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ÓRGÃO JULGADOR / INSTÂNCIA: 2ª Câmara/1ª Instância 
TIPO DE AUDIÊNCIA: Instrução e Julgamento.  
RELATOR(A): Eduardo Henrique De Rose. 
MEMBROS: Alexandre Ferreira e Danielle Zangrando. 
MODALIDADE: Mountain Bike. 
DENUNCIADO(A):[...]. 
SUBSTÂNCIA(S) / CLASSIFICAÇÃO: Octodrine e Heptaminol/ Substâncias 
especificadas. 

EMENTA: PRESENÇA DE OCTODRINE E HEPTAMINOL EM URINA 
COLETADA EM COMPETIÇÃO. ATLETA DE CICLISMO, CATEGORIA 
ESTRADA ELITE. CULPABILIDADE E NEGLIGÊNCIA CONFIGURADAS. 
PENA DE SUSPENSÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. 

ACÓRDÃO 

Decide a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Desportiva 
Antidopagem, pela UNANIMIDADE de seus votos, punir o atleta [...] em 24 (vinte e 
quatro) meses de suspensão por uso de OCTODRINE e HEPTAMINOL em de 
competição, com base no artigo 9, parágrafo 1, concomitantemente com o artigo 93, 
inciso II do Código Brasileiro Antidopagem. A inelegibilidade se inicia na data da 
Suspensão Preventiva, no dia 25 de novembro de 2019, vigorando até o dia 24 de 
novembro de 2021, com desclassificação automática de resultados e todas as demais 
consequências, incluindo-se o confisco de medalhas, pontos ou premiações e, caso seja 
aplicável, a suspensão de valores do Programa Bolsa Atleta. 

RELATÓRIO 

Trata-se de denúncia ofertada pela Procurador Geral do Tribunal de 
Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) em virtude de [...], atleta de ciclismo da 
categoria Mountain Bike ter apresentado em controle realizado no Campeonato [...] da 
modalidade, realizado na cidade de [...] (SP) na data de 21 de julho de 2019, as 
substâncias Octodrine e Heptaminol, classificadas na categoria S6. Estimulantes, da 
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lista proibida da Agência Mundial Antidoping. Estas substâncias são especificadas, e 
proibidas apenas em competição. 

No formulário de controle de doping o atleta mencionou ter utilizado os 
seguintes suplementos: Proteína, Glutamina, BCAA, Creatina, Beta-alanina, Tribulus 
terrestres, Maca Peruana e Pré-treino. 

Seguindo os preceitos do artigo 64 do CBA, a ABCD constatou a 
inexistência de Autorização de Uso Terapêutico para a atleta e, ainda, verificou-se que 
o procedimento de coleta da amostra cumpriu devidamente o Padrão Internacional para 
Testes e Investigações, assim como o Padrão Internacional para Laboratórios foi 
corretamente aplicado para exame e análise da amostra. Isto configura uma violação à 
Regra Antidopagem de acordo com os artigos 9º, inciso I do Código Brasileiro 
Antidopagem (CBA). 

No dia 12 de dezembro de 2019, o atleta foi notificado pela Gestão de 
Resultados da ABCD, sendo mencionadas as possíveis consequências deste fato. 

O Defensor do atleta menciona que o suplemento responsável pela 
contaminação do Heptaminol foi o “Venon Workout”, e anexa a composição do mesmo, 
mostrando que o estimulante não se encontrava relacionado entre seus componentes. 
Informou ainda que o atleta recusava a abertura da amostra B e terminou por pedir a 
aplicação do inciso I do artigo 100 e que, ao mencionar todos os suplementos usados, 
o atleta esperava uma diminuição da sua eventual inelegibilidade por colaborar com a 
ABCD. 

  Na data de 26 de setembro de 2019, a Gestão de Resultados informou 
ao atleta, através de seu defensor, que o ônus da prova da contaminação cabe a quem 
faz uso deste suplemento. Para tanto, pode ser solicitada a análise do suplemento, 
através do LBCD, e envia instruções para solicitar um laudo. 

