βADIOL), ETIOCHOLANONE e 5αADIOL 
e/ou 5βADIOL em competição, com base no artigo 9°, concomitante com o artigo 93, 
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inciso I, alíneas "a" e "b", todos do Código Brasileiro Antidopagem (CBA). A 
inelegibilidade se inicia na data da suspensão preventiva, qual seja o dia 27 de 
dezembro de 2018, devendo vigorar até o dia 26 de dezembro de 2022, com todas as 
consequências dali resultantes, incluindo-se o confisco e/ou anulação de quaisquer 
medalhas, pontos e premiações, e, ainda, caso seja aplicável, a suspensão de 
recebimentos de valores de Programa do Bolsa Atleta e Programas de Incentivo do 
Governo, em todas as esferas, nos termos da legislação pertinente. 

  

RELATÓRIO 
  
Trata-se de processo encaminhado ao Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 
(TJD-AD) após regular gestão de resultado efetuada pela Autoridade Brasileira de 
Controle de Dopagem (ABCD) em face de [...], atleta da modalidade Jiu-Jitsu, 
previamente qualificado nos autos, em razão do cometimento de infração de 
dopagem, comprovada através de resultado analítico adverso (RAA). 
  
O RAA em questão se refere à amostra de urina n° 4335699 coletada pela ABCD por 
ocasião de disputa da competição “[...]”, evento realizado em Brasília/DF na data de 24 
de novembro de 2018. 
  
Conforme descrito pelo Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem (LBCD) em 
laudo, de 21 de dezembro de 2018, devidamente inserido no Sistema ADAMS, o exame 
e análise da referida amostra identificaram a presença das seguintes substâncias: 
  
·       Anastrozole  - substância especificada; 
·       19-norandrosterone - substância não especificada; 
·       19-noretiocholanolone - substância não especificada; 
·       Nandrolone (19-nortestosterone) – substância não especificada. 
  
As relacionadas substâncias estavam previstas na Lista de Substâncias e Métodos 
Proibidos da Agência Mundial Antidoping (AMA/WADA) então vigente, estando 
classificadas nas classes S4 – Hormônios e Moduladores Metabólicos (Anastrozole) – e 
S1.1B – Agentes Anabólicos – Esteroides Anabólicos Androgênicos (demais 
substâncias), não sendo permitida sua utilização por atletas a qualquer tempo. 
  
Em seu formulário de controle de doping, o acusado mencionou, no campo 
Medicamentos e Transfusões, a utilização dos seguintes suplementos: Creatinina, 
Glutamina, Whey Protein e Algenal. Além disso, registrou ter feito “reposição 
hormonal realizada há 6 meses + Doação de Medula há 2 meses”. 
 
Seguindo os preceitos do artigo 7.1 do Código Mundial Antidopagem (CMA) e do artigo 
64 do Código Brasileiro Antidopagem (CBA), a ABCD constatou a inexistência de 
Autorização de Uso Terapêutico (AUT) para o acusado. Ainda, verificou-se que o 
procedimento de coleta cumpriu devidamente o Padrão Internacional para Testes e 



Investigações, assim como foi adequadamente aplicado o Padrão Internacional para 
Laboratórios para o exame e análise da amostra do atleta. 
  
Ante a inexistência de AUT e tendo em vista o correto procedimento de coleta, bem 
como havendo sido constatada a presença de Substância Proibida, de seus Metabólitos 
ou Marcadores na Amostra do Atleta, restou indicado pela ABCD que o caso em análise 
configura potencial violação da regra antidopagem, conforme preceituado pelo artigo 
9° do CBA. 
  
Relatos contidos nos Relatórios Suplementares da missão de controle de dopagem dão 
conta ainda que [...] apresentou atitude suspeita durante realização do procedimento 
de coleta da amostra, com destaque para o fato de que teria descartado um recipiente 
plástico contendo líquido de coloração amarelada, aparentemente urina, na lixeira 
entre a estação de controle de dopagem e o local da luta, o que configuraria potencial 
tentativa de fraude, prevista no artigo 13 do CBA. 
  
