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2ª SESSÃO DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DA 3ª CÂMARA - 06/10/17 

PROCESSO: 58000.103306/2017-53 
RELATORA: Auditor Humberto Fernandes de Moura 
DENUNCIADO(A): [...] 
MODALIDADE: Basquete 
SUBSTÂNCIA: Carboxy - tetrahydrocannabinol 
INSTÂNCIA: 3ª Câmara – TJD-AD 
SESSÃO DE JULGAMENTO: 06 de outubro de 2017 

EMENTA: CARBOXY - TETRAHYDROCANNABINOl. SUBSTÂNCIA ESPECIFICADA. 
Intencionalidade para fins de performance não comprovada. Ingestão dolosa.  Atleta 
que reconhece o erro. Pena de suspensão de 02 anos. 

ACÓRDÃO 

Decide a 3ª Câmara do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, 
por UNANIMIDADE de votos, punir o atleta [...] em 2 anos de suspensão com base no 
artigo 93, II, do Código Brasileiro Antidopagem, pela presença de carboxy - 

tetrahydrocannabinol na amostra de urina coletada em exame realizado em 
competição, devendo tal penalidade iniciar-se da data da coleta, qual seja, 
21.02.2017, 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. 

Assinado eletronicamente 
HUMBERTO FERNANDES DE MOURA 

Auditor Relator 

TJD-AD 2017-005 Disciplinary Decision - Basketball



RELATÓRIO 

Trata-se de processo por infração às regras antidopagem em que o 
laudo elaborado pela UCLA (Olympic Analytical Laboratory) identificou na amostra do 
atleta [...] a presença da substância carboxy-tetrahydrocannabinol em concentração 
superior ao admitido pelas orientações da Agência Mundial Antidopagem. 

De acordo com o Formulário de Controle de Dopagem e do Laudo, a 
coleta ocorreu na Competição [...], em São Paulo, na data de 21 de fevereiro de 2017. 

O material coletado foi encaminhado em 10 de abril de 2017 ao 
Laboratório e o laudo elaborado é datado de 05 de maio de 2017. 

O Ofício n.º 37/CGPAD/ABCD DEOPE/ABCD-ME – SEI realizou a 
notificação do resultado analítico adverso, informando o atleta a respeito da violação 
da regra antidopagem, a possibilidade de abertura da Amostra B, suas consequências, 
a possibilidade de suspensão provisória opcional e da admissão da violação da regra 
antidopagem, bem como informações finais que solicitaram a intimação da 1) Liga 
Nacional de Basquete, 2) Federação Internacional de Basquete e 3) Gestão de 
Resultados da Agência Mundial Antidopagem, bem como os alertas a respeito da 
restrição à publicidade. 

O atleta não solicitou a abertura da amostra B, nem manifestou-se pela 
suspensão provisória opcional. 

Com isso, o processo foi encaminhado à Presidência do Tribunal para 
análise da suspensão provisória prevista nos termos do art. 78, inciso III, do Código 
Brasileiro Antidopagem. 

O Presidente do Tribunal ordenou a suspensão preventiva do Atleta 
nos seguintes termos: 

Considerando tratar-se de substância “especificada”, nos termos do 

art. 85, inciso I, do Código Brasileiro Antidopagem, passo a analisar a 

aplicação da “suspensão preventiva” do atleta. 
Segundo dispõe o art. 78, inciso III, do Código Brasileiro Antidopagem, 

no caso de substância “especificada”, poderá ou não ser aplicada pelo 

Presidente do TJD-AD a “suspensão preventiva” e, se o fizer, deverá o 

atleta ter a oportunidade de uma audiência prévia ou logo após a 

aplicação da “suspensão preventiva”. 
Entendo que no presente caso deve ser aplicada a “suspensão 

preventiva” ao atleta [...]. 
A substância encontrada nos fluídos do atleta, o “carboxy-

tetrahydrocannabinol”, é um metabólito produzido pelo organismo à 

partir da ingestão da “maconha” (Delta9-tetrahydrocannabivarin as a 

marker for the ingestion of marijuana versus Marinol: results of a 

clinical study. ElSohly MA, deWit H, Wachtel SR, Feng S, Murphy TP.). 
Os atletas que fumam maconha em competição, potencialmente, 

põem em perigo a si mesmos, seus colegas e adversários por causa do 

aumento dos riscos relacionados ao tempo de reação mais lento e a 

má função executiva ou tomada de decisão (Sports Med. 2011 Nov 

1;41(11):949-66. doi: 10.2165/11591430-000000000-00000. Cannabis 

in sport: anti-doping perspective. Huestis MA, Mazzoni I, Rabin O.). 



Neste sentido, observo que durante a gestão de resultados o atleta em 

nenhum momento se desincumbiu de seu ônus de demonstrar 

qualquer caminho que pudesse levar à conclusão diversa. 

