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EMENTA 

PRELIMINAR DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO RECONHECIDA - AUDIÊNCIA ESPECIAL - 
ATLETA DE HANDEBOL - SUBSTÂNCIA NÃO ESPECIFICADA - CLASSE S1.3 - 
CLEMBUTEROL - REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO PREVENTIVA - CONTAMINAÇÃO 
ALIMENTAR POSSÍVEL. 

  

ACÓRDÃO 

Acordam os Senhores Auditores da 2ª CÂMARA do Tribunal de Justiça 
Desportiva Antidopagem, POR MAIORIA de votos, após essa sessão de audiência 
especial, revogar a suspensão provisória, considerando a baixa concentração da 
substancia, que indica possível contaminação alimentar por carne, de acordo com as 
normas da WADA, do COI e da FIFA, sendo todos os envolvidos (atleta, defesa, 
procuradoria) cientes do decisum. 

  



Brasília (DF), 26 de dezembro de 2018. 
  

EDUARDO HENRIQUE DE ROSE 
Auditor e Relator 

RELATÓRIO 

Esse processo retrata uma violação de regra antidopagem cometida 
pelo atleta [...], o qual no dia 04 de outubro p.p., no evento esportivo da Liga Nacional 
de Handebol, foi submetido a controle de dopagem (Amostras 4285121, 4285125 e 
4285129), que resultou em presença da substância proibida denominada 
Clembuterol. 

A referida substância acima indicada pertence à classe Outros Agentes 
Anabólicos (S1.2) da Lista de substâncias e Métodos Proibidos em vigor e é 
considerada substância não especificada. 

Foi anexado aos autos o documento de resposta da CBHb, o qual 
demonstra que o atleta é de alto nível, sendo vinculado ao Esporte Clube Pinheiros, 
bem como à seleção de seu país, conforme relato da própria defesa. 

Conforme Despacho 183, a ABCD, com fulcro no artigo 78, inciso I do 
CBA, respaldada nas provas sumárias colhidas, aplicou a Suspensão Provisória ao 
atleta em 14/11/2018, notificando-o a respeito da decisão, alertando-o sobre os seus 
direitos de contestação sobre os fatos narrados e a pena instituída. O LBCD, solicitado 
pela ABCD, informou no dia 22 de novembro de 2018 uma concentração estimada de 
aproximadamente 0,2 ng/ml, 0,3 ng/mL e 0,7 ng/mL, respectivamente, nas três 
amostras coletadas. 

O atleta apresentou sua peça de reclamo aos 22/11/2018, requerendo 
dentre outras pretensões a revogação da medida privativa fixada. 

A D. Presidência desse E. Tribunal, em despacho saneador em 26 de 
novembro, transato, para o trâmite, em caráter de exceção desse procedimento, ou 
seja, para a audiência especial de julgamento da suspensão provisória, informou que, 
após sorteio realizado, o procedimento foi distribuído para a 2ª Câmara do TJD-AD e 
vinculado ao Auditor Alexandre Ferreira. 

Diante do voto vencido por parte daquele relator, assumi a relatoria do 
caso. 

  

Esses são o fatos de interesse que tenho a relatar. 

  

VOTO 

  

DA PRELIMINAR 



Ab initio, antes de adentrarmos às questões de mérito, para o pedido 
de revogação da suspensão provisória (tese defensiva), faz-se necessário verificar a 
questão levantada pelo atleta sobre seu pedido de hipossuficiência financeira, ou 
seja, sem ônus para as despesas que existirem no trâmite da demanda, em especial 
relevo aos custos da análise da amostra B. 

O Código Brasileiro Antidopagem, à exceção do artigo 112, o qual tem 
caráter indenizatório, não estabelece nenhuma despesa processual ao atleta que 
esteja inserida no contexto da Legislação Específica, qual seja, a Lei nº 1060/50 e a Lei 
nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), em seus artigos 98 a 102. 