Em 27 de dezembro de 2018, o acusado foi regularmente notificado pela gestão de 
resultados da ABCD acerca do RAA da amostra n° 4335699, bem como informado sobre 
as possíveis consequências dos fatos a ele imputados e da possibilidade de realização 
de análise da amostra B. 
  
Na mesma ocasião, tratando-se de substâncias não especificadas detectadas, o 
acusado foi comunicado de sua suspensão provisória, aplicada pela ABCD com 
fundamento no Enunciado Administrativo n° 7 deste Tribunal, restando impedido de 
participar de quaisquer competições, eventos desportivos e demais atividades 
correlatas, em conformidade ao que determina o artigo 78, I, do CBA. 
  
Cumpre destacar que o acusado se manteve silente em face desta e de todas as demais 
notificações que lhe foram enviadas no âmbito da gestão de resultados. 
  
Informada a Confederação Brasileira de Jiu Jitsu (CBJJ) sobre o RAA e a notificação de 
[...], aquela entidade comunicou, após consulta da ABCD, que, realizada verificação em 
bancos de dados, não identificou qualquer registro de filiação do acusado. A mesma 
CBJJ também informou que o evento “[...]” não faz parte de seu calendário, não conta 
pontos para o ranking e não tem relação com aquela entidade. 
  
Finalizada a investigação da gestão de resultados acerca da potencial tentativa de 
fraude, em 15 de janeiro de 2019, foi o acusado notificado também sobre esta violação 
da regra antidopagem e cientificado das possíveis consequências e sobre seu direito a 
manifestar-se. Manteve-se silente outra vez. 
  
Consultado o LBCD, pela ABCD, a respeito da concentração das substâncias proibidas 
identificadas na amostra n° 4335699, em 1° de fevereiro de 2019, aquele Laboratório 
emitiu laudo informando que a análise laboratorial se baseou na aplicação de método 
validado somente para fins qualitativos (identificação das substâncias), mas que a 
quantificação das substâncias detectadas não se faz necessária no caso em comento 
para configuração do doping. 



Em 11 de fevereiro de 2019, a ABCD apresentou Relatório Final de Gestão contendo 
suas conclusões sobre o caso, reiterando posição de que resta configurada a violação 
da regra antidopagem preceituada pelo já mencionado artigo 9° do CBA, nos termos 
previamente destacados neste relatório. 
 
A respeito da tentativa de fraude, porém, a ABCD, com fulcro no § 4° do artigo 110 do 
CBA, entendeu tratar-se de esta de violação da regra antidopagem conexa à anterior 
e, assim, considerou ambas como uma única violação. Diante disso preferiu não levar 
adiante esta acusação. 
  
Cumpre destacar que no mesmo Relatório Final de Gestão, a ABCD, para fins de 
justificativa do enquadramento do teste realizado no escopo do controle de doping, 
utilizou-se de conceituação prevista no Anexo 1, do CMA, a respeito do que seria um 
atleta: 
  

“Atleta: Qualquer Pessoa que compete em um esporte em nível 

internacional (como definido por cada Federação Internacional) ou 

nacional (como definido por cada Organização Nacional 

Antidopagem). Uma Organização Antidopagem tem poder 

discricionário para aplicar as regras antidopagem a um Atleta que não 

seja um Atleta de Nível Internacional ou um Atleta de Níve Nacional e, 

portanto, incorporá-lo à definição de “Atleta”. Em relação aos Atletas 

que não são Atletas de Nível Internacional ou de Nível Nacional, uma 

Organização Antidopagem pode decidir: realizar Teste limitado ou 

nenhum Teste; analisar as Amostras com menu reduzido de 

Substâncias Proibidas; exigir pouca ou nenhuma informação de 

localização; ou, não exigir AUTs prévias. Contudo, se um Atleta 

cometer uma violação de regra antidopagem segundo o Artigo 2.1, 2.3 

ou 2.5, e se o Atleta estiver sob a autoridade de uma Organização 

Antidopagem com autoridade sobre quem compete abaixo do nível 

internacional ou nacional, então as Consequências estabelecidas no 

Código (salvo o Artigo 14.3.2) se aplicam. Para fins do Artigo 2.8 e 

Artigo 2.9 e para fins de informação e educação antidopagem, 

qualquer Pessoa que participar de esportes sob a autoridade de 

qualquer Signatário, governo ou outra organização esportiva que 

aceite o Código é um Atleta.” 

