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ACÓRDÃO 

Decide a Primeira Câmara, por UNANIMIDADE de votos, nos termos da fundamentação 
do relator, acolher parcialmente o pedido de revisão interposto pelo atleta, com base nos 
Arts. 184, § 2º c/c Art. 119, I, ambos do CBA, e no Art. 1º, § 1º, do CBJD, autorizando 
ao atleta o retorno antecipado aos treinos a partir de novembro de 2020, e às competições 
a partir da entrada em vigor do novo Código Mundial Antidopagem - CMA, em janeiro 
de 2021, com todas as consequências dali resultantes, incluindo-se o confisco e/ou 
anulação de quaisquer medalhas, pontos e premiações, e, ainda, caso seja aplicável, a 
suspensão de recebimentos de valores de Programa do Bolsa Atleta e Programas de 
Incentivo do Governo, em todas as esferas, nos termos da legislação pertinente.  

São Paulo, 18 de maio de 2020. 

  



Assinado eletronicamente 
JEAN EDUARDO BATISTA NICOLAU 

Auditor Relator 
Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 

   

RELATÓRIO 

Trata-se de audiência de instrução e julgamento decorrente do pedido de revisão 
protocolado em 09/01/2020 por [...], em face da decisão exarada pela Segunda Câmara 
do TJD-AD (nos autos SEI 58000.006141/2019-34), confirmada pelo Plenário, que impôs 
ao atleta suspensão por um período de vinte e quatro meses. 

O atleta interpôs pedido de revisão sob a alegação de que, em virtude das modificações a 
serem introduzidas, em 2021, ao Código Mundial Antidopagem (CMA), a sanção que lhe 
fora imposta pelo Plenário deve ser reduzida. Ele argumenta, em suma, que a nova versão 
do CMA penalizará com menos rigor a utilização da substância para a qual testara 
positivo, qual seja, o metabólito de cocaína. 

Após receber os autos em 14 de janeiro de 2020, a Procuradoria exarou parecer, em 4 de 
fevereiro de 2020, propugnando o afastamento da pretensão do requerente, com o 
consequente arquivamento do pedido de revisão.  

A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) também se manifestou, em 20 
de abril deste ano, pela extinção do feito, por considerar que a situação do atleta não se 
enquadra nem no art. 27.2 (casos pendentes) nem no art. 27.3 (decisões finais passíveis 
de redução) do novo CMA. A ABCD ponderou, outrossim, que, segundo a versão de 2021 
do CMA, toda modificação à Lista Proibida é regida pelo princípio da não retroatividade. 
Por fim, a entidade asseverou que “não há provas de inocência do atleta nem atenuantes 
aplicáveis”. 

Em 20 de abril de 2020, os autos foram conclusos a este signatário, para inclusão na 
pauta da audiência fixada para 7 de maio de 2020. 

Esse é o relatório. 

Passo ao voto.  

VOTO  

1. Das preliminares 

O atleta sustenta, com base nos artigos 112 e s., bem como 25, I, edo Código Brasileiro 
de Justiça Desportiva, pertencer ao Pleno do TJD-AD a competência para apreciar 
pedidos de revisão em face de suas próprias decisões. No entanto, conquanto o pedido 
objeto desta decisão tenha sido recebido, a competência para sua apreciação – ao menos 
no presente estágio – não pertence ao Pleno, mas a uma das câmaras de primeira instância 
do TJD-AD. Com efeito, pelo fato de o CBA não prever a competência originária do 
plenário deste tribunal para a apreciação de feitos de tal natureza, não havia obstáculo 
algum para que, em virtude de sorteio realizado, esta Primeira Câmara avocasse, ainda 



sob a presidência da Auditora Tatiana Nunes, sua competência para a apreciar e julgar o 
presente pedido de revisão. 

A propósito do cabimento do pedido em referência, cumpre analisar o artigo 112 do 
Código Brasileiro de Justiça Desportiva: 

A revisão dos processos findos será admitida: 

I - quando a decisão houver resultado de manifesto erro de fato ou de falsa prova; 

II - quando a decisão tiver sido proferida contra literal disposição de lei ou contra a 
evidência da prova; 
III - quando, após a decisão, se descobrirem provas da inocência do punido ou 
de atenuantes relevantes. (NR).  

Afastada de plano a eventual aplicação das duas primeiras hipóteses previstas pelo 
dispositivo em comento, a questão é saber se o simples anúncio de que uma nova versão 
do Código Mundial Antidopagem deverá ser adotada pela Agência Mundial Antidopagem 
(AMA) pode ser tratada como uma “atenuante relevante”, à luz do art. 112, III. 