Foi ordenada a citação do atleta que encaminhou e-mail reconhecendo 
os seus erros, informando estar arrependido e decepcionado, informando ainda que 
o uso da substância não implicou em melhora de rendimento. Solicitou, ainda, que 
fosse considerado o seu histórico disciplinar positivo. 

A procuradoria ofereceu a denúncia requerendo a condenação do 
atleta [...] por infração ao alínea b, inciso I do artigo 93 do Código Brasileiro 
Antidopagem, tendo em vista que a substância foi utilizada de maneira intencional. 
Além disso, entende não ser aplicável a atenuante da confissão constante do art. 106 
e 107 do Código Brasileiro Antidopagem. 

Pelo Despacho nº 207 do Presidente do Tribunal de Justiça 
Antidopagem, foi ordenada a intimação da parte e/ou seus procuradores, da 
Procuradoria, da ABCD e da Entidade de Administração do Desporto concernente. 

É o relatório.  Passo ao Voto. 

 

VOTO 

Das preliminares 

Primeiramente, antes mesmo do julgamento do mérito, entendo 
necessária a avaliação das duas preliminares levantadas, quais sejam: a) a ausência 
nos autos do documento denominado ordem de missão indicada pelo Auditor Dr. 
Guilherme; e b) a demora no encaminhamento do material coletado ao laboratório 
responsável apontada pela Procuradoria. 

Da ausência da ordem de missão 

Quanto a primeira preliminar levantada, qual seja, a ausência de ordem 
de missão, constato que ela efetivamente não consta dos autos. Todavia, embora o 
atleta tenha sido citado e intimado, tendo sido lhe dado amplo acesso a todos os 
documentos dos autos, o mesmo não alegou qualquer irregularidade, sendo certo 
que, segundo o ordenamento processual brasileiro, não deve haver nulidade sem a 
efetiva comprovação de prejuízo, motivo pelo qual levanto a preliminar para, no 
entanto, rejeitá-la por esta razão. 

De toda sorte, em que pese a rejeição, entendo que, na função de 
auditor e mesmo entendendo as responsabilidades deste Tribunal, devemos expedir 
orientações à ABCD para que a mesma proceda com a gestão de resultados da melhor 
forma possível. 

Partindo desse raciocínio, portanto, entendo que há a necessidade de 
que a ABCD apure o que aconteceu e tome eventuais providências no sentido de 
melhorar sua gestão de resultados, já que a ausência do referido documento, por 
certo impede este Tribunal de um completo entendimento do caso. 

Da demora do envio do material coletado ao Laboratório 



No que diz respeito à segunda preliminar, consta dos autos, que a 
coleta foi realizada em 21.02.2017 e o material coletado apenas teria sido remetido 
ao laboratório em 10.04.2017, quase dois meses após a realização do exame, sendo 
clara a demora ocorrida. 

Todavia, levanto a preliminar para, da mesma forma, rejeitá-la, pois o 
atleta, mesmo após tendo conhecimento dos autos não mostrou qualquer 
irresignação quanto à demora apresentada. 

A demora, por outro lado, não impediu que o laboratório analisasse a 
amostra de forma adequada detectando a substância proibida. 

Mais uma vez, portanto, diante da ausência de prejuízo para o 
julgamento do caso, entendo por bem rejeitar a referida preliminar, mas instar a 
ABCD, por meio de oficio deste Tribunal, para que tome providências no sentido de 
se apurar a ocorrência.  

Após análise das preliminares, passo à análise do mérito. 

  

Do mérito 

Segundo os comentários constantes do artigo 10.6.4 do Código 
Mundial Antidopagem temos o quanto segue: 

A sanção adequada é determinada em uma sequência de quatro 

etapas. Primeiramente, o painel de audiência determina qual das 

sanções básicas (Artigo 10.2, 10.3, 10.4 ou 10.5) se aplica à violação 

de regra antidopagem em questão. Segundo, se a sanção básica previr 

diversas sanções, o painel de audiência deve definir a sanção aplicável 

dentro dessa escala, de acordo com o grau de Culpa do Atleta ou de 

outra Pessoa. Em uma terceira etapa, o painel de audiência define se 

há base para a eliminação, suspensão ou redução da sanção (Art. 

10.6). Por fim, o painel de audiência decide sobre o início do período de 

suspensão segundo o artigo 10.11. 

Dessa forma, seguindo os parâmetros indicados internacionalmente, 
passo a análise da aplicação de eventual sanção. 

 

Da punição 

Após análise dos autos, das colocações da Douta Procuradoria, 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. 

O atleta ao apresentar sua defesa prévia também reconhece o erro, 
motivo pelo qual não negando, portanto, a ingestão da referida substância. Nesse 
contexto, tem-se que a violação ao artigo 9º do Código Brasileiro Antidopagem está 
configurada. 