  
No mesmo documento, a ABCD, também com fundamento no CMA, destacou que 
  

“todos os Atletas de Nível Internacional ou Nacional estão sujeitos às 

regras antidopagem do Código, com as definições exatas de esporte de 

nível internacional ou nacional a serem estabelecidas nas regras 

antidopagem das Federações Internacionais e das Organizações 

Nacionais Antidopagem, respectivamente. A definição também 

permite que cada Organização Nacional Antidopagem, se assim 

decidir, estenda seu programa antidopagem para além dos Atletas de 

Nível Internacional ou Nacional, incluindo competidores em níveis mais 

baixos de Competição ou indivíduos que praticam atividades físicas, 

mas não competem. Assim, uma Organização Nacional Antidopagem 



poderia, por exemplo, optar por testar competidores em nível de 

recreação, mas não exigir AUTs prévias. Porém, uma violação de regra 

antidopagem envolvendo um Resultado Analítico Adverso ou Fraude 

resultará em todas as Consequências previstas no Código (com 

exceção do Artigo 14.3.2). A decisão sobre se as Consequências se 

aplicam a Atletas de nível recreativo que praticam atividades físicas, 

mas nunca competem, fica a cargo da Organização Nacional 

Antidopagem. (...)” 

  
Concluída a gestão de resultados sobre a violação de regra antidopagem, foram 
conclusos e encaminhados os autos do processo para regular processamento e 
julgamento deste Tribunal. 
  
Em 12 de junho de 2019, porém, foi peticionado pela ABCD o retorno dos autos àquela 
Autoridade em vista de notificação pelo Sistema ADAMS acerca de novo laudo emitido 
referente à amostra n° 4335699 indicando que após novo exame e análise teria sido 
encontrada 1 (uma) substância proibida não detectada anteriormente. 
  
Deferido pela Presidência do Tribunal o retorno dos autos, foram juntados, em 17 de 
junho de 2017, laudo fornecido pelo Sistema ADAMS, bem como novo Relatório de 
Gestão da ABCD, ambos os documentos contendo indicação de que não somente 1 
(uma), mas sim 4 (quatro) novas substâncias haviam sido detectadas na amostra do 
acusado. 
  
Da revisão realizada em obediência aos procedimentos estabelecidos no Padrão 
Internacional de Testes e Investigações restou detectada a presença das seguintes 
substâncias, em acréscimo às elencadas pelo LBCD após o primeiro exame e análise: 
  
·       Androsterone - substância não especificada; 
·       Testosterone e ao menos um de seus Adiols (5αAdiol e/ou 5βAdiol) - substância 
não especificada; 
·       Etiocholanone - substância não especificada; 
·       5αAdiol e/ou 5βAdiol - substância não especificada. 
  
Regularmente notificado o acusado, em 21 de junho de 2019, pela Gestão de 
Resultados, acerca do resultado dos exames e análises complementares realizados, 
bem como informado sobre as possíveis consequências dos fatos a ele imputados. A 
esse respeito, como de costume, se manteve inerte. 
 
Finalizada a Gestão de Resultados em 4 de outubro de 2019, foram novamente 
conclusos os autos à Presidência deste Tribunal para processamento e julgamento. 
  
No Despacho 82/2019, de 26 de outubro de 2019, a Sra. Presidente do TJD-AD 
manifestou entendimento no sentido de que “a questão quanto à jurisdição da ABCD 

em nível recreacional – atleta não federado e competição não oficial (i.e., não 

pertencente ao calendário da respectiva federação) mereça luz e discussão por parte 

deste Tribunal, não entendo que compete a esta Presidência realizar, em análise 

monocrática, juízo de admissibilidade para tal fim”. 



Conhecida e admitida, a priori, a ação, em 30 de outubro de 2019, nos termos do artigo 
85, inciso II, do CBA, foi regularmente citado o acusado para apresentação de defesa 
escrita referente a seu caso. 
  