Em sua defesa, o atleta, através de seu procurador, informou para a 
Gestão de Resultados da ABCD na data de 22 de outubro de 2019 que, após análise 
mais cuidadosa na internet dos componentes do suplemento “Venon Preworkout” 
constatou a presença da substância Metylhexane de onde, por via metabólica, terá 
advindo Octodrina. 

Já o LBCD, questionado pela ABCD, responde na data de 23 de outubro 
do mesmo ano que “a relação do Metylhexene com a Octodrina e o Heptaminol é 

estrutural. Mas não existe relação metabólica com a Octodrina”. E complementa a 
informação dizendo que, “em termos de suplementos, não seria surpresa a troca de 

Methylhexene por Octodrina”. 

Na data de 24 de novembro de 2019, a CBC responde para a ABCD que, 
o atleta é registrado desde 2006 na categoria MTB Cross Country Master A2. Informa 
ainda que esta categoria não é de rendimento, sendo considerada amadora e faz parte 
de um projeto da UCI de ciclismo para todos. 

Em seu Relatório Final de Gestão, a ABCD, em uma revisão do caso, 
menciona os suplementos informados no formulário de controle de dopagem, não 
consta irregularidade na coleta, o seu transporte ocorreu de forma regular e não existe 
AUT para este atleta no sistema ADAMS. Conclui que a revisão inicial mostra que o 
procedimento de controle foi realizado conforme o estabelecido pela WADA. 

Menciona inda que, em resposta através de seu Procurador, o atleta 
considera que as substâncias encontradas advêm do suplemento “Venon Workout” 
utilizado e reportado, e que as mesmas não constam no rótulo do produto. Questionado 



de como chegou a esta conclusão, a resposta foi de que, após pesquisa na internet, 
chegou à conclusão de que o Metylhexene constante da formulação do suplemento foi 
metabolizado em Octodrina. 

Refere a resposta da CBS e a consulta ao LBCD já prolatadas e conclui 
que a tese da defesa é fundamentada apenas em pesquisas na Internet, e que o 
atleta.  Diz ainda que, em um juízo de probabilidades, o atleta não conseguiu 
demonstrar como as substâncias proibidas entraram em seu organismo, não afastando 
a ausência de culpa e negligência significativa em sua conduta. Termina por considerar 
a violação da regra do antidoping no artigo 9º do CBA e solicitar a suspensão provisória 
do mesmo. 

A Sra. Presidente do TJD-AD, no Despacho 103, datado de 25 de 
novembro de 2019, acolhe o pedido da ABCD, determinando a suspensão provisória 
do atleta. 

Em sua avaliação do caso, a Procuradoria faz um amplo relatório dos 
fatos já mencionados e conclui infração às regras antidopagem, dada a “Presença de 
Substância Proibida, de seus Metabólitos ou Marcadores na Amostra”, no caso a 
Octodrine e a Heptaminol, em específico, a regra descrita no art. 9, do CBA, que 
determina ser prova suficiente de violação de regra antidopagem a “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”. 

A infração acima pontuada convida a incidência do artigo 93, do CBA, 
para fins de aplicação da pena base. Menciona que, no caso em tela, trata-se de 
substância especificada, cabendo ao TJD-AD, analisar os fatos sob o prisma do art. 93, 
inciso I, alínea “b”, do CBA. 

A Procuradoria entende ainda que os documentos acostados aos autos, 
assim como os depoimentos lançados pelo Denunciado, dão conta de que este fez o uso 
da substância proibida de forma intencional, comprovando-se, assim, que o atleta 
trapaceou, nos termos do §1º, do art. 93, do CBA. 

A Procuradoria entende que, quer pelo nítido uso das substâncias para o 
desempenho desportivo, quer pela ausência de credibilidade contida em suas defesas, 
que a pena base a ser estipulada é aquela que vai contida art. 93, inciso I, alínea “b” do 
CBA, qual seja o período de 4 anos de suspensão. 

