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DENUNCIADO(A): [...]  
SUBSTÂNCIA(S) / CLASSIFICAÇÃO: Enobosarm (ostarine) e seus metabólicos. 

EMENTA: ENOBOSARM (OSTARINE) E SEUS METABÓLICOS. PEDIDO DE ELIMINAÇÃO 
DO PERÍODO DE SUSPENSÃO. ACOLHIMENTO TOTAL.  CONTAMINAÇÃO CRUZADA. 
APLICAR O DISPOSTO NO ART. 101, II DO CBA. ADVERTÊNCIA E NENHUM PERÍODO 
DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE CULPA OU NEGLIGÊNCIA SIGNIFICATIVAS. 

 ACÓRDÃO 

Decide a Primeira Câmara, por UNANIMIDADE de votos, nos termos 
da fundamentação da relatora, acolher o pedido e determinar a eliminação do 
período de suspensão aplicando o disposto no art. 101, II do CBA, reduzindo a sanção 
do atleta para o seu patamar mínimo (advertência e nenhum período de suspensão), 
diante da ausência de culpa ou negligência significativas. 

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2020. 

Assinado eletronicamente

SELMA FÁTIMA MELO ROCHA 

Auditora Relatora 

Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 

TJD-AD 2020-007-1 Disciplinary Decision - Football 



  
  

RELATÓRIO 
  

Trata-se de violação de regra antidopagem cometida pelo atleta [...], 
que no dia 06/03/2019, competição [...], foi submetido a controle de dopagem 
(Amostra 4333238), o qual resultou em presença da substância proibida S1.2 - 
enobosarm (ostarine). A substância S1.2 - enobosarm (ostarine) pertence à classe S1.2 
- outros agentes anabólicos e é considerada substância não especificada. 

De acordo com o disposto no artigo 28 do Código Brasileiro 
Antidopagem (CBA), todas as Substâncias Proibidas devem ser Substâncias 
Especificadas, exceto substâncias das classes S1, S2, S4.4, S4.5, S6A e Métodos 
Proibidos M1, M2 e M3 da Lista de Substâncias e Métodos Proibidos da Agência 
Mundial Antidopagem: Art. 28. Para efeitos da aplicação do art. 92, todas as 
Substâncias Proibidas devem ser Substâncias Especificadas, exceto substâncias das 
classes de agentes anabólicos e hormônios e aqueles estimulantes, antagonistas e 
moduladores hormonais já identificados na Lista Proibida. 

A categoria das Substâncias Especificadas não deve incluir Métodos 
Proibidos. Parágrafo único. As Substâncias Especificadas não são consideradas menos 
importantes ou menos perigosas do que as Substâncias Não Especificadas, pois se 
tratam apenas de substâncias para as quais existe uma maior probabilidade do Atleta 
as ter consumido com finalidade distinta de melhorar o seu desempenho esportivo. 
Conforme o artigo 78, I, do CBA, a presença de substância proibida considerada como 
não especificada implica na aplicação obrigatória de uma suspensão provisória ao/à 
atleta. Art. 78 -  A Suspensão Preventiva do Atleta ou de outra Pessoa deverá ser 
realizada de acordo com o previsto nas seguintes circunstâncias: I – a Suspensão 
Preventiva do Atleta deve ser obrigatoriamente imposta, logo terminada a realização 
da revisão e notificação descritas neste Código, quando acontecer um Resultado 
Analítico Adverso para uma Substância Proibida que seja uma Substância Não 
Especificada Despacho 71 (0565823) SEI 58000.006550/2019-31 / pg. 11 Adverso para 
uma Substância Proibida que seja uma Substância Não Especificada, ou Método 
Proibido, ou ainda Resultado Analítico Adverso relativo ao Passaporte Biológico se 
após a realização da análise preliminar nos termos deste Código se concluir que não 
existe AUT válida aplicável ao caso e o Resultado Analítico Adverso cumpre 
devidamente com os Padrões Internacionais para Testes e Investigações e para 
Laboratório. 