Em vista de sua não manifestação em tempo hábil, foi designada advogada dativa para 
atuar em seu favor. 
  
A Defesa do acusado alegou que a suspensão provisória determinada em decorrência 
da potencial violação do artigo 9° do CBA carecia de elementos probatórios já que “o 

acusado não possuía qualquer intenção de conseguir vantagem contra seus adversários 

com uso de suplementação”. Tendo em vista a suposta ausência de culpa, portanto, 
requereu a revogação da medida de caráter preventivo imposta pela ABCD, bem como 
a absolvição do acusado. 
  
Ainda de acordo com a Defesa, o acusado não teria ingerido as substâncias 
proibidas Anastrozole, 19-norandrosterone, 19-noretiocholanolone e Nandrolone 
(19-nortestosterone) de forma proposital e teria, inclusive, atuado com transparência 
ao declarar espontaneamente fazer uso de suplementos no formulário de controle de 
doping, bem como haver realizado reposição hormonal e doação de medula. 
  
Destaca a Defesa que a ingestão de suplementos e a reposição hormonal aconteceram 
não com o intuito de burlar regras do esporte, mas sim de preencher supostas lacunas 
nutricionais. A ingestão de substâncias proibidas, portanto, teria ocorrido em meio ao 
consumo dos suplementos, de forma não-proposital, o que carece de maiores 
evidências. 
  
Acrescenta, ainda, que o acusado não tinha conhecimento de que seria realizado 
controle de doping no evento do qual participava e que ele não se trataria de um atleta 
profissional, razão pela qual a organização antidopagem deveria atuar de forma menos 
rigorosa em relação à exigência de AUT. 
  
Ainda de acordo com a Defesa caberia a aplicação de atenuantes no caso em vista da 
primariedade do acusado e de sua condição “amadorística”, bem como pela falta de 
orientação técnica e da alegada não-intencionalidade em ingerir substâncias proibidas 
para obter vantagens esportivas. 
  
No que se refere à suposta tentativa de fraude praticada pelo acusado, alega a Defesa 
que, a despeito de sua conduta suspeita quando da realização do controle de doping, 
faltariam ainda elementos para a caracterização de culpa nesse caso e que por isso esta 
acusação não merece prosperar. 
  
Ainda tratando da Defesa, por último destaco que se manteve silente a respeito do uso 
pelo acusado das 4 (quatro) substâncias proibidas não especificadas trazidas ao 
processo no último Relatório de Gestão da ABCD. 
  
Em sua avaliação do caso e na peça de denúncia, a Procuradoria faz um amplo relatório 
dos fatos já mencionados, reiterando que as substâncias detectadas na amostra de [...] 



são parte da Lista de Substâncias e Métodos Proibidos da Agência Mundial Antidoping 
(AMA/WADA) vigente e vedadas a qualquer tempo, não vislumbrando a possibilidade 
de revogação da suspensão por suposta ausência de culpa ante a alegação de que a 
ingestão das substâncias não teria sido proposital. 
  
De acordo com a Procuradoria, 7 (sete) das 8 (oito) substâncias proibidas detectadas 
na amostra são “não especificadas”, integrantes da classe S1.1B – agentes anabólicos, 
que aumentam de forma significativa o rendimento do atleta, o que a faz concluir pela 
ocorrência da violação da regra antidopagem preceituada no artigo 9° do CBA. 
Ademais, os fatos em análise, na visão da Procuradoria, sugerem grande 
intencionalidade do acusado em atuar para obter vantagem desportiva ilícita, o que 
afastaria qualquer possibilidade de redução da sanção na forma estabelecida pelo 
artigo 107 do CBA. 
  
Destaca, ademais, o órgão acusatório que o acusado deixou de colaborar com a Gestão 
de Resultado ao não fornecer quaisquer das respostas que lhe foram solicitadas 
(apesar das inúmeras oportunidades do caso em análise), tal como sobre a forma de 
ingestão das substâncias, e que, diante disso, seria descabido suscitar agora potencial 
contaminação de suplementos, ou mero intuito de “preencher lacunas nutricionais”. 
  
