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SESSÃO DE JULGAMENTO: 30 de agosto de 2017 

EMENTA: ISOMETHEPTENE. SUBSTÂNCIA ESPECIFICADA. ATLETA NÃO PROFISSIONAL. 
Atleta que alega uso de neosaldina em crises de enxaqueca. Intencionalidade não 
comprovada. Negligência configurada. Pena de suspensão de 09 meses. 

ACÓRDÃO 

Decide a 3ª Câmara do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, 
por UNANIMIDADE de votos, punir a atleta [...] em 9 meses de suspensão com base 
no artigo 93, II, do Código Brasileiro Antidopagem, pela presença de Isometheptene 
na amostra de urina coletada em exame realizado em competição, com a aplicação 
da atenuante prevista no artigo 101, I do CBA, devendo tal penalidade iniciar-se da 
data da coleta, qual seja, 23.04.2016, nos termos do artigo 114 § 1º 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 recebimentos de valores de Programa de 
Bolsa Atleta, nos termos da legislação pertinente. 

FERNANDA BAZANELLI BINI 

Presidente da 3ª Câmara do TJD-Ad 

AUDITORA RELATORA 

TJD-AD 2017-003 Disciplinary Decision - Canoeing



  

  

RELATÓRIO 

  

Trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria-Geral do Tribunal de 
Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) em face de [...], atleta de canoagem 
oceânica, diante de Resultado Analítico Adverso (RAA) verificado na amostra de urina 
coletada na competição “[...]”, realizada em Brasília, em 23 de abril de 2016, 
identificando a presença em seu organismo de substância PROIBIDA Isometheptene e 
seu metabólito Isometheptene-N-desmethyl (substância da classe ESTIMULANTE – 
S6) e considerada ESPECIFICADA pela Lista de Substâncias e Métodos Proibidos da 
Agência Mundial Antidopagem (WADA), edição 2016, o que configura violação à 
Regra Antidopagem de acordo com o artigo 2.1 do CMA (Código Mundial 
Antidopagem) e art 9º do CBA (Código Brasileiro  Antidopagem). Ressalto que a 
Denunciada declarou o uso de neosaldina no Formulário de Controle de Dopagem.  

A autoridade de coleta de testes e gestora de resultados fora a 
Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) que, após o recebimento do 
laudo do laboratório, em 19 de maio de 2016, notificou a Denunciada sobre o RAA, 
bem como destacou, após avaliação preliminar, a ausência de Autorização de Uso 
Terapêutico.  

A ABCD também informou a atleta, naquele momento, que os 
procedimentos de coleta e de análise de amostra seguiram os protocolos previstos 
mencionando ainda as consequências do referido RAA e a possibilidade de solicitação 
da abertura da amostra “B” e do pacote de documentação laboratorial no prazo 
estabelecido de 48 horas, notificando também, em 24.05.2016, a Confederação 
Brasileira de Canoagem para que esta tomasse as medidas previstas no artigo 102 do 
CBJD. 

Ato contínuo, no dia 8 de junho de 2016 o então STJD da modalidade, 
responsável pelos julgamentos à época, notificou a atleta quanto a sua suspensão por 
no máximo 30 dias para que o caso pudesse ser apurado. 

Os documentos foram então encaminhados ao Presidente do Tribunal 
de Justiça Desportiva Antidopagem pela ABCD, por meio de oficio datado de 
25.05.2017.  Em 02.07.2017, sob o argumento de que a suspensão preventiva já havia 
sido imposta, o Presidente deixou de manifestar-se quanto a essa questão, 
determinando a citação da mesma para apresentação de defesa. O prazo decorreu 
sem a apresentação de defesa, sendo despachado pelo presidente novo prazo para 
tanto.  

Em sua defesa a mesma alega que fez uso de neosaldina no dia do 
exame mas que não fazia ideia de que a mesma continha substância proibida e que, 
ao saber do ocorrido procurou seu médico com quem trata sua enxaqueca, juntando 
atestado datado de 09 de agosto de 2017 relatando a indicação da neosaldina em 
suas crises. Junta ainda laudo datado de 20.07.2016 de Ressonância Magnética de 
Crânio. 



O processo foi então remetido para a Procuradoria a qual ofereceu 
denúncia com base no artigo 9º do CBA, bem como penalidades pertinentes. O 
processo foi distribuído para minha relatoria bem como marcado o julgamento para 
30.08.2017.  

Ao ser intimada do julgamento a denunciada se pronuncia novamente 
alegando que é atleta amadora, e que não teria condições de arcar com os custos de 
uma viagem ou mesmo de um advogado além de que, aguardava punição. 

Após o recebimento do processo diligenciei perante a Confederação 
Brasileira de Canoagem com intuito de saber qual fora a última competição que a 
atleta teria participado, sendo informada que tal ocorrera na data de 23.04.2016, data 
da referida coleta. 

Esse é o relatório. 

Passo ao Voto. 