 Conforme entendimento proferido pelos membros do Tribunal de 
Justiça Desportiva Antidopagem (Enunciado Administrativo nº 7), cabe à ABCD aplicar 
a suspensão provisória nos casos em que esta tem caráter mandatório: Enunciado 
Administrativo nº 7 A suspensão preventiva de que tratam os incisos I e II do art. 78 
do Código Brasileiro Antidopagem será aplicada pela Autoridade Brasileira de 
Controle de Dopagem que notificará o atleta a respeito do direito de solicitar a 
Audiência Especial de Suspensão Preventiva de que trata o art. 78, § 1o, do Código 
Brasileiro Antidopagem. (fundamento legal: art. 37, “caput”, “in fine”, da CRFB/88) 
Dessa forma, aplicou-se ao atleta [...], suspensão provisória a partir da data de sua 
notificação até decisão final do processo pelo Tribunal de Justiça Desportiva 



Antidopagem, sem prejuízo da possibilidade de Audiência Especial de Suspensão 
Preventiva, de que trata o art. 78, § 1º, do Código Brasileiro Antidopagem. 

 O atleta suspenso sofre as restrições previstas no art. 116 do Código 
Brasileiro Antidopagem: 

Art. 116 Nenhum Atleta ou outra Pessoa que esteja suspenso pode, 
durante o período de suspensão, participar de qualquer forma em 
uma Competição ou atividade autorizada ou organizada por um 
Signatário ou seus filiados, entidade de administração do desporto, 
clube de qualquer modalidade, ou em Competições autorizadas ou 
organizadas por qualquer liga profissional ou qualquer organização 
de Eventos Nacionais ou Internacionais ou em qualquer atividade 
esportiva de elite ou de nível nacional financiada por organismo 
público, exceto programas de educação ou reabilitação antidopagem 
autorizados e/ou organizados pela ABCD. 

§1º Sem prejuízo do art. 119, um Atleta que esteja suspenso não 
pode participar de treinamento, apresentação ou prática organizada 
pela sua entidade de administração do desporto ou clube que seja 
membro dessa entidade ou que seja financiado por uma agência 
governamental. 

§ 2º O Atleta que esteja suspenso não pode igualmente competir em 
Eventos de Liga Profissionais organizadas por uma entidade não 
signatária do CMA ou por uma organização de nível nacional não 
Signatária do CMA, sem incorrer nas Consequências previstas neste 
Código. 

§ 3º O termo “atividade” inclui, também, funções administrativas, 
como, oficial, diretor, conselheiro, executivo, funcionário, 
empregado ou voluntário de organização referida neste artigo.  

Em Defesa Prévia apresentada contra decisão da ABCD que aplicou a 
Suspensão Preventiva ao Atleta, por meio Despacho 71 (0565596), solicitando a 
realização de Audiência Especial por este Tribunal. 

Em 26/09/2019 o TJD-AD, solicitou que a CGGR (i) se manifeste 
detalhadamente sobre as explicações suplementares da empresa "BIOVITA 
FARMÁCIA", no que tange à dúvida quanto aos frascos e rótulos apresentados pelo 
atleta como sendo do produto contaminado (pags. 314/315) e (ii) oferte o seu 
comentário a respeito do Laudo Técnico anexado as fls. 337/346, visto que trata de 
matéria complexa para a verificação do Relator. 

Quanto aos rótulos, ABCD informa que em 27/06/2019 encaminhou o 
Ofício nº 86/2019/CGPAD/DEOPE/ABCD-ME - SEI a BIOVITA Farmácia de 
Manipulação, questionando  (i) se o produto da imagem 2 foi entregue lacrado em 
frasco menor, como amostra do suplemento, nos termos que consta da declaração 
emitida pela BIOVITA, em 14 de maio de 2019, sobre a nota fiscal nº 14137; (ii) se 
reconhece as cápsulas da imagem 2 como as manipuladas para o Sr. [...]; (iii) se, 
igualmente, o produto da imagem 3 foi entregue lacrado em um frasco menor, como 
amostra do suplemento e (iv) se reconhece as cápsulas da imagem 3 como as 
manipuladas para o Sr. André Croda. 



Contudo, conforme consta do Relatório de Gestão da ABCD, os 
questionamentos foram respondidos pela Farmácia de forma genérica, com a 
finalidade de questionar a autenticidade dos produtos. 