Lembra a Procuradoria, ainda, que, por tratar o caso em comento sobre a detecção, 
em sua maioria, de substâncias enquadradas como não especificadas, o ônus 
probatório da não intencionalidade da conduta caberia ao próprio acusado, nos termos 
do artigo 19, parágrafo 3º, c/c artigo 93, inciso I, alínea “a”, todos do CBA, mas que ele, 
ao invés disso, jamais apresentou qualquer prova capaz de afastar sua 
intencionalidade. 
  
Argumenta, ademais, o órgão acusatório, que o alegado desconhecimento do acusado 
quanto à realização do controle de dopagem em absolutamente nada o favorece já que 
o conhecimento prévio dos atletas a serem testados não se trata de condição 
necessária para que se proceda ao controle. 
  
Em relação ao suposto caráter “amadorístico” do atleta, argumenta a Procuradoria, em 
consonância à manifestação da ABCD e nos termos do que preceitua o CMA, 
que “qualquer Pessoa que participar de esportes sob a autoridade de qualquer 

Signatário, governo ou outra organização esportiva que aceite o Código é um Atleta” e 
que “a decisão sobre se as Consequências se aplicam a Atletas de nível recreativo que 

praticam atividades físicas, mas nunca competem, fica a cargo da Organização 

Nacional Antidopagem”. 
  
Manifesta-se, ademais, a Procuradoria pelo regular processamento da tentativa de 
fraude perpetrada pelo acusado, nos termos do artigo 13 do CBA já que, no seu 
entender, graves os relatos de que ele teria descartado urina após frustrada tentativa 
de fraudar a coleta de sua amostra. 
Conclui, por fim, aquele órgão, favoravelmente ao regular processamento da denúncia, 
solicitando seja o acusado, em vista da “Presença de Substância Proibida, de seus 
Metabólitos ou Marcadores na Amostra” (artigo 9° do CBA), condenado pelas infrações 



do artigo 93, inciso I, do CBA, tanto na alínea “a” quanto da alínea “b”, e que, além 
disso, reste o acusado penalizado também pela tentativa de fraude praticada (artigo 
13, do CBA, c/c artigo 95, caput, também do CBA). Não vislumbra a Procuradoria a 
possibilidade de aplicação de atenuantes no presente caso ou ainda do afastamento 
da culpa do acusado. 
  
No Despacho 26/2020 de 14 de fevereiro de 2020, a Sra. Presidente do TJD-AD 
informou que, em sorteio realizado naquela data, o presente feito foi distribuído para 
a 2a. Câmara e para mim como Relator. 
  
Esse é o meu relatório. 
  
  
  

VOTO 
  
DAS PRELIMINARES: 
  
Assento, preliminarmente, discussão acerca da admissibilidade do processo em análise 
no que concerne à jurisdição da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) 
para realização de controle de dopagem em nível recreacional em face de atleta não 
federado e em competição não oficial. 
  
Conforme definição trazida pelo Código Brasileiro Antidopagem (CBA), a ABCD é a 
Organização Nacional Antidopagem (NADO) do Brasil com autoridade e 
responsabilidade para adotar e implantar Códigos Antidopagem, executar a coleta de 
Amostras, realizar a Gestão de Resultados de Testes, bem como intervir nos processos 
disciplinares relativos a Violações da Regra Antidopagem em trâmite na Justiça 
Desportiva na condição de legitimado extraordinário, defendendo em nome próprio 
interesse alheio. 
  
Consigno que os parâmetros de ação da ABCD, bem como seu interesse de agir, restam 
limitados pelas condições preceituadas não apenas pelo CBA, como também pelo 
Código Mundial Antidopagem (CMA), competindo àquela Autoridade atuar sempre em 
conformidade com o que preconizam aqueles diplomas normativos. 
  
Nesse sentido, preceitua o CMA de forma clara e límpida, no bojo da conceituação 
sobre o que seria um atleta, que “Uma Organização Antidopagem tem poder 

discricionário para aplicar as regras antidopagem a um Atleta que não seja um Atleta 

de Nível Internacional ou um Atleta de Nível Nacional e, portanto, incorporá-lo à 

definição de “Atleta”. 
  