A antiga formação da presente Câmara agiu bem ao considerar tal fato como uma 
“atenuante relevante”, a ponto de justificar o recebimento deste pedido de revisão. 

2. Do mérito 

Quanto ao mérito, o atleta evoca, como argumento principal, a aplicação do princípio 
da lex mitior. Introduzido pela primeira vez pelo código penal francês de 1791, tal 
princípio deve, em todos os casos, ser cotejado com outro princípio, o do tatzeirecht, 
segundo o qual as punições devem ser aplicadas conforme as leis em vigor por ocasião 
do cometimento da infração (cf.: SKRUBEJ, Katja. « Entre le code et la jurisprudence: le 
principe de la lex mitior et le faux témoignage comme atteinte à l’honneur », p. 38 e s. 
Disponível em: http://www.pf.uni-
lj.si/media/skrubej_entre.le.code.et.la.jurisprudence.pdf. Visualizado em 05/05/2020). 

Na prática, a aplicação do princípio da lex mitior deve ser pontual; o mesmo apenas deve 
ser levado em consideração quando a nova lei for mais benéfica ao infrator do que a lei 
vigente à época do cometimento do ilícito. 

Nos termos do art. 184, parágrafo segundo, do CBA:  

Qualquer caso de Violação da Regra Antidopagem que esteja 
pendente na data de vigência deste Código ou que tenha sido 
interposto depois dessa data, mas tenha o fato gerador ocorrido antes 
dessa data, deve ser regido pelas regras antidopagem em vigor na data 
em que ocorreu a Violação, exceto se o Tribunal que analisar o caso 
determinar que o princípio de lex mitior se aplique. 

Resta claro, portanto, que a aplicação da lex mitior não somente foi contemplada, 
como também foi elevada à condição de princípio pelo CBA. 
  



No que tange ao caso em apreço, por ora ainda sequer se está, contudo, diante de 
situação na qual se deva apreciar o conteúdo da lei supostamente mais benéfica ao 
atleta. A razão é simples: conforme o próprio recorrente expõe em seu pedido de 
revisão, o novo texto normativo, cuja aplicação é requerida, somente será integrado 
à lex sportiva em 2021.   
  
Portanto, acerca da consideração imediata da versão de 2021 do Código Mundial 
Antidopagem, conclui-se pela rejeição do pedido do atleta tendente à redução 
imediata, de 24 para três meses, da suspensão que lhe fora imposta pelo Plenário. 

Passa-se, então, à análise do pedido alternativo formulado pelo atleta. Ao pleitear, 
alternativamente, a subsunção de seu caso à norma mais favorável não neste momento, 
mas a partir da vigência internacional da mesma, ele estima ter o direito de retornar aos 
treinamentos e de atuar em âmbito associativo antes de decorrido o período de 
inelegibilidade imposto pelo Pleno deste TJD-AD. 

A primeira questão que se coloca é a de saber se, uma vez editada em janeiro de 2021 
pela AMA, a nova versão do CMA deve ou não ser imediatamente aplicada pelos órgãos 
da Justiça Desportiva Antidopagem. 

Em caso afirmativo, o atleta poderia se beneficiar da aplicação da norma que lhe seria 
mais benéfica, contanto que, conforme anúncio já realizado pela AMA, sejam 
efetivamente retiradas de sua lista proibida as substâncias que ensejaram a punição 
imposta ao recorrente. 

Embora não haja consenso quanto à aplicação direta, pelo TJD-AD ou por qualquer órgão 
da Justiça Desportiva, de normas esportivas transnacionais ainda não formalmente 
incorporadas ao ordenamento esportivo brasileiro de modo geral, e em particular ao 
Código Brasileiro Antidopagem, é legítimo admitir que, uma vez adotado pela AMA, o 
CMA possa, em certas situações, ser levado em consideração pelos órgãos judicantes 
nacionais de luta contra a dopagem – especialmente quando a nova norma contiver 
disposições mais benéficas a um atleta sob suspensão em vigor.  

Aplicável subsidiariamente pelo TJD-AD, o artigo 1º, §1º do Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva determina, com efeito, que:  

A prática desportiva formal é regulada por normas nacionais e 
internacionais e pelas regras de prática desportiva de cada 
modalidade, aceitas pelas respectivas entidades nacionais de 
administração do desporto. 

  

À luz notadamente desse dispositivo, bem como das múltiplas referências ao Código 
Mundial Antidopagem contidas em seu congênere nacional, é lícito supor que tanto os 
órgãos da Justiça Desportiva tout court, quanto os órgãos da Justiça Desportiva 
Antidopagem, estejam autorizados a proceder à aplicação direta de normas inseridas 
no CMA.  
  
