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ACÓRDÃO 
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Brasília, 28 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente 
Cristiane Caldas Pereira 
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RELATÓRIO 

Presentes os auditores, Dr. Pedro Alberto Campbell Alquéres e Dr. João Antônio de 
Alburquerque e Souza e Relatora Cristiane Caldas Pereira, a representante da 
Procuradoria Dra. Júlia Gelli, ausência da ABCD justificada nos autos, alegando 



desinteresse na ação, presente também a secretária deste tribunal, Mariana Souza Furtado, 
presentes o denunciado, Sr. [...], e seus advogados Dr. Bichara Abidião Neto e Dra. 
Juliana Avezum. 

         Trata-se de DENÚNCIA feita pela Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva 
Antidopagem, contra [...], Presidente da Confederação Brasileira de Caiaque, CBCa, por 
infração à regra antidopagem prevista como Cumplicidade, eis que assistiu, ajudou, 
colaborou, encobriu, conspirou e incitou de forma intencional o atleta [...], suspenso 
preventivamente na época, a participar como Técnico da Seleção Brasileira de Caiaque 
Polo no Campeonato [...], além de duas outras competições. 

         De acordo com o processo de nº 58000.004692/2018-82, em apenso, sobre o caso 
do atleta [...], transitado em julgado, portanto prova irrefutável (art. 24 do CBA), consta 
que após a notificação de suspensão preventiva, o atleta se manifestou por oito vezes entre 
os dias 14/05 e 18/07/2018,  pela realização da Audiência Especial, a alegar que havia 
ingerido sem intenção, produto contaminado e desejava participar do Campeonato [...] de 
[...] a [...]/2018 (folha 17, 24, 28 à 35, 86, 93, 99, 110 e 117 à 120). 

Foi mantida a suspensão preventiva em Audiência Especial, ocorrida em 09/08/2018, sem 
a presença do Atleta ou de sua advogada. Ata na folha 140 e Acórdão na folha 170 à 172. 

Em 21/06/2019 a ABCD apresenta informativo sobre a participação de [...] como Técnico 
da Seleção Brasileira de Caiaque Polo, no Campeonato [...] (folha 325 à 334), cópia de e-

mail recebido em 28/05/2019,  sobre a participação do atleta [...] em 3 (três) eventos 
esportivos, sendo um deles o Campeonato [...] (folhas 333 e 334), Súmulas dos jogos do 
Brasil a constar [...] como técnico (folhas 385, 395, 406, 414, 428, 442, 451, 464 e 474), 
a lista da equipe brasileira inscrita (folha 690) e e-mails trocados com a Federação 
Internacional, confirmando o ocorrido (folhas 757, 759 e 756), além do e-mail da CBCa 
a admitir tal participação de [...] (folha 768). 

A Defesa do atleta se manifestou naquele processo, em 25/06/2019 alegando que a 
decisão de ir ao Campeonato [...] foi tomada junto com a CBCa, uma vez que assim foi 
orientado para não perder as despesas já pagas, entretanto que fosse na condição “presente 
não participativo”, caso não houvesse decisão de revogação da suspensão preventiva. 
Afirmou ainda que não era técnico e que diante das instruções que recebeu da CBCa, se 
limitou apenas a transportar equipamentos e fornecer água aos atletas durante as partidas. 

Em 02/08/2019 ocorreu a Audiência de Instrução e Julgamento, sendo acatados na integra 
os pedidos da Procuradoria e ABCD, de suspensão do atleta [...] por 48 (quarenta e oito) 
meses, a contar da data da decisão, pelo não cumprimento da suspensão preventiva (folhas 
870, 871 e 875 à 878). 

O Recurso Ordinário ao Plenário foi impetrado em 30/10/2019, reafirmando que o atleta 
foi ao Campeonato [...] seguindo orientação da CBCa (folha 895 à 908). 

Em 11/11/2019 ocorreu o não recebimento do Recurso por intempestivo (folha 910). 

Aqui encerra o relatório do processo nº 58000.004692/2018-82, em apenso, sobre o caso 
do atleta [...]. 