Num segundo momento destaca-se que a substancia identificada foi a 
substância Carboxy – tetrahydrocannabinol, substância esta considerada 
especificada. O uso da referida substância, pelo que consta dos autos, não foi liberada 



por meio de uma Autorização de Uso Terapêutico (AUT) não se aplicando, portanto, 
o constante do artigo 33 do Código Brasileiro Antidopagem (CBA). 

O artigo 9º, §1º do CBA, também reforça a obrigação do atleta de 
assegurar que nenhuma substância proibida entrará em seu corpo consagrando o 
“strict liability principle”, ou o princípio da responsabilidade estrita. 

Todavia, no meu entender, não há elementos nos autos capazes de 
comprovar a intenção do uso da referida substância para fins de melhora em seu 
rendimento. Some-se a isso o conteúdo do parágrafo único do artigo 28 do CBA que 
diz claramente que as substâncias especificadas, como no caso dos autos, “se tratam 

de substâncias para as quais existe uma maior probabilidade do Atleta as ter 

consumido com finalidade distinta de melhorar o seu desempenho esportivo”. 

Se não há nos autos elementos que possam comprovar a intenção se 
uso da referida substancia para melhora no rendimento e se a probabilidade é maior 
no sentido de que tal substância possa ter sido utilizada com outras finalidades, tenho 
que, diante dessas duas premissas, a punição deve ser limitada ao período de 02 anos 
nos termos do artigo 93, II do CBA. 

 

Das atenuantes 

Na sequência da análise proposta, passo à verificação da existência ou 
não de eventuais atenuantes. 

De pronto não identifiquei quaisquer atenuantes. 

Não é possível a atenuante com base no artigo 103 até porque 
nenhuma assistência substancial fora comprovada. Não entendo também que a 
confissão nos termos do artigo 107 seja aplicável, uma vez que a premissa existente 
é de que a infração base seja punível com uma sanção de 04 anos, o que não é o caso 
dos autos. 

Em que pese o pedido feito pela ABCD de redução da aplicação da 
penalidade com base no artigo 101, I do CBA é certo que não encontro nos autos 
elementos para tanto, motivo pelo qual, deixo de aplicar uma redução por ausência 
de culpa ou negligencia significativa, pois a ingestão e o contato com a substancia não 
se deu de forma simplesmente culposa, mas sim dolosa, o que é admitido pelo próprio 
atleta quando de sua defesa. 

Não há nos autos qualquer elemento que leve a crer que houve 
qualquer contaminação por qualquer meio e nem mesmo a culpa na ingestão e 
contato com a substância. 

Ademais, há que se considerar que, atualmente, no ordenamento 
jurídico brasileiro, a ingestão da referida substância, embora não leve à prisão, é 
sempre passível de uma medida punitiva, o que reforça a gravidade do fato. 

Dentro desse contexto, da ausência de qualquer outra previsão legal 
do ordenamento jurídico desportivo brasileiro a fim de reduzir a penalidade aplicável 
bem como a própria previsão do Código Brasileiro Antidopagem que proibição de 
atenuação de penas sem qualquer previsão legal (art. 113 do Código Brasileiro 



Antidopagem), entendo que aplicação de 02 anos de suspensão é a penalidade mais 
adequada ao caso. 

Do início do período da suspensão 

Art. 113. A aplicação de atenuante, agravante, substituição, redução 
ou pena alternativa não prevista neste Código será considerada como 
grave descumprimento deste Código, dando causa para Nulidade, 
Mandado de Garantia e Revisão, sem prejuízo das demais sanções e 
ações pertinentes ao caso. 

Já finalizando as etapas previstas e diante da demora de mais de 07 
meses ocorrida desde a coleta até o julgamento do presente caso, entendo por bem 
aplicar o disposto no artigo 114, parágrafo primeiro do CBA, devendo a referida 
punição iniciar-se a partir da data da coleta. 

 

Do dispositivo 

Sendo assim, diante de todo o contexto dos autos, acolho parcialmente 
os termos da denúncia para penalizar o atleta [...] à 02 anos de suspensão com base 
no artigo 93, II devendo tal penalidade iniciar-se da data da coleta, qual seja, 
21.02.2017, 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, e ainda, caso seja aplicável, da suspensão de 
recebimentos de valores de Programa de Bolsa Atleta, nos termos da legislação 
pertinente. 

Expeça, ainda, orientação à ABCD no sentido de que a mesma deverá 
apurar e tomar providências quanto aos fatos ocorridos na demora da entrega do 
material ao laboratório, comunicando-se este Tribunal ao final da apuração, 
orientando-a da mesma forma que deverá juntar nos próximos casos, e sempre, o 
documento denominado “ordem de missão” a fim de instruir os processos da forma 
mais adequada e justa para todos. 

Determino à Secretaria as comunicações de praxe. 

É como voto, sob censura de meus pares. 

  

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2017. 

  

Assinado eletronicamente 
HUMBERTO FERNANDES DE MOURA 

Auditor Relator 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Humberto Fernandes de 
Moura, Auditor(a) do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, em 
18/10/2017, às 17:45, 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. 
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