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EMENTA 

Isometepteno. SUBSTÂNCIA ESPECIFICADA. ATLETA NÃO 
PROFISSIONAL. Atleta alega o uso de “Neosaldina” em crises de cefaleia. 
Intencionalidade não comprovada. Negligência configurada. Pena de suspensão de 
06 meses. 

  

ACÓRDÃO 

Decide a 3a Câmara do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, 
por MAIORIA de votos, punir a atleta [...] em 6 meses de suspensão com base no 
artigo 93, II, do Código Brasileiro Antidopagem (CBA), pela presença de Isometepteno 
na amostra de urina coletada em exame realizado em competição, com a aplicação 
da atenuante prevista no artigo 101, I e seu parágrafo único, do CBA, devendo tal 



penalidade iniciar-se da data da coleta, qual seja 6 de maio de 2017, nos termos do 
artigo 114, § 4º do mesmo diploma, 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 valores recebidos 
de programas de governo de incentivo ao esporte em todas as esferas (Federal, 
Estadual e Municipal), nos termos da legislação pertinente. Vencido o auditor Dr. 
Humberto Fernandes que entendeu pela aplicação da penalidade de 3 meses. 

  

RELATÓRIO 

Trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria-Geral do Tribunal de 
Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) em face de [...] (“Denunciada”), diante de 
Resultado Analítico Adverso (RAA) verificado na amostra coletada na competição 
“[...]”, realizada em Brotas – SP, em 6 de maio de 2017, identificando a presença em 
seu organismo de substância PROIBIDA e considerada ESPECIFICADA pela Lista de 
Substâncias e Métodos Proibidos da Agência Mundial Antidopagem (WADA), edição 
2017, o que configura violação à Regra de Antidopagem de acordo com o artigo 2.1 
do Código Mundial Antidopagem (CMA) e do art 9º do Código Brasileiro de 
Antidopagem (CBA). 

Apenas para se contextualizar o caso, temos que a Sra. [...] é atleta da 
modalidade de canoagem e fora submetida à coleta de urina em 06 de maio de 
2017, in competition (em competição), no evento retro mencionado, o qual teve um 
RAA acusando a presença de Isometheptene e seu metabólito Isometheptene-N-

desmethyl (substância da classe ESTIMULANTE – S6), na amostra nº 6170433, 
analisada pelo Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem (LBCD). 

A autoridade de coleta de testes e gestora de resultados fora a 
Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), conforme constante na 
Ordem de Missão nº 613524830 do Oficial de Controle de Dopagem que realizou a 
coleta de urina da atleta. 

Após o recebimento do laudo do laboratório, a ABCD, por intermédio 
do Of nº 11/2017/CGPAD/DEOPE/ABCD-ME de 5 de junho de 2017, notificou a 
Denunciada sobre o RAA, bem como destacou que, após avaliação preliminar, 
constatou a ausência de Autorização de Uso Terapêutico. A ABCD também informou 
naquele momento que os procedimentos de coleta e de análise de amostra seguiram 
os protocolos previstos e que seu direito, além das respectivas consequências, à 
solicitação de abertura da amostra “B” e de pacote de documentação laboratorial 
estavam garantidos no prazo estabelecido de 48 horas. 

Ato contínuo, no dia 7 de junho, a Coordenação-Geral Programa 
Nacional Antidopagem (CGPAD) da ABCD, encaminhou o Of nº 
15/2017/CGPAD/DEOPE/ABCD-ME ao Presidente do TJD-AD, notificando este 
Tribunal quanto à Violação de Regra Antidopagem. 

No dia 14 de junho de 2017, a Sra. [...] encaminhou e-mail para a 
CGPAD participando que no dia da competição, por motivo de forte dor de cabeça, 
ingeriu um comprimido de “Neosaldina” (fármaco possuidor da substância proibida 



em tela). A Denunciada alegou desconhecimento da proibição daquele uso, e que 
também não teve a intenção de infringir às regras. Declarou que pratica o esporte 
apenas por laser, de forma não profissional. No mesmo e-mail, a atleta não autorizou 
a abertura da amostra “B”. 

Ressalto que a Denunciada declarou a droga no Formulário de Controle 
de Dopagem. 