No presente processo, a Defesa do Sr. [...], Presidente da Confederação Brasileira de 
Caiaque, CBCa, expos o histórico de 31 anos como dirigente do esporte, com destaque 
também no cenário internacional, como eleito membro continental da diretoria e vice-
presidente da Federação Internacional, presidente da Confederação Sul-Americana e 
eleito presidente da Confederação Pan-Americana, sendo notória sua popularidade e 
competência. 

A Defesa ainda presentou a tese que o único responsável por tal participação do atleta [...] 
seja o gerente do departamento técnico, Sr. [...]. 

A Defesa segue explicando que quando o Denunciado tomou conhecimento da suspensão 
preventiva do atleta, imediatamente informou o Sr. [...] que o atleta não poderia atuar, em 
qualquer competição ou treino, até segunda ordem. 

Em declaração escrita juntada aos Autos pela Defesa, Sr. [...]relata que após ter recebido 
a ordem do Denunciado, o atleta lhe procurou dizendo que estava inscrito no Campeonato 
[...], e já havia adquirido sua passagem aérea e reservado hospedagem, que seus 
advogados estavam tentando agendar uma audiência especial e que ainda não havia sido 
revogada sua suspensão preventiva, mas perguntou-lhe se poderia viajar com a equipe, 
para que pudesse participar do Campeonato, caso o Tribunal assim permitisse. 

Seguindo a declaração, Sr. [...]diz que concordou com o pedido, mas reforçou que ele 
apenas poderia participar na hipótese de decisão do Tribunal nesse sentido. Assim, 
efetuou novo cadastro do atleta na qualidade de “técnico/Staff”. De tal modo, o Sr. [...] 
alterou o cadastro do atleta para que ele pudesse estar presente na qualidade de staff, mas 
jamais sendo autorizado como técnico. 

Enfim, que todas essas decisões foram tomadas sem o conhecimento do Denunciado, uma 
vez que o Sr. [...] possuía autonomia para gerenciar e organizar os atletas. 

Informa, ainda a Defesa, que o Denunciado e o Sr. [...] não estavam presentes no 
Campeonato, portanto não tinham condições de interferir na conduta do atleta. Além 
disso, em momento algum receberam qualquer questionamento da Federação 
Internacional. 

Pede que o Denunciado seja considerado inocente da acusação constante na denúncia, eis 
que não há nenhuma prova documental da participação/autorização advinda do 
Denunciado, já que a intenção é parte essencial da violação da regra prevista como 
Cumplicidade. 

Completa pedindo como alternativo, caso não seja julgado inocente, que tenha sanção 
reduzida ou eliminada com base na ausência de culpa ou negligência do Sr.[...], prevista 
no art. 100, do CBA. Invocando o Princípio da Proporcionalidade lembrou que a violação 
da suspensão pelo atleta [...] não gerou graves consequências ao esporte, uma vez que o 
atleta não esteve em “campo” e a equipe brasileira não obteve medalha nesse campeonato, 
entretanto a suspensão do Sr. [...] seria extremamente prejudicial a ele, eis que preside a 
CBCa há mais de 30 anos com excelência, ressaltando que deve ser considerado todo o 
histórico e a sua contribuição para o esporte. 



Pede ainda a Defesa que o Denunciado seja ouvido em audiência, assim como Sr. [...]. 
Apresenta como provas uma lista com as atribuições de colaborador na função de Gerente 
do departamento técnico, uma declaração escrita do Sr. [...] e o Ofício CBCa 111/2019, 
de 07/06/2019 onde se admite que o atleta [...] participou do Campeonato [...], como 
técnico. 

