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EMENTA: DIREITO DESPORTIVO. PLENÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO DA 
PROCURADORIA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. 

  

ACÓRDÃO 

Decide o Plenário do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, POR 
UNANIMIDADE de votos, nos termos da fundamentação do relator, pelo 
conhecimento e não provimento do recurso interposto pela Procuradoria, 



mantendo, in totum, a decisão de primeira instância e, ademais, determinando a 
instauração de inquérito administrativo contra a equipe médica do clube 
Chapecoense, nos termos do Enunciado Administrativo TJD-AD n.º 10. 

Brasília, 15 de julho de 2020. 

  

Assinado eletronicamente 

DANIEL CHIERIGHINI BARBOSA 
Auditor e Relator 

  
  

RELATÓRIO 

Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO contra a r. decisão proferida pela 
1ª Câmara do TJD-AD, que aplicou uma pena de advertência ao recorrido, pela 
presença da substância não especificada ostarine. 

O fulcro da tese recursal da douta Procuradoria aborda os seguintes 
pontos:  

A majoração da aplicação da pena de advertência já que o atleta não 
declarou o consumo do suplemento no formulário de coleta, sob a alegação de que 
achava que deveria declarar somente medicamentos, contrariando o nível de 
expertise técnica exigida para o atleta em termos da legislação antidopagem. 

Em paralelo, a douta Procuradoria para fortalecer sua tese tece 
comentários a respeito da manipulação de ambos os suplementos no mesmo dia, pelo 
treinador de goleiros e pelo goleiro recorrido, além do histórico de atletas dopados 
do mesmo clube, e ainda a certeza da defesa de que o suplemento contaminado era 
o manipulado em cápsulas e não o manipulado em sachês.   

Requer, ademais, encaminhamento dos autos para a ABCD para que 
avalie a possibilidade de investigar a equipe da Chapecoense, do médico Dr. [...], e do 
preparador de goleiros Sr. [...], tendo em vista ser incontroverso que os mesmos 
tiveram envolvimento direto na manipulação de substância proibida pela legislação 
antidopagem. 

Em sede de contrarrazões, a defesa alega, preliminarmente, inovação 
recursal em três pontos do Recurso Voluntário da Procuradoria: a prescrição médica 
b-) a proibição da substância no país e, c) procedimento utilizado para constatação da 
contaminação cruzada.  

No mérito, reitera a tese da contaminação cruzada e a ausência de 
negligência significativa do atleta, destacando o reconhecimento de tais teses pela 
ABCD e pela 1ª Câmara do Tribunal. 

É o relatório. 

Passo ao voto. 



  

VOTOS 

O  Senhor Auditor DANIEL CHIERIGHINI BARBOSA - Relator 

  

DAS PRELIMINARES 

Ausentes os Auditores HUMBERTO DE MOURA, MARTA WADA 
e DANIELLE ZANGRANDO e impedido o auditor EDUARDO HENRIQUE DE ROSE, sendo 
respeitando o quórum mínimo para a existência de sessão plenária, tudo 
em conformidade com a legislação antidopagem. 

Analisando inicialmente o recurso impetrado pela PG-JDA, bem como 
as contrarrazões do recorrido, quais sejam a voluntariedade, a tempestividade e a 
taxatividade, ambos atendem aos pressupostos recursais insculpidos na legislação 
antidopagem. 

Em relação as preliminares levantadas pelo recurso de Contrarrazões, 
afasto o pedido de reprodução dos áudios e de nova oitiva do atleta, uma vez estar 
esgotada a fase da instrução probatória.  

Afasto, igualmente, o pedido de reconhecimento de inovação recursal 
proposto pela defesa do atleta em fase do Recurso Voluntário da douta Procuradoria, 
uma vez que as situações fáticas descritas no recurso constam do conjunto probatório 
produzido durante a fase de instrução dos autos deste processo. 

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

 

DO MÉRITO 

A violação ao art. 9º do Código Brasileiro Antidopagem (CBA) é 
incontroversa, conforme verifica-se na sentença da Primeira Câmara, constatada pela 
presença de substância proibida no organismo do atleta. 

Configura-se inafastável a conclusão pela tese da contaminação 
cruzada. Destaco que a farmácia BIOVITA, instada diversas vezes a colaborar com a 
investigação, jamais entregou a suposta contraprova do suplemento manipulado, o 
que desconstrói todo e qualquer argumento sob a lisura dos procedimentos 
carreados pelo LBCD. 

