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PROCESSO nº: 71000.002356/2020-88 
DATA DA SESSÃO: 12 de maio de 2020 
ÓRGÃO JULGADOR / INSTÂNCIA: Plenário / Segunda Instância 
TIPO DE AUDIÊNCIA: Julgamento de Recurso 
RELATOR(A): Auditor GUILHERME FARIA DA SILVA 
RELATOR ORIGINAL / CÂMARA: Auditor TERENCE ZVEITER / Segunda 
Câmara 
AUDITORES: TATIANA MESQUITA NUNES, EDUARDO HENRIQUE DE 
ROSE, ALEXANDRE FERREIRA, MARTINHO NEVES MIRANDA, DANIELLE 
ZANGRANDO e DANIEL CHIERIGHINI BARBOSA 
MODALIDADE: Vela 
DENUNCIADO(A): Atleta [...] 
SUBSTÂNCIA(S): Tamoxifeno / Especificada 

  

EMENTA: DIREITO DESPORTIVO. PLENÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO 
DA ABCD. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. 
AGRAVAMENTO DE PENALIDADE. INELEGIBILIDADE DE 12 (DOZE) 
MESES. 

  

ACÓRDÃO 

 

Decide o Plenário do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, POR 
MAIORIA de votos, nos termos da fundamentação do relator, o Auditor GUILHERME 
FARIA DA SILVA, pelo agravamento do período de inelegibilidade aplicado ao atleta 
[...], passando a ser considerado 12 (doze) meses, pela violação ao art. 9º do Código 
Brasileiro Antidopagem, com base no art. 93, II, parágrafo primeiro, atenuado pelo art. 
101 do mesmo diploma, devendo tal penalidade ter início na data da coleta, 15.08.2019, 
findando em 14.08.2020, nos termos do art. 114, § 7º do CBA, com todas as 
consequências dali resultantes, incluindo-se o confisco e/ou anulação de quaisquer 
medalhas, pontos e premiações a partir da referida data, e ainda, caso seja aplicável, da 
suspensão de recebimentos de valores de Programa de Bolsa Atleta, nos termos da 
legislação pertinente. 

  



Brasília, 22 de maio de 2020. 

 

Assinado eletronicamente 
GUILHERME FARIA DA SILVA 

Auditor e Relator 

  

  

RELATÓRIO 

  

Trata-se de Recurso Voluntário impetrado pela ABCD em face de 
decisão da 2ª Câmara do TJD-AD. Consta dos autos resultado analítico adverso 
imputado ao atleta sr. [...], da modalidade de Vela. Consta do formulário de controle 
de dopagem que a o atleta foi submetido à controle de dopagem fora de competição 
em Enoshima – Japão, em 15.08.2019. 

No laudo elaborado pelo laboratório foi detectada a presença da 
substância tamoxifen metabolite 3-hydroxy-4-methoxytamoxifen, substâncias 
integrantes da classe da classe Hormônios e Moduladores Metabólicos (S4). 

A referida substância é considerada substância especificada, conforme 
a Lista de Substâncias e Métodos Proibidos da Agência Mundial Antidopagem. 
Ademais, constitui substância proibida em competição e fora de competição. 

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

Após gestão preliminar do Resultado Analítico Adverso, o atleta foi 
notificado pela Coordenação-Geral de Gestão de Resultados (CGGR) em 15.01.2020. 
Em 16.01.2020, o atleta apresentou Termo de Suspensão Voluntária, solicitando o 
encaminhamento dos autos ao TJD-AD. 

Regularmente intimada, a ABCD (fls. 74/79) entendeu: 

“configurada a Violação da Regra Antidopagem, constante do art. 9º 

do Código Brasileiro Antidopagem, pois avaliação preliminar feita 

pela ABCD, seguindo os preceitos do art. 7.2 do Código Mundial 

Antidopagem - CMA e art. 64 do Código Brasileiro Antidopagem - 

CBA, verificou a inexistência de Autorização de Uso Terapêutico para 

o atleta e, ainda, demonstrou que o procedimento de coleta da amostra 

cumpriu devidamente o Padrão Internacional de T este, assim como o 

Padrão Internacional para Laboratórios foi adequadamente aplicado 

para exame e análise da amostra”. 

A defesa alegou, em síntese, condição médica pré existente apta a 
ensejar o uso terapêutico da substância. Ademais, alegou a completa ausência de culpa 
e negligência significativas, solicitando modulação dos efeitos da aplicação de 
qualquer pena. 



A Procuradoria-Geral ofereceu denúncia, imputando ao atleta as 
condutas descritas no art. 9º, do CBA, entendendo que o atleta teria agido de maneira 
intencional, a justificar a aplicação do art. 93, I, “b”, c/c §1º, do CBA. 