No depoimento pessoal do Denunciado destaco as seguintes respostas: 

- Sr. [...] era o seu braço direito, nas questões operacionais dos eventos esportivos; 

- o Caiaque Polo não recebe maiores atenções do Presidente e nenhum apoio financeiro 
da CBCa, limitando-se ao acesso à estrutura administrativa e de homologação de eventos; 

- desde 1988 há controle de dopagem na CBCa, exercida inicialmente pela contratação 
de empresa privada, sendo que houve 3 (três) casos, que ele lembre; 

- relatou um caso acontecido em Montreal, no ano de 2008, onde um médico avisou-lhe 
de atleta que estava a fazer transfusões de seu próprio sangue. O Denunciado se consultou 
com pessoa de sua confiança no Brasil, que confirmou ser um método proibido, mas que 
nunca seria detectado pelo controle. O Denunciado, mesmo sabendo que o atleta não seria 
pego em exame antidopagem, mandou o atleta embora da competição, e assim perdeu não 
só uma possível vaga nos Jogos de Pequim, mas duas, eis que o companheiro de equipe 
desse atleta, também perdeu a chance de classificação; 

-  destacou que faz parte da executiva da ICF; 

- admitiu conhecer Dra. [...], mas que não tinha conhecimento que ela foi a advogada de 
defesa do [...], e não soube responder se na época ela ainda era dos quadros da CBCa; 

- firmou que não despachou qualquer documento sobre a suspensão de [...] ao Sr. [...], e 
não se lembra de ter ou não enviado e-mail com esse conteúdo, mas acredita que o aviso 
foi somente verbal, em sua sala de trabalho, informando ainda, que não possui arquivos 
de correspondência de 2018; 

- admitiu não ter nenhum protocolo determinado de encaminhamentos dentro da CBCa, 
no sentido de impedir, divulgar e respeitar as decisões de suspensão por dopagem, sendo 
que existe apenas um sistema eletrônico de inscrições que nega, automaticamente, aos 
atletas com pendências, a participação em eventos da CBCa, inclusive os suspensos por 
dopagem. Afirmou que [...] foi colocado como inepto nesse sistema assim da 
comunicação da suspensão; 

- não soube explicar a razão pela qual Sr. [...] fazia modificações na escalação de atletas, 
sendo que na lista de atribuições do Direto Técnico apresentada não consta essa 
imputação; 

- admitiu não ter conhecimento algum sobre o uso da senha do sistema eletrônico de 
inscrição de campeonatos; 



- desconhece a falta de publicação a partir do ano de 2018, no site oficial da CBCa de 
circulares com convocação da seleção brasileira de Caiaque Polo, assim como não soube 
explicar o porquê dessa falta; 

- desconhece publicação no site oficial da CBCa, do relatório de artilheiros do 
Campeonato [...], ocorrido em novembro daquele ano, em Londrina, com [...] na 12º 
posição, pela equipe Nômades, com melhor pontuação de 3 gols e a melhor partida a 3, 
além de duas fotos no Facebook, postadas em 14 de novembro de 2018, na página da 
seleção brasileira de Caiaque Polo, referentes ao Campeonato [...], sendo uma com o 
Atleta [...] em competição, e outra pousando de uniforme; 

- afirma que não sabia sobre o Campeonato [...], ocorrido em novembro de 2018, em 
Londrina; 

- admitiu não acompanhar com atenção e zelo as modalidades não olímpicas; 

- afirmou não haver diferença na maneira de publicação de convocações entre 
modalidades financiadas ou não pela CBCa, sendo o costume que todas sejam assinadas 
por ele e publicadas no site oficial da CBCa, até mesmo para que os atletas possam 
providenciar patrocínios. 

Na oitiva do Sr. [...] destaco as seguintes respostas: 

- afirmou que fez a inscrição de [...] no Campeonato [...] e o ter orientado a retirar sua 
inscrição, na Reunião Técnica, que ocorre antes das competições, admitindo que não 
acompanhou o desenrolar dos fatos, confiando somente na palavra dada pelo atleta; 

- esclareceu que acontecem reuniões técnicas, no local das competições, antes do início 
dos jogos, com a participação de todas as delegações, mas não soube precisar se a 
delegação brasileira participou; 

- confirmou que recebeu na sala da presidência da CBCa, informação oral do Denunciado 
sobre a suspensão de [...]; 

- acredita ser possível que o Denunciado tenha lhe enviado um e-mail sobre a suspensão 
do [...] e, que provavelmente ainda esteja arquivado no sistema de nuvem da CBCa; 

- afirmou que não havia filtro algum que impedisse inscrição de atleta suspenso por 
dopagem, no sistema de registro disponibilizado no Campeonato [...]; 