No dia 9 de julho de 2017, o Presidente deste Tribunal emitiu o 
Despacho nº 49, com a decisão da não aplicação da “suspensão preventiva” presente 
no art. 78 do CBA, por não ter encontrado até aquele momento, elementos que 
levassem ao dolo por parte da atleta. Coube ainda naquele Despacho a citação à 
atleta para sua defesa prévia e a remessa dos autos ao Procurador-Geral do TJD-AD, 
para que fosse oferecida a denúncia. 

Conforme determinação do Despacho nº 49 do Presidente do TJD-AD, 
a atleta foi citada no dia 17 de julho. 

A Sra. [...] encaminhou um segundo e-mail no dia 21 de julho de 2017 
com sua defesa, ratificando o seu e-mail anterior e complementando com a sua 
particularidade de constantes dores de cabeça, provavelmente por se encontrar na 
fase da menopausa, e que seguiu a prescrição de seu médico para o uso da 
“Neosaldina” (receita médica anexa ao processo emitida pelo Dr Pediatra Moacir 
Zanghelini – CRM SC 2997). 

No dia 10 de agosto de 2017 a Procuradoria apresentou denúncia, uma 
vez a incidência do art. 9º do CBA. 

Segunda consta da referida denúncia, a Denunciada elencou suas 
explicações prévias e, sem escorço, declarou ter feito o uso do medicamento 
“Neosaldina”, juntamente com a apresentação de receituário médico do Sistema 
Único de Saúde no Município de Jaraguá do Sul. 

Aduz a Procuradoria, dentre outros argumentos, que a Denunciada 
violou o CBA no seu art. 9º, e ainda, invoca o princípio da Strict Liability ao consignar 
que “é dever pessoal de cada atleta assegurar que nenhuma substância proibida entre 
em seu corpo”. 

Dessa forma, a Procuradoria propugna pela condenação da 
Denunciada por infração às Regras Antidopagem ante a utilização de substância 
especificada elencada na Lista de Substâncias Proibidas da WADA, requerendo a 
aplicação de sanção prevista no art. 93, I do CBA, além dos impositivos pelos art. 91 e 
92, ambos do mesmo Código, nas quais preveem a desqualificação automática e 
imediata do resultado obtido, o confisco e/ou anulação das 
medalhas/pontos/premiações que porventura ela tenha galgado na competição em 
lide. 

O TJD-AD intimou no dia 17 de agosto a Sra. [...] e a Autoridade 
Brasileira de Controle de Dopagem para esta sessão de instrução e julgamento. 

Na sessão de julgamento realizada em 30 de agosto de 2017, a 
Denunciada não se fez representar por advogado. 

  



Esse é o relatório. 

Passo ao Voto. 

  

VOTO 

A prática do doping resta plenamente configurada no presente caso, 
ante ao incontroverso Resultado Analítico Adverso (RAA) da amostra de urina 
coletada da Denunciada, com expressa constatação da presença da substância 
específica proibida Isometheptene e seu metabólito Isometheptene-N-desmethyl em 
seu organismo. 

A própria Denunciada admite ter feito uso do medicamento 
“Neosaldina”, que contém em sua formulação a substância retro mencionada, o que 
foi corroborado em sua defesa escrita. 

A utilização de substância especificada pela Denunciada caracteriza 
flagrante violação das regras antidoping, tipificada no art. 9º do Código Brasileiro 
Antidopagem (CBA) e, assim, não há que se falar em absolvição. 

Não obstante, para fins de dosimetria da pena, passa-se à apreciação 
do grau de culpabilidade da Denunciada. 

In casu, deve-se considerar que o medicamento “Neosaldina” é de uso 
comum, de fácil acesso, vendido em qualquer estabelecimento farmacêutico sem a 
necessidade de receita médica, sendo utilizado especialmente para o combate à dor 
de cabeça, o que corrobora às alegações descritas pela Denunciada. 

Deve-se considerar, ainda, por parte da Denunciada, a ausência de 
auxílio profissional e orientação médica específica (esportiva), como devidamente 
apresentado pela citada, em sua defesa. 

Também não se pode perder de vista que, ao ser notificada a respeito 
do RAA, a Denunciada prontamente prestou esclarecimentos a respeito da forma que 
a substância proibida específica chegou ao seu organismo, isto é, por meio da 
ingestão do referido medicamento, como também foi confirmado na sua defesa 
escrita. 