Para concluir, considera não ser aplicável ao caso, como pleiteado pelo 
atleta Denunciado, a atenuante contida no artigo 100, do CBA, muito menos a redução 
encartada nos demais artigos do mencionado diploma, sendo impositiva a sanção 
disciplinar de suspensão de 4 anos. 

No Despacho 103/2019 de 28 de dezembro de 2019, a Sra. Presidente 
do TJD-ADE informou que, em m sorteio realizado nesta data, o presente feito foi 
distribuído para a 2a. Câmara, para mim como Relator. 

Esse é o meu relatório.  

  

VOTO 
  

PRELIMINARES: 

Não foram levantadas preliminares no presente feito. 

  



DO MÉRITO: 

Após a análise dos autos, da argumentação da ABCD, do Advogado de 
Defesa, bem como da Representante da Douta Procuradoria, o primeiro ponto a que se 
chega é a infração é incontestável, pois existe claramente a presença de substâncias 
proibidas no controle realizado em competição, conforme laudo do LBCD. 

Embora a tese da Defesa seja que o fator motivante tenha sido a presença 
de Metylhexane no rótulo do suplemento “Preworkout”, a declaração do LBCD que 
esta substância, ainda que de estrutura química semelhante, não se metaboliza em 
Octodrina parece confirmar o ponto da Gestão de Resultados da ABCD e da 
Procuradoria que não existe uma explicação de como os estimulantes foram entram no 
organismo do atleta. 

A quantidade de suplementos usadas pelo atleta, as restrições que as 
entidades esportivas e profissionais fazem ao uso destas substâncias pela 
potencialidade de uma contaminação, o fato de que o suplemento se caracteriza pela 
imprecisão da sua bula, o que o difere de medicamentos, todo isto leva este Auditor a 
concordar com a pena base sugerida pelo Promotoria. 

  

DA ANÁLISE DOS PEDIDOS: 

O pedido de que seja considerado o artigo 101 do CBA para diminuir a 
pena do atleta foi conhecido, mas não atendido, pois não foi feita prova de como a 
substância tenha entrado no organismo do atleta, o que caracteriza sua culpabilidade e 
negligência. 

  

DA PUNIÇÃO: 

1. Quanto a sanção básica: 

Entendo que se deve aplicar, no presente caso, a inelegibilidade de 24 
(vinte e quatro) meses descrita no artigo 93, inciso II, pois se trata de substância 
especificada e de violação considerada não intencional. 

2. Quanto ao grau de culpa: 

Entendo, como a ABCD que, no presente caso, a Defesa não conseguiu 
refutar a violações ao CBA que foi descrita pela mesma, limitando-se a levantar uma 
possibilidade que foi contraditada pelo LBCD. 

3. Quanto as atenuantes e agravantes: 

Este auditor não vê possibilidade de aplicação de atenuantes nem de 
agravantes no presente caso.   

4. Quanto à dosimetria da pena: 

Neste caso, não resta a este Auditor outra opção que não seja a de manter 
a inelegibilidade prevista no artigo 93, inciso I, letra “b”, definindo a sanção em 24 
(vinte e quatro) meses. 

5. Quanto ao início da sanção: 

Entendo que o período de suspensão deva iniciar na data da imposição 
da Suspensão Preventiva, qual seja no dia 25 de novembro de 2019, concluindo-se no 
dia 24 de novembro de 2021. 

É como voto, sob censura de meus pares. 



  

DISPOSITIVO 

Diante de todo o contexto dos autos, acolho os termos da denúncia, e 
penalizo o atleta [...] a 24 (vinte e quatro) meses de suspensão com base no artigo 9 do 
Código Brasileiro Antidopagem, concomitante com o artigo 93, inciso II do Código 
Brasileiro Antidopagem.  A inelegibilidade deve iniciar-se na data da Suspensão 
Preventiva, qual seja, dia 25 de novembro de 2019, com término previsto para 24 de 
novembro de 2021, 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, 21 de fevereiro de 2020. 

  

Assinado eletronicamente 
EDUARDO HENRIQUE DE ROSE 

Auditor do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 

   

 

 

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Henrique de 

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

21/02/2020, às 10:34, 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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