- asseverou que [...] poderia ser inscrito como atleta no Campeonato [...] mesmo estando 
suspenso por dopagem; 

- não lembra de quem foi a ideia de alterar a inscrição de [...] de atleta para técnico/staff; 

- confirmou existir no sistema de informática da CBCa, um filtro a impedir inscrições em 
campeonatos, de atletas com pendências; 



- afirmou que a convocação da seleção brasileira de Caiaque Polo é assinada pelo 
Presidente, e posteriormente publicada no site da CBCa, e não soube explicar por qual 
razão não está publicada a partir de 2018; 

- afirmou que não possui formação, e tampouco exercia qualquer gerência ou influência 
nas questões técnicas esportivas, das modalidades na CBCa, limitando-se nas tratativas 
operacionais dos eventos esportivos; 

- informou que trabalhava na sede da CBCa, em sala ao lado da Presidência, e em frente 
ao setor jurídico, sendo que tinha livre e total acesso aos dois; 

- admitiu que conhece Dra. [...], mas que não sabia que era a advogada de defesa de [...], 
tampouco soube dizer quem a indicou ao atleta, assim como não se lembra se ela ainda 
trabalhava registrada na época para a CBCa; 

- asseverou que as modalidades olímpicas seguem um procedimento profissional de 
organização, enquanto as não olímpicas é predominantemente informal, sendo o Caique 
Polo inteiramente desorganizado; 

- alegou que sua motivação interna foi empatia com [...], eis que estava se esforçando ao 
máximo para ir ao Campeonato [...], sendo que já havia pago despesas, contratado 
advogada e entrado com recurso neste Tribunal; 

- absolutamente não soube explicar por qual motivo alterou a inscrição de atleta para 
técnico/staff, já que a intenção era que [...] participasse do campeonato, caso fosse 
permitido pelo Tribunal, caso contrário, ou seja, se não conseguisse a permissão, o próprio 
atleta retiraria sua inscrição na reunião técnica antes da competição; 

- informou que a inscrição não poderia ser modificada novamente durante a competição, 
somente cancelada; 

- não soube explicar como o [...] participaria se fosse liberado pelo Tribunal; 

-  alegou que não acompanhou o campeonato, atleta ou processo de liberação; 

- admitiu não ter feito consulta alguma a qualquer pessoa dentro ou fora da CBCa, sobre 
a decisão de alteração de inscrição ou de acompanhamento do processo; 

- não soube explicar a razão de não ter consultado o jurídico da CBCa, a advogada de 
defesa ou mesmo a ABCD sobre o caso; 

- não soube explicar por qual razão acreditou que poderia dar apoio ao atleta suspenso 
por dopagem, mesmo desobedecendo ordem direta do seu Presidente, alegando que tais 
questões não lhe passaram pela cabeça; 

- admitiu ser experiente na organização esportiva, sendo responsável operacional dos 
eventos da CBCa ao longo de 13 (treze) anos, até mesmo nas modalidades olímpicas, 
inclusive que recebeu da CBCa vários cursos de formação; 



- asseverou que [...] não tinha qualquer vantagem nos custos de passagens e hospedaria 
por ser participante do Campeonato [...], que justificasse a vinculação de sua ida com a 
inscrição, acreditando ser sua insistência apenas pelo gosto de participar como integrante 
da seleção; 

- não lembra se [...] participou de outra competição, durante o período de suspensão; 

- desconhece publicação no site oficial da CBCa, do relatório de artilheiros do 
Campeonato [...], ocorrido em novembro daquele ano, em Londrina, com [...] na 12º 
posição, pela equipe Nômades, com melhor pontuação de 3 gols e a melhor partida a 3, 
além de duas fotos no Facebook, postadas em 14 de novembro de 2018, na página da 
seleção brasileira de Caiaque Polo, referentes ao Campeonato [...], sendo uma com o 
Atleta [...] em competição e outra pousando de uniforme; 

- afirma que não tem conhecimento profundo sobre o Campeonato [...], ocorrido em 
novembro de 2018, em Londrina, sendo que, na realidade, trata-se mais de um encontro 
de amigos, e não de um campeonato de verdade. 