E complementa no sentido de que “qualquer Pessoa que participar de esportes sob a 

autoridade de qualquer Signatário, governo ou outra organização esportiva que aceite 

o Código é um Atleta”. 
  



Ora, essa definição, a meu ver, não deixa dúvidas de que todos os Atletas de Nível 
Internacional ou Nacional estão sujeitos às regras antidopagem do Código e ao 
controle das NADOs. E isso não é diferente no Brasil. Porém, a definição avança ainda 
mais na medida em que possibilita que cada Organização Nacional Antidopagem, se 
assim decidir, estenda seu programa antidopagem para além daqueles Atletas e 
inclusão nos controles também dos competidores de níveis mais baixos de competição 
ou mesmo de indivíduos que praticam atividades físicas em caráter meramente 
recreacional, o que está em acordo com a postura adotada pela ABCD. 
  
Nesse mesmo sentido, ressalto inexistir qualquer exigência nos mencionados Códigos 
para que a atuação da NADO se limite a atletas registrados nas entidades de 
administração do desporto, o que faria com que restassem excluídos de qualquer 
controle de dopagem os demais. 
  
Ao contrário disso, compete à NADO decidir de forma discricionária sobre a realização 
de controles de dopagem e, uma vez optado pela realização de testes em competidores 
a nível recreacional, aquela Organização terá a partir de então o dever de atuar em 
busca da aplicação das penalidades cabíveis sempre que um Resultado Analítico 
Adverso tenha sido detectado.    
  
Ante o exposto, decido pela admissibilidade e cabimento da presente ação, vez que a 
decisão da ABCD pela realização do controle de dopagem durante a competição 
“[...]” fundamenta-se no poder discricionário a ela conferido pelo CMA e na constante 
busca pelo Jogo Limpo e em garantir o direito dos demais atletas de competir em 
provas livres da dopagem. Tudo isso configura, portanto, a meu entender, um legítimo 
interesse de agir da ABCD. 
  
Passo ao mérito. 
  
  
DO MÉRITO: 
  
Restam claras as evidências da presença de 8 (oito) substâncias proibidas na amostra 
de urina de [...], sendo 7 (sete) dessas substâncias não especificadas e somente 1 (uma) 
delas especificada. 
  
Tendo em conta que o ônus probatório da não intencionalidade da conduta cabe ao 
próprio atleta quando da detecção de substâncias não especificadas em seu 
organismo, não importando a concentração de tais substâncias, deveria o acusado ter 
apresentado provas robustas que pudessem atestar sua possível ausência de culpa ou 
negligência no caso, o que jamais ocorreu. 
  
Ademais, a falta de Autorização de Uso Terapêutico (AUT) para fins de justificativa do 
uso das substâncias assim como o silêncio mantido durante todo o curso do processo 
também são fatores que contribuem para reforçar minha convicção de que o acusado 
agiu de forma ilícita e intencional em busca de um melhor desempenho esportivo. 
  



Efetuada, pois, a devida análise dos autos após argumentação apresentada pela ABCD, 
pela Defesa, bem como pela Douta Procuradoria acerca dos fatos ora relatados, 
concluo ser incontestável a ocorrência de violação da regra antidopagem pelo acusado 
no que se refere à ingestão de substâncias proibidas. 
  
Também no que se refere à potencial tentativa de fraude trazida a campo, considero 
suficientes os elementos apresentados para comprovação da aludida violação. 
  
Os fatos levantados pela gestão de resultados acerca da suposta tentativa de fraude, e 
jamais contestados pelo acusado, são pujantes e corroboram a tese de que ele 
planejava fraudar o exame, mas desistiu disso ao notar que a coleta de sua amostra 
seria observada de forma atenta pelo agente encarregado do procedimento. 
  
A desistência voluntária, porém, caracterizada pelo descarte de material biológico 
momentos antes da coleta não afasta sua culpa, sendo suficiente para caracterizar a 
tentativa de fraude preceituada no artigo 13, do CBA. 
  