Em sessão de instrução e julgamento realizada no dia 13.03.2020, a 2ª 
Câmara decidiu por sancionar o denunciado a 6 (seis) meses de suspensão com base 
no art. 93, inc. II do CBA c/c o art. 101, I, da mesma norma, devendo tal penalidade 
iniciar-se na data da coleta de amostra. Em síntese, o Acórdão afastou a intenção do 
atleta de se dopar intencionalmente, mas reconheceu a negligência do mesmo na não 
solicitação da AUT de maneira tempestiva. Fixou-se a pena em 6 (seis) meses de 
suspensão, com fundamento nos arts. 93, II, e 101, I, do CBA, considerando se tratar 
de hipótese de culpabilidade leve, por uso de substância especificada sem intenção de 
se dopar, sem influência na performance do atleta ou interferência no resultado de 
competições. 

Em face do Acórdão, o Recurso Voluntário da ABCD busca readequar 
a sanção do atleta, não lhe aplicando qualquer redução prevista no Art. 101 do CBA. 
Alternativamente, que o Tribunal reavalie o quantum de redução de acordo com os 
aspectos objetivos da culpa do caso concreto. 

Isto porque a ABCD, em síntese, discorda quanto à dosimetria da sanção 
aplicada ao atleta, já que a experiência e o nível competitivo do atleta pressuporiam à 
orientação necessária para solicitar previamente a Autorização para Uso Terapêutico 
(AUT) para utilização da substância proibida. Neste sentido, a ABCD também alega 
que o atleta participa do Grupo Alvo de Testes (GAT) da Federação Internacional de 
Vela, que é o conjunto formado por atletas que estão entre os melhores e que passam 
por supervisão mais rigorosa, sendo submetidos com frequência a controles FORA DE 
COMPETIÇÃO. 

O Recurso de Contrarrazões não foi apresentado de maneira tempestiva. 

  

É o relatório. 

 

VOTOS 

  

O  Senhor Auditor GUILHERME FARIA DA SILVA - Relator 

  

DAS PRELIMINARES 

Ausente os Auditores(as) HUMBERTO DE MOURA e MARTA 
WADA. O quórum mínimo para a existência de sessão plenária foi respeitado em 
conformidade com a legislação antidopagem. 

Analisando inicialmente os pressupostos do recurso impetrado pela 
ABCD, quais sejam a voluntariedade, a tempestividade e a taxatividade, faz-se 
necessário o acolhimento diante do atendimento à norma. Ao mesmo tempo, não 
ocorreu o acolhimento das contrarrazões da Defesa diante da intempestividade. 

No caso, não foram levantadas demais preliminares, razão pela qual 
passo à análise do mérito. 



 

DO MÉRITO 

O principal argumento do apelante é a alegação de o atleta possui 
experiência e nível competitivo para pressupor a orientação necessária para solicitar 
previamente a Autorização para Uso Terapêutico (AUT) para uma utilização da 
substância proibida. Também argui que o atleta participa do Grupo Alvo de Testes 
(GAT) da Federação Internacional de Vela, sendo submetido com frequência a 
controles antidopagem. 

 

DA CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO DA REGRA ANTIDOPAGEM 

Por ocasião da fase da instrução restou incontroverso a infração ao art. 
9º do Código Brasileiro Antidopagem, inclusive sob o ângulo do Termo de Suspensão 
Provisória firmado pelo próprio atleta. 

  

DO GRAU DE PUNIÇÃO 

Partindo-se deste pressuposto, é preciso consultar as razões para a 2ª 
Câmara do TJD-AD concluir pelo grau de culpabilidade do atleta apto a ensejar a 
aplicação da penalidade de 06 (seis) meses, com fulcro no art. 93, inciso II, c/c art. 101, 
I, do CBA. 

Em primeiro lugar, entendo, junto com os diletos membros da 2ª Câmara 
do TJD-AD, de que não há supedâneo fático para autorizar a aplicação do art. 93, I, 
“b”, c/c §1º, do CBA, porque não há elementos probatórios que permitam a conclusão 
de que a substância possua o condão de interferir no resultado das competições e que, 
portanto, tenha sido usada de maneira intencional. 

Desta feita, entendo que não está configurada a atuação dolosa por parte 
do denunciado e sim negligência significativa diante do regramento antidopagem. 

Portando fica a possibilidade de punição dentro dos limites 
estabelecidos no art. 93, II, § 1º, qual seja, dois anos. 

   

DAS ATENUANTES 

Deve-se agora verificar o grau de culpabilidade do atleta. 

Assim, no caso em apreço, entendo aplicável a atenuante prevista no art. 
101 do CBA, pois é possível estabelecer uma gradação para o tipo de substância 
encontrada e o contexto em que ela foi ingerida. 