VOTO 

Analisando o processo em epígrafe e, diante de todo o contexto dos autos, após 
possibilidade de debate, do Depoimento Pessoal do Denunciado, oitiva de testemunha, 
Sr. [...], com todas as informações e provas que foram trazidas, com suas respectivas 
fundamentações, após a leitura do relatório, pôde ser verificado que o presente 
encontrava-se maduro para o Julgamento do mérito. 

As primeiras observações referem-se a análise da lei pertinente, ou seja, o Código 
Brasileiro Antidopagem (CBA) e segundo a Denúncia da Douta Procuradoria, seu art. 17, 
vejamos: 

Art. 17. É Violação da Regra Antidopagem assistir, alentar, ajudar, 
incitar, colaborar, conspirar, encobrir, ou qualquer outro tipo de 
cumplicidade intencional envolvendo uma Violação da Regra 
Antidopagem, qualquer Tentativa de sua violação ou violação do 
disposto no art. 116 desse Código por outra Pessoa. 

Seguindo a análise do caso concreto, mostra-se necessária então a apreciação do art. 116 
do CBA, eis que se trata de Denúncia por suposta cumplicidade para a violação desse 
artigo, vejamos: 

Art. 116. Nenhum Atleta ou outra Pessoa que esteja suspenso pode, 
durante o período de suspensão, participar de qualquer forma em 
uma Competição ou atividade autorizada ou organizada por um 
Signatário ou seus filiados, entidade de administração do desporto, 
clube de qualquer modalidade, ou em Competições autorizadas ou 
organizadas por qualquer liga profissional ou qualquer organização de 
Eventos Nacionais ou Internacionais ou em qualquer atividade 
esportiva de elite ou de nível nacional financiada por organismo 
público, exceto programas de educação ou reabilitação antidopagem 
autorizados e/ou organizados pela ABCD. 
§1º Sem prejuízo do art. 119, um Atleta que esteja suspenso não pode 
participar de treinamento, apresentação ou prática organizada pela 



sua entidade de administração do desporto ou clube que seja membro 
dessa entidade ou que seja financiado por uma agência governamental. 
§ 2º O Atleta que esteja suspenso não pode igualmente competir em 
Eventos de Liga Profissionais organizadas por uma entidade não 
signatária do CMA ou por uma organização de nível nacional não 
Signatária do CMA, sem incorrer nas Consequências previstas neste 
Código.  
§ 3º O termo “atividade” inclui, também, funções administrativas, 
como, oficial, diretor, conselheiro, executivo, funcionário, 
empregado ou voluntário de organização referida neste artigo. 

Em meu esforço a buscar do espírito da lei, mostra-se ainda mister a análise do art. 119 
do CBA, embora não faça parte diretamente da violação do caso em tela, mas importante 
para aprofundar o seu conhecimento, pela exceção ali apresentada, vejamos: 

Art. 119. 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 (...) (grifos 
nosso) 

No meu entendimento é bastante nítido o esforço dos legisladores da antidopagem em 
isolar totalmente o suspenso do meio esportivo, não se admitindo qualquer tipo de 
contato, eis que já no caput do art. 116 diz “participar de qualquer forma em uma 
Competição”, segue nos seus parágrafos 1º e 2º ressaltando essa ordem e fecha com o 
parágrafo 3° conceituando que “atividade” proibida tem um aspecto amplo, até 
mesmo como voluntário. Ainda encontramos reforço nos termos os art. 119 colocado 
como uma exceção a possibilidade de treinar e usar as instalações, ou seja, a regra é 
o suspenso não poder nem mesmo usar as instalações que os outros atletas usam. 

Neste ponto de análise torna-se inevitável a compreensão integral da intenção dos 
legisladores para essa violação, afinal, qual o perigo eles estão a dizer? Qual a razão desse 
isolamento aparentemente tão cruel? Essa, como praticamente toda legislação 
antidopagem, à primeira vista parece exagerada e normalmente tem-se o ímpeto de se 
tentar aplicá-la com menos rigor. 

Entretanto, contando com estudos e experiências na atuação da lida antidopagem, torna-
se possível a percepção de quão grande é o problema enfrentado, principalmente em 
convencer os atores do jogo esportivo que realmente é perigoso ter presente em seu meio 
pessoas ligadas à dopagem. 