  
DA ANÁLISE DOS PEDIDOS: 
  
Requereu a Defesa a absolvição do acusado por ausência de culpa. Não vislumbro, 
porém, a possibilidade de acatar o pleito na medida em que a Defesa em nenhum 
momento demonstrou que a ingestão das substâncias proibidas tenha ocorrido por 
ausência de culpa. 
  
Conheço do pedido da Defesa para aplicação de atenuantes em favor do acusado, em 
conformidade com os artigos 100 e 101, do CBA, mas não vislumbro tal possibilidade 
pois, ausente prova de como a substância tenha entrado no organismo do acusado, 
não há como caracterizar sua ausência de culpabilidade ou negligência. 
  
Além disso, o grande número de substâncias proibidas encontrado na amostra 
coletada, bem como a tentativa de fraude em comento, apontam no sentido de que o 
acusado tenha atuado de forma premeditada e intencional a fim de obter vantagem 
desportiva ilícita. Tal constatação faz com que a violação da regra antidopagem ora 
verificada seja tratada como grave e não como fato a ser abrandado. 
  
Requer a Procuradoria a condenação do acusado em vista do conjunto de substâncias 
proibidas detectadas em seu organismo, tal qual já apreciado no mérito. Ademais, 
requer sua condenação em vista da tentativa de fraude. Considero pertinentes e 
plenamente cabíveis tais pleitos, em vista de tudo o que foi até aqui relatado. 
  
  
DA APLICAÇÃO DA PENA: 
  
1. Quanto a pena-base e dosimetria da pena: 
  



Entendo que se deva aplicar, no presente caso, a inelegibilidade de 48 (quarenta e oito) 
meses ao acusado, conforme preceitua o artigo 93, inciso I, alíneas "a" e "b", em vista 
das 8 (oito) substâncias, sendo 1 (uma) delas especificada e outras 7 (sete) 
não especificadas, detectadas na amostra coletada e da consequente violação da regra 
antidopagem. Embora concluindo pela culpa do acusado, afasto a possível aplicação da 
pena do artigo 95, do CBA, relativa à tentativa de fraude, nos termos do § 3° e § 4° do 
artigo 110, do CBA, já que esta será considerada em conjunto com a primeira violação 
como se uma única violação da regra antidopagem fossem. Decido pela prevalência da 
primeira violação em atendimento ao proposto pela ABCD e em vista de seu caráter 
objetivo. 
  
2. Quanto ao grau de culpa: 
  
Entendo que a Defesa não apresentou argumentos capazes de demonstrar ausência de 
culpa ou negligência no presente caso. 
  
3. Quanto as atenuantes e agravantes: 
  
Este auditor não enxerga a possibilidade de aplicação de atenuantes ou de agravantes 
no presente caso.   
  
4. Quanto ao início da sanção: 
  
Entendo que o período de suspensão deva iniciar-se na data da imposição da 
Suspensão Preventiva pela ABCD, qual seja o dia 27 de dezembro de 2018, concluindo-
se no dia 26 de dezembro de 2022. 
  
É como voto, sob censura de meus pares. 
  
  
  

DECISÃO 
  

Diante de todo o contexto dos autos, acolho os termos da denúncia, e penalizo o atleta 
[...] a 48 (quarenta e oito) meses de suspensão com base no artigo 9°, concomitante 
com o artigo 93, inciso I, alíneas “a” e “b”, ambos do CBA.  A inelegibilidade deve iniciar-
se na data da Suspensão Preventiva, qual seja o dia 27 de dezembro de 2018, com 
término previsto para 26 de dezembro de 2022, com todas as consequências 
resultantes, incluindo-se a desclassificação automática de resultados, o confisco e/ou 
anulação de quaisquer medalhas, pontos e premiações e, ainda, da suspensão de 
recebimentos de valores de Programa de Bolsa Atleta e de Programas de Incentivo do 
Governo, em todas as esferas, nos termos da legislação pertinente. 
  

Brasília, 17 de março de 2020. 

  



Assinado eletronicamente 
TIAGO HORTA BARBOSA 

Auditor do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 
  

  

Determino à Secretaria para as comunicações de praxe. 
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