Ressalte-se, por fim, que a Denunciada informou no Formulário de 
Controle de Dopagem a ingesta da medicação “Neosaldina”. 

Diante disso, entendo que a Sra. [...] logrou êxito em demonstrar que 
não houve falha ou negligência significativa no presente caso, tratando-se de mera 
utilização de medicamento comum para combate à dor de cabeça, não se 
vislumbrando má-fé por parte dela. 

Assim, considerando as circunstâncias acima discriminadas, 
especialmente a ausência de falha ou negligência significativa no presente caso, 
entendo aplicável as atenuantes constantes no art. 101, I e em seu parágrafo único 
do CBA, que assim estabelece: 



Art. 101. Poderá haver redução de Sanções alusivas aos casos que 

envolvam Substâncias Especificadas ou Produtos Contaminados 

quando: 
I – o Atleta ou outra Pessoa conseguir provar a Ausência de Culpa ou 

Negligência Significativas, então o período de suspensão deve ser, no 

mínimo, uma advertência e nenhum período de suspensão, e no 

máximo, dois anos de suspensão, dependendo do grau de Culpa do 

Atleta ou outra Pessoa; 
(...) 
Parágrafo único. Na avaliação do grau de Culpa do Atleta pode ser 

levado em conta, por exemplo, o fato de o Atleta ter declarado o uso 

do Produto Contaminado no Formulário de Controle de Dopagem onde 

foi coletada a Amostra positiva. (Destaquei) 

À luz do exposto, acolho os termos da denúncia apresentada pela 
Ilustre Procuradoria ante a caracterização da prática de doping pela Denunciada [...], 
diante da incontroversa presença de substância especificada (Isometheptene e seu 
metabólito Isometheptene-N-desmethyl) – integrante da lista de substância proibidas 
da WADA – em seu organismo, com a ressalva do meu acato ao dispositivo presente 
no art. 93, II (pena base de 2 anos), em contra partida ao solicitado pela Procuradoria, 
na qual solicita o chamamento ao art. 93, I do CBA, uma vez que ficou nítido para este 
relator que não houve a intenção por parte da Denunciada. 

De igual aceitação, também recebo o pedido da Procuradoria no 
tocante ao art. 91, que determina: 

Art. 91. Uma Violação da Regra Antidopagem em esporte individual 

em conexão com Teste ocorrido Em-Competição, determina a 

Desqualificação Automática e imediata do resultado obtido naquela 

Competição, com todas as Consequências resultantes, incluindo o 

confisco e/ou anulação de quaisquer medalhas, pontos e premiações.  

Deixo de acolher o art. 92 do CBA, pedido este realizado pela Ilma. 
Procuradoria-Geral, uma vez entender que este dispositivo se enquadre para eventos 
de grande porte (megaeventos, tais como os Jogos Olímpicos), momento este em que 
o Comitê Organizador Local constitui Tribunal específico. 

Por fim, condenando-a à pena de 6 (seis) meses de inelegibilidade, nos 
termos do art. 93, II, com as atenuantes do art. 101, I e seu parágrafo único, tudo do 
CBA, a contar da data da coleta da amostra, conforme estabelece o parágrafo 4º do 
art. 114 do CBA, ficando o período de sanção compreendido entre 6 de maio de 2017 
e 6 de novembro de 2017. 

Também determino informar esta decisão aos órgãos públicos que 
possuem programas de governo de incentivo ao esporte na qual a Denunciada tenha 
vinculação, bem como a anulação de todos os resultados desportivos obtidos pela 
atleta durante o período da sanção, devendo a Denunciada, se for o caso, devolver às 
entidades competentes quaisquer medalhas, troféus e prêmios que tenha recebido. 

É como voto, sob censura de meus pares. 

  

Brasília, 30 de agosto de 2017. 



  

GUILHERME FARIA DA SILVA 
Auditor Relator 

Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Faria da 
Silva, Auditor(a) do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, em 
12/09/2017, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento 
no art. 4º,Inciso II, da Portaria nº 144 de 11 de maio de 2017 do Ministério do 
Esporte. 

 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no 
site http://sei.esporte.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conf
erir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0097623 e o 
código CRC C087A321. 

 
 