Salvo os casos como de dopagem involuntária, os dopados, na sua maioria são de pessoas 
fraudulentas, sem escrúpulos, que sequer têm a concepção do que é o espírito esportivo. 
Para elas a trapaça de dopagem faz parte do jogo, e acreditam e apregoam que a dopagem 
é normal e que todo mundo se dopa. É comum ouvir depoimento de dopados, seus 
médicos e até pessoal de apoio que acreditam que o mundo esportivo atual só funciona 
com a dopagem. Para esses o comércio de substâncias proibidas não tem segredo. 
Conhecem os médicos, os vendedores e meios de escapar de testes etc., geralmente são 
pegos em testes fora de competição e/ou como fruto do trabalho de inteligência 
antidopagem. 



Voltando ao caso em tela, o art. 17, sobre a violação de cumplicidade, elenca sete ações 
e ainda se abre o leque com a expressão “qualquer outro tipo de cumplicidade 
intencional”. 

Portanto, no meu entendimento, para a aplicação correta da segunda parte do art. 17, do 
CBA ao caso presente, tida como Cumplicidade da violação de período de suspensão, 
deve-se ter como norte que não é permito nenhum tipo de envolvimento intencional 
do Denunciado, que signifique qualquer maneira de auxílio na violação da suspensão 
feita pelo [...]. 

Portanto, tento já determinada a premissa, passo agora para a análise das provas e 
alegações apresentadas, com o seguinte enfoque: respostas aos requisitos impostos pela 
própria previsão de violação de Cumplicidade para este caso, quais sejam: 

1º) houve a infração base da Denúncia, ou seja, o atleta [...] participou como 
técnico/staff no Campeonato [...], enquanto suspenso provisoriamente? 

Resposta: sim. Fato incontroverso. 

2º) houve alguma participação da CBCa nessa ocorrência? 

Resposta: sim. Fato incontroverso. 

3º) houve participação intencional do Denunciado? 

Eis a resposta a ser perseguida. Portanto, minha análise será canalizada nessa resposta, 
deixado ao lado as provas e alegações que não lhe são pertinentes. 

A. principal prova da Defesa é uma declaração escrita, do funcionário da CBCa, Sr. 
[...] assumindo total responsabilidade sobre o ocorrido, sendo que o Denunciado 
não teve conhecimento de absolutamente nada, contudo não há nenhum 
documento corroborativo para essa declaração, tais como a inscrição, convocação 
ou cadastro de [...] assinada pelo Sr. [...] ou algo que lhe valha. Perguntados, tanto 
o Denunciado, quanto Sr. [...] afirmaram não se lembrarem da existência ou não 
de algum tipo de documento escrito deixado de rastro de toda transação que 
envolveu a participação de [...] no Campeonato [...]; 

B. Outra prova da Defesa foi a apresentação da lista Atribuições de colaborador na 
função de Gerente do Departamento Técnico, exercida então pelo Sr. [...], 
entretanto não constam nessa lista os verbos convocar, contratar, constituir, 
classificar ou inscrever atletas, técnicos ou staff. Porém reporta o Estatuto da 
CBCa, que compete ao seu Presidente constituir as delegações incumbidas de 
representação da CBCa, dentro e fora do país, ouvido o respectivo Comitê Técnico 
(art. 44, §2º, inciso XIII), contudo a responsabilidade objetiva não corresponde ao 
termo “intenção” do ordenamento antidopagem ora apreciado, logo, por si só essa 
previsão estatuária não representa prova suficiente de Cumplicidade do 
Denunciado.  Inquiridos tanto Sr. [...], quanto o Denunciado, não souberam 
explicar qual poder do Diretor Técnico foi utilizado para a realização da alteração 
de inscrição de atleta para técnico/staff; 