De outra banda, o atleta sequer demonstrou e comprovou o seu perfil 
de miserabilidade para o não pagamento de eventuais custos, não anexando nenhum 
documento declaratório de sua hipossuficiência financeira, no que redunda que não 
bastam meras alegações esparsas para a obtenção do benefício pretendido. 

Com efeito, quer por inexistência de previsão legal (assunção de 
pagamento de despesas processuais), quer por ausência de prova específica da 
condição de hipossuficiente, não se acolhe o pedido de benefício de gratuidade. 

  

DO MÉRITO 

O artigo 78, § 1º, inciso I do CBA, estabelece claramente o 
comprometimento ao princípio constitucional da ampla defesa, fato esse 
corroborado nesse processo, ao ser dada a oportunidade, dessa audiência especial, 
logo após a decretação da Suspensão Preventiva, o que define a essência ética e 
transparente deste Tribunal. 

É válido ressaltar que a avaliação preambular feita pela ABCD, seguindo 
os preceitos do art. 7.1 do CMA e art. 64 do CBA, constatou a inexistência de 
Autorização de Uso Terapêutico para o atleta e ainda verificou que o procedimento 
de coleta das amostras cumpriu devidamente o protocolo do Padrão Internacional 
para Testes e Investigações, assim como, o Padrão Internacional para Laboratórios foi 
corretamente aplicado para exame e análise das amostras. 

Acato a tese de revogar a suspensão provisória, em virtude do fato de 
que a concentração da substancia pode indicar uma contaminação alimentar, 
provavelmente ocorrida durante os Jogos Sul-americanos de Cochabamba, onde o 
atleta participou integrando a seleção Argentina. Menciono que nos Jogos Pan-
Americanos de Guadalajara e na reanalise de amostra de atletas dos Jogos Olimpicos 
de Pequim a WADA não considerou níveis de concentração inferiores a 1 ng/mLeste 
como resultado analítico adverso e sim possível contaminação concentrações 
alimentares (WADA Statement on ARD Documentary). Cito textualmente o seu 
Diretor Executivo Olivier Niggli: “In the meantime, we maintain that disciplinary 

proceedings against athletes with low level urinary concentration from countries 

known for significant risk of exposure, would have little to no prospect of success; 

and would be very unfair to the athlete concerned”. Menciono ainda mais de 100 
atletas de futebol que testaram positive para Clembuteral durante o 2011 FIFA Under-
17 World Cup no México foram tratados da mesma maneira. As concentrações de 
Clembuterol, consideradas potencialmente como casos de contaminação 



alimentar pela WADA, COI e FIFA, e referidas no mesmo documento, 
são concentrações inferiores a 1,0 ng/mL de Clembuterol, superior àquelas 
encontradas na urina do atleta. Concluo, pelas razoes expostas, pela revogação da 
suspensão provisória do atleta. 

  

DISPOSITIVO 

Ante o exposto, revogo a suspensão provisória aplicada ao atleta de 
Handebol [...], tendo em vista que as concentrações referidas pelo lLBCD estão dentro 
do limite considerado pela WADA, COI e FIFA como possível contaminação 
alimentar. Peço a presteza da secretaria desse D. Tribunal, em encaminhar os autos 
eletrônicos à D. Procuradoria, para as providências necessárias. 

  

É como voto, sob censura de meus pares. 

  

A  Senhora Auditora LUISA CARVALHO - Membro 

Com o voto vencedor. 

  

O Senhor Auditor ALEXANDRE FERREIRA - Membro 

Pela manutenção da suspensão provisória. 

  

DECISÃO 

  

PRELIMINAR DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONHECIDA, NO MÉRITO 
DADO PROVIMENTO POR MAIORIA 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Henrique de 
Rose, Auditor(a) do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, em 
26/12/2018, às 09:25, 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 0507799 e o 
código CRC 6FFB3082. 

 
 