Transcrição da resposta da Farmácia BIOVITA a ABCD; 

A respeito das novas indagações trazidas no 
Ofício 86/2019/CGPAD/DEOPE/ABCD-ME - SEI, cumpre-nos informar que as fotos 
consignadas aparentemente exibem produtos manipulados pela Biovita, e, no 
entanto, reputamos inviável a realização de um conhecimento firme e cabal e 
tampouco um reconhecimento intermediário mediante mero exame fotográfico, 
tendo em vista que de pronto, ao visualizar-se as imagens, identifica-se na tampa e 
rótulo dos frascos a existência de sinais e evidências de incomum forma de violação 
de lacre e tama, bem como dano severo no mecanismo abridor, além de aparentes 
danos no rótulo adesivo, os quais podem sugerir [ou ao menos não afasta], em tese, 
prévia realização [ou tentativa] de extração e reaplicação de rótulo adesivo, a ponto 
de prejudicar a forma de uma conclusão minimamente razoável e segura. Nesse 
contexto, por ora, face às limitações inerentes ao exame de fotos, qualquer juízo nelas 
baseado se mostra precário, limitado e inseguro, de modo a inviabilizar a afirmação 
segura de que o conteúdo dos produtos sejam efetivamente aqueles manipulados 
pelo estabelecimento subscritor. 

Para melhor entendimento desse Tribunal, copiamos abaixo as 
imagens e texto sobre os produtos, tal qual como consta no Ofício nº 
86/2019/CGPAD/DEOPE/ABCD-ME - SEI: 

Produto 1 - embalagem contendo cápsulas de Magnesio Glicil 
Glutamina – 600 mg, Zinco glicinato quelado – 30 mg, Vitamina B6 – 10 mg e Coezima 
Q10 -200 mg em nome de [...]  (Frasco Grande): 

Produto 2 - Embalagem contendo cápsulas de Magnesio Glicil 
Glutamina – 600 mg, Zinco glicinato quelado – 30 mg, Vitamina B6 – 10 mg e Coezima 
Q10 -200 mg em nome de [...] (Frasco Pequeno, com tampa diferente do produto 1): 

Produto 3 - Embalagem contendo cápsulas de Ostarine – 25 mg em 
nome de [...] (frasco pequeno): 

Frisa-se que de fato, todos os produtos tiveram o lacre rompido ao 
serem abertos, sendo que os produtos 2 e 3 foram recebidos lacrados e abertos pela 
ABCD e posteriormente enviados ao LBCD para análise.  

Contudo, esta ABCD não identificou nada de anormal nos frascos que 
indicassem sua adulteração, estando, inclusive, à disposição fisicamente nesta ABCD, 
caso o auditor queira visualizá-los. 

Quanto a este Laudo, frisamos que todas as substâncias integradas 
na categoria de agentes anabólicos, independente da quantidade, são consideradas 
como um resultado analítico adverso. 

Por fim, conforme consta do Relatório de Gestão da ABCD,  frisamos 
que o LBCD informou, ainda que não categoricamente, que a quantidade de 
ostarine encontrada de 860 ng/g e 760 ng/g nos suplementos analisados, seria 
consistente para considerar uma contaminação cruzada. 



Em 20 de abril de 2020, os autos foram conclusos a esta signatária, para 
inclusão na pauta da audiência fixada para 7 de maio de 2020. 

  

Esse é o relatório. 

  

Passo ao voto. 

  

VOTO  

A Relatora deste processo sustenta, com base nos artigos 93 e 101, II 
do CBA, que diante todo o exposto nos autos e em audiência de Instrução e 
Julgamento, com base em todos os argumentos já mencionados exaustivamente no 
processo, houve contaminação cruzada, acolho o pedido do atleta em sua 
integralidade. 

Não há que se falar em culpa ou negligência significativas para punição 
do atleta, além de advertência e nenhum período de suspensão.  Revoga-se o período 
de suspensão preventiva aplicado pela ABCD, para que o mesmo não sofra as 
restrições previstas no Art. 116 do Código Brasileiro Antidopagem.  O atleta com 12 
anos de carreira, reputação ilibada, disputou 215 jogos, passou por cerca de 10 a 12 
exames antidopagem de 3 a 4 vezes por ano. 