C. A defesa apresenta a alegação que o Denunciado informou o Sr. [...], em maio de 
2018, que o atleta [...] não poderia atuar em qualquer competição ou treino até 
segunda ordem, todavia não foi apresentado nenhum documento corroborativo, 
tais como circular, ofício, ordem escrita, e-mail, WhatsApp ou correspondência de 
tal ato. Perguntado, respondeu o Denunciado que acredita ter dado tal ordem 
oralmente, em reunião com Sr. [...], em seu escritório e não se lembra se enviou 
algum e-mail nesse sentido, enquanto Sr. [...] também respondeu que acredita ter 
recebido a ordem oralmente no escritório e, talvez, tenha recebido algum e-mail; 

D. A defesa apresenta a alegação que tanto o Denunciado, quanto o Sr. [...] não 
estavam presentes no Campeonato, portanto não tinham condições de interferir na 
conduta do atleta, entretanto tal alegação não se sustenta plenamente, eis que com 
a realidade da tecnologia de comunicação desenvolvida, acessível, rápida e 
simples, resulta em dúvida razoável que a ausência física no evento represente um 
verdadeiro impeditivo de controle; 

E. A defesa apresenta a alegação que a ICF não questionou a presença de [...], porém 
tal alegação não se sustenta como defesa, eis que na realidade é obrigação primária 
da CBCa não inscrever pessoa em cumprimento de suspensão na delegação 
brasileira, como bem demonstrado pela Procuradoria, além da prova mostrada 
pela ABCD do e-mail da ICF admitindo que falharam em não terem 
percebido que [...] participou como técnico e não como atleta, e afirmaram que 
CBCa não deveria tê-lo inscrito sabendo que estava suspenso (folha 759, 756 e 
768 do processo em apenso); 

F. A defesa apresenta a alegação que não existe prova documental, firmada pelo 
Denunciado, concordando ou autorizando que o atleta [...] participasse do 
Campeonato [...], entretanto deparamos como uma situação de total ausência de 
uma convocação assinada por qualquer outra pessoa, sendo que no site da CBCa 
há circulares de convocação da seleção brasileira de Caiaque Polo, somente até o 
ano de 2017 
(http://www.canoagem.org.br/circulares/index/paginas_id/217?ano=2017&moda
lidades_id=21&entrar=Buscar), tornando-se passível o entendimento/dúvida de 
possível tentativa de esconder provas deste Tribunal. Perguntados, ambos 
manifestaram estranheza, pois o costume é a convocação da seleção por circular, 
assinada pelo Presidente e, posterior publicação no site da CBCa, também não 
souberam explicar a falta da circular naquele ano; 

G. Nos autos tem-se a informação por e-mail funcional do Diretor Técnico da 
ABCD, Sr. André Valentim Siqueira Rodrigues que o atleta [...] “flagrado pela 
terceira vez consecutiva em competição (...) e quando indagado declarou ser 
técnico da Seleção mesmo estando suspenso, porém, o DCO o viu competir” 
(folha 333 e 334 do processo em apenso). Essa prova vem acompanhada de dois 
fatores de corroboração: o Diretor Técnico da ABCD é um funcionário público 
federal em exercício de sua função, portanto conta com presunção de veracidade, 
e há no site da CBCa o relatório de artilheiros do Campeonato [...], ocorrido em 
novembro daquele ano, com [...] na 12º posição, pela equipe Nômades, com 
melhor pontuação de 3 gols e a melhor partida a 3 
(http://www.canoagem.org.br/arquivos/resultados_arquivos/3328-topscore-3-12-
2018-11-15-09.pdf), além de duas fotos no Facebook, postadas em 14 de 



novembro de 2018, na página da seleção brasileira de Caiaque Polo, referentes ao 
Campeonato [...], sendo uma com o Atleta [...] em competição 
(https://www.facebook.com/BrasilCaiaquePolo/photos/a.2142624232444039/21
45784362128026/?type=3&theater) e outra pousando de uniforme 
(https://www.facebook.com/BrasilCaiaquePolo/photos/a.2142624232444039/21
42698139103315/?type=3&theater). Ambos ouvidos, o Denunciado e o Sr. [...], 
alegaram que não tinham conhecimento de tal participação de [...] ou mesmo, da 
publicação no site do evento, sendo que Sr. [...] relatou que tal campeonato trata-
se na realidade de um encontro de amigos e não de uma competição real; 