Isto porque, na lição do exímio Relator da 1ª instância: 

“é que a substância especificada encontrada no organismo do atleta, 
Tamoxifeno (S4.2, SERMS), não tem por si só efeitos estimulantes, 
tampouco qualquer propriedade apta a propiciar uma melhora de 
performance em quem quer que seja (...)”. 

Ademais, conforme os laudos médicos juntados aos autos, havia 
condição médica pré existente apta a ensejar o uso terapêutico da substância, inclusive 
por determinação médica juntada aos autos. Neste sentido, a outorga retroativa da AUT 



pela Federação Internacional da Vela é simbólica no reconhecimento da situação 
clínica do atleta, a despeito do entendimento da WADA. 

Em paralelo, o atleta apresentou espontaneamente o Termo de 
Suspensão Provisória logo após a notificação do resultado analítico adverso pela 
ABCD e prestou tempestivamente todas as informações necessárias de maneira 
transparente cujo conteúdo justificam o uso clínico da substância, demonstrando 
inequívoca boa-fé.  Ressalte-se de em sua larga trajetória esportiva, o atleta tampouco 
possui antecedentes. 

Por outro lado, um atleta de alto rendimento com notória trajetória 
internacional, além da sua inclusão no grupo alvo de testes da Federação Internacional 
de Vela, deve manter vigilância ativa das substâncias que lhe são ministradas, inclusive 
nas hipóteses para tratamento de situações clínicas. 

No entanto, a concessão da AUT retroativa pela Federação Internacional 
de Vela é elemento que comporta valoração. Embora o atleta integre o Grupo Alvo de 
Testes da própria Federação Internacional, a mesma entendeu de que pela natureza da 
substância e situação clínica do atleta, o reconhecimento da AUT era medida que se 
impunha. 

Portanto, de um lado o nível de expertise e diligência esperados de um 
atleta de alto rendimento de trajetória internacional. De outro lado, uma situação clínica 
pré-existente, o Termo de Suspensão Voluntária e a concessão retroativa da AUT pela 
Federação Internacional de Vela. 

Discordando do abrandamento aplicado pela 2ª Câmara, qual seja 6 
(seis) meses, sou de parecer pela atenuação em 12 (doze) meses do limite máximo da 
pena base. 

   

DO INÍCIO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO 

Entre o resultado analítico adverso informado ao atleta (setembro de 
2019), a celeuma envolvendo a AUT retroativa e a transferência da gestão de resultados 
para a ABCD em janeiro deste exercício até a presente sessão de julgamento, 
decorreram 8 meses de espera. Estou convicto de que este período cumpriu sua função 
nas futuras condutas do atleta. 

Portanto e já finalizando as etapas previstas, ratifico o entendimento do 
relator da Segunda Câmara pela aplicação da penalidade de suspensão a partir da data 
da coleta, conforme orienta o art. 114, §3º do CBA. 

   

DISPOSITIVO 

Ante o exposto, acolho e dou provimento parcial aos termos do Recurso 
Voluntário da ABCD para agravar o período de inelegibilidade aplicado ao atleta [...], 
passando a ser considerado 12 (doze) meses, pela violação ao art. 9º do Código 
Brasileiro Antidopagem, com base no art. 93, II, parágrafo primeiro, atenuado pelo art. 
101 do mesmo diploma, devendo tal penalidade ter início na data da coleta, 15.08.2019, 
findando em 14.08.2020, nos termos do art. 114, §7º do CBA, com todas as 
consequências dali resultantes, incluindo-se o confisco e/ou anulação de quaisquer 
medalhas, pontos e premiações a partir da referida data, e ainda, caso seja aplicável, da 



suspensão de recebimentos de valores de Programa de Bolsa Atleta, nos termos da 
legislação pertinente. 

  

É como voto, sob censura de meus pares. 

  

A Senhora Auditora TATIANA MESQUITA NUNES - Membro 

Com o relator. 

  

O Senhor Auditor EDUARDO HENRIQUE DE ROSE - Membro 

Com o relator. 

  

O Senhor Auditor ALEXANDRE FERREIRA - Membro 

Com o relator. 

  

O Senhor Auditor MARTINHO MIRANDA - Membro 

Com o relator. 

  

A Senhora Auditora DANIELLE ZANGRANDO - Membro 

Com o relator. 

  

O Senhor Auditor DANIEL BARBOSA - Membro (relator inicial do 
julgamento do recurso) 

Discordou na dosimetria, mantendo in totum a decisão de primeira 
instância, qual seja, a de 6 (seis) meses. 

  

DECISÃO 

 

CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA. 

  

Determino à Secretaria as comunicações de praxe. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Faria da 

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

22/05/2020, às 17:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento 

no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do 

Desenvolvimento Social. 

 



 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no 
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