Vale ressaltar que não foi qualquer médico, foi o médico do clube que 
lhe passou a receita, encaminhou o pedido juntamente com os de vários atletas para 
manipulação na mesma FARMÁCIA BIOVITA, que até então se tratava de um 
laboratório de confiança do clube. Não se deve perder de vista que o próprio 
clube armazena as amostras para exames para possível resultado analítico adverso 
em amostra B. O mesmo médico o acompanhou para exame antidopagem no dia da 
coleta. Não foi declarado no formulário o suplemento por entender que não se 
tratava de substância proibida. 

 Importante dizer que consta do Relatório de Gestão da ABCD,  que o 
LBCD informou, ainda que não categoricamente, que a quantidade de 
ostarine encontrada de 860 ng/g e 760 ng/g nos suplementos analisados, seria 
consistente para considerar uma contaminação cruzada, afastando assim a 
intencionalidade do atleta , que cumpriu todos os trâmites para que o processo fosse 
o mais transparente possível. 

Quanto ao Laudo Técnico anexado às fls. 337/346, salienta-se que é um 
laudo juntado pela defesa do atleta perante o TJD-AD, emitido por um perito 
contratado, com a finalidade de demonstrar que a concentração de 
Ostarina de 1,4ng/ml encontrada na amostra do atleta é um valor abaixo do padrão 
utilizado da substância, demonstrando, segundo ele, quantidade pouco significativa 
e ineficaz para conferir ao atleta um ganho de performance. Para tanto, utiliza 
diversos argumentos, como a meia vida da substância e pelo fato de que a formulação 
do produto é em miligramas e o achado na urina do atleta foi em nanogramas. 



O atleta não só colaborou com as investigações, como tomou todas as 
precauções em relação aos suplementos manipulados ingeridos. Agiu totalmente de 
boa-fé. Mesmo que a estimativa de concentração é dada apenas para fins 
informativos, a  concentração encontrada de Enobosarm (Ostarina) é de 
aproximadamente 1,4 ng/mL o que não resulta em vantagem alguma em nenhuma 
competição. 

Nesta linha de raciocínio, entendo que a única culpada pela 
contaminação do produto, foi a FARMÁCIA BIOVITA, que manipulou primeiro a 
substância consumida pelo Sr. [...] lote 14466 e logo depois manipulou o suplemento 
de atleta lote 14470 , numeração muito próxima , que sem dúvida caracteriza a falta 
de zelo deste laboratório para com seus produtos, resultando a contaminação 
cruzada, o que causou muito transtorno ao atleta e desgaste de todos os envolvidos, 
inclusive deste Tribunal. 

Quanto a manipulação de suplementos, com o avançar da ciência e 
tecnologia, não podemos deixar de afirmar que, cada atleta, cada ser humano, cada 
organismo, responde de uma maneira específica, em razão de ter necessidades 
diversas. Médicos, endocrinologistas, nutricionistas, fisiologista, avaliam testes e 
exames de todas as categorias, para prescrever para cada atleta a sua necessidade 
individualmente, o que obriga por muitas vezes, fazer uso de produto manipulado. 

Em razão de tudo que foi dito e exposto, deve-se fazer fiscalizações 
rigorosas em todo e qualquer estabelecimento, para que sejam cumpridos todos os 
protocolos de saúde, segurança e cuidado, para manipular qualquer substância, 
independentemente de ser ou não apara atletas de alto rendimento. 

 Resta claro, portanto que, suplemento é uma realidade e até por uma 
questão de saúde, dificilmente encontraremos alguém que não faz seu uso de uma 
forma ou de outra. No que tange ao caso em apreço, temos que nos informar e nos 
adequar aos novos tempos para evitar que se instale um verdadeiro caos na saúde e 
nos Tribunais. 

  

Determino à Secretaria as comunicações de praxe.  

  

É como voto, sob censura de meus pares.  

  

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2020. 

  

Assinado eletronicamente 

SELMA FÁTIMA MELO ROCHA 

Auditora Relatora 

Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 

 



 

 

Documento assinado eletronicamente por Selma Fatima Melo 
Rocha, Auditor(a) do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, em 
03/06/2020, às 12:32, 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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