H. O atleta [...] afirmou espontaneamente, por duas vezes, em seu Depoimento 
Pessoal no processo em apenso, nos momentos 13:39 e 01:16:42, da gravação do 
áudio da Audiência de Instrução e Julgamento, realizada no dia 02/08/19 
(71000.049948/2019-20), que sua advogada foi indicada pela CBCa, Dra. [...]. Na 
página de Facebook de [...] consta que ela foi advogada da CBCa até 2018. 
Perguntados, ambos negaram conhecimento de quem era advogada de [...] e não 
sabem quem a indicou e, ainda, não lembram se era advogada da CBCa na época. 
Foi apresentado pela Defesa, durante a audiência, contrato de trabalho findado em 
29/09/17, entre a advogada e CBCa. Portanto, restou afastada a hipótese que a 
advogada atuante na CBCa tenha sido ao mesmo tempo, advogada de defesa de 
[...]. Entretanto não ficou esclarecida sua indicação, restando dúvida razoável 
nesse item, mas recai sobre o Sr. [...] tal dúvida, eis que [...], também no mesmo 
Depoimento Pessoal, respondeu a Procuradoria que seu contato na CBCa era uma 
pessoa chamada Fábio, além do responsável pela inscrição, de nome Carlos 
(00:43:20);  

No que pese a falta de consistência nas provas e testemunhos apresentados, não restou 
comprovado o nível de participação, tampouco a intencionalidade do Denunciado. 
Mesmo não sendo necessária a certeza absoluta para decidir sobre uma prova, segundo o 
critério do art. 19, § 2º CBA, do mesmo modo não poderá ser um justo equilíbrio de 
probabilidades. Creio, que para determinar a intencionalidade pode-se admitir, em tese, 
que a completa falta de ação também pode se caracterizar como um facilitador, passível 
de ser punida como Cumplicidade, entretanto, nem mesmo nesse aspecto restou evidente 
na falta de conduta responsável do Denunciado. 

O caso apresentado está claro o total descaso, desrespeito, incompetência e falta de zelo 
do Denunciado em relação à aplicação das normas antidopagem e à modalidade Caiaque 
Polo, vejamos: 

- em relação a aplicação das normas antidopagem, uma vez que não há, por exemplo, um 
protocolo a ser seguido quando uma pessoa ligada à CBCa seja suspensa por dopagem, 
tampouco confecção de circulares ou documentos que avisem a todos ou mesmo 
publicações no site oficial da CBCa, ou seja, não há nenhuma providência por parte da 
CBCa que assegure o cumprimento da ordem de suspensão, exceto um dito impedimento 
no sistema de informática, que mostrou-se totalmente ineficaz para o caso Mbure. 
Conduta do Presidente, na minha opinião, assemelha-se a infração prevista no parágrafo 
único, do art. 1º, do CBA, a ser apreciada em processo próprio, se assim julgar a Douta 
Procuradoria; 



- em relação à modalidade Caiaque Polo, por não trata-la como a mesma seriedade que 
as modalidades olímpicas, a relegar ao abandono de incentivos, orientações, fiscalização 
e do apoio administrativo necessários ao estabelecimento e crescimento da modalidade. 

Enfim, incompetência reconhecida até pela ICF, quando afirma acreditar que o ocorrido 
foi erro administrativo, e não esquema de dopagem. 

Acredito ter indícios suficientes nos autos de Cumplicidade do Sr. [...], a serem apreciados 
em processo próprio, se assim também julgar a Douta Procuradoria. 

Por entender que não cabe condenação por culpa ou responsabilidade objetiva na violação 
prevista na segunda parte do art. 17, do CBA, nem mesmo vislumbrar uma forte 
evidência/desconfiança de atos de irresponsabilidade proposital para encobrir as 
participações de [...] em competições, enquanto suspenso, julgo o Sr. [...] como inocente 
da acusação de Cumplicidade. 

É o meu voto. 

Voto vencedor. 

Brasília, 28 de abril de 2020. 

  

Assinado eletronicamente 
Cristiane Caldas Pereira 

Auditora do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 
Relatora da 3ª Câmara do TJD-AD 
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