  

VOTO 

  

Após análise dos autos, bem como das colocações da Douta 
Procuradoria, do Advogado Ad hoc bem como da Representante da ABCD, o primeiro 
ponto a que se chega é que: a infração é incontroversa, não sendo solicitada nem ao 
menos a abertura da amostra B. Embora a atleta não confesse a infração, é certo que 
a mesma não nega o uso e o fato de uma substância proibida ter sido encontrada em 
seu organismo, o que traz consigo toda a responsabilidade do sistema antidopagem. 

Pois bem. A partir daí, importante se faz a análise de intenção do uso 
da referida substância pela atleta para fins de rendimento esportivo. Tenho por mim 
que tal infração não nos parece intencional. Tal entendimento decorre de diversos 
elementos, especialmente o fato de que a própria atleta declara o uso de medicação 
em seu formulário que contém a substância proibida, dando claramente a entender 
que possivelmente seu uso não se tratava da utilização de uma substância para ganho 
de performance, mas de fato, para suas alegadas dores de cabeça. 

Tal entendimento ainda leva em conta a facilidade com que se adquire 
tal medicamento (neosaldina) no mercado, sem qualquer receita médica, além de 
que, na maior parte das vezes o mesmo sequer vem acompanhado de uma bula, 
sendo vendido apenas em cartelas, o que dificulta a verificação pelo atleta do 
conteúdo efetivo da medicação bem como de seus próprios efeitos colaterais. 

Informação relevante também nos parece ser o conteúdo que consta 
do site da própria Confederação no tocante ao tema de doping, um pouco 
desatualizado, o que por certo gera um desconforto dos atletas quando da 
necessidade de busca por informações, dificultando o acesso às mesmas. 

  

Dessa forma, não me parece tenha restado comprovado por parte da 
Procuradoria a intencionalidade da atleta quanto ao uso das substâncias para fins 
esportivos, até porque a própria ABCD também corrobora tal entendimento, 



afastando-se, portanto, a aplicação do artigo 93, I do CBA partindo-se de uma pena 
de 2 anos para fins de análise de dosimetria da pena. 

De toda sorte não se pode dizer que a atleta não foi negligente. Ainda 
que de forma não significativa a mesma por certo tinha condições e meios para 
prevenir-se da referida ocorrência.  

É que, a mesma não nos parece ser simplesmente uma atleta amadora. 
Embora a legislação brasileira faça uma distinção legal sobre o atleta profissional ser 
apenas aquele com um contrato de trabalho, não podemos dizer que os demais 
atletas desconheçam as regras do jogo, pura e simplesmente, por ser considerado um 
amador (não profissional). 

Antes e ao contrário, ao que nos parece, a participação em 
competições de forma regular, como é o caso da referida denunciada, por certo lhe 
dá uma certa vivência e experiência desportiva que não pode afastar sua 
responsabilidade no caso dos autos. Aliás, em tal competição, diga-se de passagem, a 
mesma alcançou a primeira colocação, assim como em diversos outros certames, nos 
parecendo vaga a simples informação de amadorismo no presente 
momento.  Ademais, sua própria menção em uma de suas manifestações, de que 
nunca tenha tomado um anabolizante, dá a entender que, um mínimo de 
conhecimento sobre drogas para performance desportiva a mesma conhecia, ficando 
ainda mais difícil afastar uma punição. 

A mesma ainda alega em sua defesa que faz uso frequente da 
neosaldina por conta de crises de enxaqueca, juntando laudos médicos posteriores a 
sua citação e intimação dando conta de que faz tratamento e tal medicação seria de 
fato utilizada em suas crises. Ocorre que os laudos e atestados apresentados estão 
muito tempo fora do contexto dos autos e não mencionam desde quando a mesma 
de fato faz o referido tratamento, motivo pelo qual nos parece não ser possível 
considerar os mesmos para os fins pretendidos. 

De toda sorte, se tal justificativa se coaduna com os fatos, é certo que 
mais uma vez a atleta age com certa negligencia. É que, em se efetuando um 
tratamento para enxaqueca, com uso continuo de determinadas medicações, a 
mesma deveria ter solicitado uma AUT, o que não ocorreu no caso dos autos. 

Sendo assim, diante de todo o contexto dos autos, a negligência não 
parece ter sido de fato significativa, mas também não fora inexistente, motivo pelo 
qual acolho parcialmente os termos da denúncia para penalizar a atleta à 09 meses 
de suspensão com base no artigo 93, II  c/c artigo 101, I do CBA, devendo tal 
penalidade iniciar-se da data da coleta, qual seja, 23.04.2016, nos termos do artigo 
114 § 1º 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. 

É como voto, sob censura de meus pares. 

  

     FERNANDA BAZANELLI BINI 

Auditora Relatora 

 



 

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Banzanelli 
Bini, Auditor(a) do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, em 
16/09/2017, às 16:40, 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 0101190 e o 
código CRC E36C6429. 

 

 