Neste sentido, a conclusão pela contaminação cruzada no âmbito da 
Gestão de Resultados da ABCD é central no presente caso. Ato contínuo, a revogação 
da suspensão provisória em despacho monocrático e posteriormente o 
reconhecimento da contaminação cruzada pela 1ª Câmara do TJD-AD são elementos 
suficientes para a manutenção de tal reconhecimento pelo plenário do TJD-AD. 

Pois bem, então o cerne do mérito recursal está na verificação da culpa 
ou negligência significativas do atleta com o consumo de suplemento manipulado.  



Não me parece que o consumo de todo e qualquer suplemento 
manipulado possa ser considerado, indiscriminadamente por parte do Tribunal, como 
negligência por parte de um atleta.  

No presente caso, o consumo do suplemento manipulado ocorreu por 
força de prescrição médica do médico do clube. O suplemento foi manipulado em 
farmácia devidamente autorizada pela ANVISA sob o número de registro n.º 7412828, 
conforme consulta livre no sítio eletrônica da referida autarquia.  

Igualmente, em pesquisa livre no sítio eletrônico da Conselho Regional 
de Farmácia de Santa Catarina, não verificou-se qualquer condenação administrativa 
que desabonasse a conduta da responsável técnica pela elaboração do fármaco, 
Dra.  Camila de Mello Andriolo.    

As próprias informações prestadas pela referida farmácia, no bojo do 
conjunto probatório, denotam uma instituição com aparente apreço por regras de 
vigilância sanitária e farmacológicas. 

Dentro deste contexto, dado o histórico do atleta de nenhuma 
condenação diante de regras antidopagem e o reconhecimento da contaminação 
cruzada conjugada com a aparente seriedade da instituição manipuladora dos 
suplementos, o reconhecimento de culpa e/ou negligência significativas seria 
dissociado do conjunto probatório dos autos. 

Ou seja, a pena de advertência aplicada ao atleta pela 1ª Câmara é 
suficiente em seu caráter pedagógico para que, nos próximos formulários de coleta, 
o atleta preencha toda e qualquer substância que esteja consumindo. 

Por outro lado, as teses da Procuradoria, embora não permitam mudar 
o entendimento do Relator em face a este atleta específico dada a necessidade de 
robustecimento do lastro probatório de tais teses, tampouco merecem ser 
descartadas. 

Os autos sugerem tanto uma série de infelizes coincidências ou 
demonstram uma série de potenciais indícios de uma tentativa de burlar o sistema 
antidopagem vigente no país. Restou, por exemplo, a necessidade de que fossem 
apuradas junto a farmácia pedidos de receitas médicas anteriores por parte dos 
profissionais do clube, a fim de verificar se a prática de solicitação de suplementos é 
sempre realizada de maneira conjunta entre equipe médica e atletas. 

Neste sentido, recomendo a abertura de inquérito administrativo 
independente para que sejam apuradas as condutas da equipe médica do clube 
Chapecoense no manuseio de substâncias não permitidas pela legislação 
antidopagem brasileira. 

 

DISPOSITIVO 

Diante de todo o contexto dos autos, NÃO acolho os termos 
do Recurso Voluntário, mantendo in totum a decisão de primeira instância. 



No entanto, dada a necessidade de aprofundamento da conduta 
médica do clube Chapecoense, sugiro a instauração de inquérito administrativo, nos 
termos do Enunciado Administrativo TJD-AD n.º 10. 

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 

Impedido. 

O Senhor Auditor GUILHERME FARIA DA SILVA - Membro 

Com o relator.  

O Senhor Auditor HUMBERTO FERN ANDES DE MOURA - Membro 

Ausente. 

A Senhora Auditora MARTA WADA BAPTISTA - Membro 

Ausente 

O Senhor Auditor ALEXANDRE FERREIRA - Membro 

Com o relator.  

O Senhor Auditor MARTINHO NEVES MIRANDA - Membro 

Com o relator. 

A Senhora Auditora DANIELLE ZANGRANDO - Membro 

Ausente 

DECISÃO 

CONHECIDO. NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 

  

Determino à Secretaria as comunicações de praxe. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Daniel Chierighini 
Barbosa, Auditor(a) do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, em 
15/07/2020, às 15:42, 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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