Ainda sobre o tema, merece menção trecho do art. 27.6 do novo CMA, segundo o qual, 
em caráter excepcional: 



  

[...] when a Prohibited Substance has been removed from the 

Prohibited List, an Athlete or other Person currently serving a period 

of Ineligibility on account of the formerly Prohibited Substance may 

apply to the Anti-Doping Organization which had Results 

Management responsibility for the antidoping rule violation to 

consider a reduction in the period of Ineligibility in light of the removal 

of the substance from the Prohibited List. 

  
Pois bem. Ao formular o presente pedido de revisão, o atleta nada mais fez do que 
recorrer à “Organização Antidopagem” competente. Note-se, a propósito, que o 
Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, órgão desprovido de personalidade 
jurídica autônoma, é parte integrante da Agência Brasileira de Controle de Dopagem, 
a “Organização Antidopagem” brasileira devidamente reconhecida pela AMA. 
  
Tal interpretação – cuja prevalência impõe-se por ser, dentre as plausíveis, a mais 
favorável ao atleta penalizado (cf. aplicação por analogia do art. 5º, XL, da Constituição 
Federal) – leva a crer que, ao formular o presente pedido de revisão, o recorrente 
superou a condição, imposta pelo art. 27.6 do novo CMA, para a aplicação da lex 

mitior à sua situação. 

Assim, por ser legítima, in abstracto, a aplicação de norma esportiva mais benéfica ao 
atleta tão logo a mesma seja adotada em âmbito internacional - e independentemente de 
sua internalização formal ao ordenamento esportivo pátrio- é lícito proceder, in concreto, 
à aplicação da nova versão do CMA desde sua entrada em vigor (janeiro de 2021); tal 
aplicação deve ser realizada, no entanto, de forma cirúrgica, exclusivamente no que  tange 
aos dispositivos suscetíveis de atenuar a sanção imposta ao atleta ora recorrente.  

Isso posto, a segunda questão que se coloca é saber quais os efeitos práticos da entrada 
em vigor do novo CMA, em janeiro de 2021, sobre a situação do atleta. Não há dúvidas 
de que, nos termos do raciocínio exposto acima, é imperioso admitir que em função da 
aplicação da lex mitior, considerar-se-á purgada a suspensão imposta ao recorrente na 
data apontada (janeiro de 2021). A partir de então, o mesmo poderá voltar a competir em 
âmbito associativo. 

Frise-se, contudo, que, como alternativa ao pedido de redução imediata de sua suspensão, 
o atleta, ao evocar o artigo 119 do CBA, requereu autorização para retornar aos 
treinamentos antes mesmo da vigência internacional do novo CMA. Com efeito, o citado 
dispositivo dispõe que: 

Como exceção do previsto no art. 116 deste Código, um Atleta pode 
voltar a treinar com a equipe ou usar as instalações de uma 
organização esportiva no período mais curto entre: I - dois últimos 
meses de cumprimento do período de Suspensão ou; II - no último 
quarto do período de Suspensão.  

  



A interpretação do artigo suscitado e sua subsunção ao caso em questão sugerem que, 
antes mesmo de poder voltar a atuar em janeiro de 2021, data de entrada em vigor do 
novo CMA, o atleta já faria jus a retornar aos treinamentos.  
  
Desse modo, considerando que o recorrente fora punido com 24 meses de suspensão, 
deve-se aplicar o previsto no artigo 119, I do CBA, em virtude do que se autoriza o 
retorno do atleta aos treinamentos nas instalações de uma organização esportiva 
desde o mês de novembro de 2020, ou seja, dois meses antes da expiação de sua 
suspensão.   
 

3. Do dispositivo  

Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido do atleta, para o autorizar a retomar 
treinamentos no seio de uma entidade de prática esportiva a partir do mês de novembro 
de 2020, ou seja, dois meses antes da expiação de sua suspensão, a qual deverá ocorrer 
tão logo passe a vigorar em âmbito internacional, a partir de janeiro de 2021, a 
nova edição do Código Mundial Antidopagem. 

Determino à Secretaria as comunicações de praxe.  

É como voto, sob censura de meus pares.  

  

São Paulo, 18 de maio de 2020. 

 

JEAN EDUARDO BATISTA NICOLAU 

AUDITOR RELATOR 

1ª CÂMARA DO TJD-AD 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jean Eduardo Batista 
Nicolau, Auditor(a) do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, em 
19/05/2020, às 16:19, 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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