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EMENTA:  NULIDADE DE INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA PARA JULGAMENTO DE 
MATÉRIA RESTRITA AO PLENO DO TJD-AD. ACOLHIDA. PEDIDO DE REVISÃO NEGADO 
COM BASE NO CMA/2021 QUE DEVE SER FEITO PRIMEIRAMENTE À 
COORDENADORIA DA GESTÃO DE RESULTADOS DA ABCD E NÃO DIRETAMENTE AO 
TJD-AD. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA LEX MITIOR PELA NÃO 
RETROATIVIDADE DO CMA/2021 EM DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE 
ESTIPULA PENA DE SUSPENSÃO. VACATIO LEGIS DO CMA/2021 QUE DEVE SER 
RESPEITADA. 

  

ACÓRDÃO 

  
Acordam os Senhores Auditores do PLENO do Tribunal de Justiça Desportiva 
Antidopagem, POR UNANIMIDADE de votos, acolher a preliminar de nulidade do 
julgamento da 1ª Câmara do TJD-AD por se tratar de competência exclusiva do Pleno 
e no mérito manter a pena estipulada ao Atleta [...], nos moldes estabelecidos no 
processo nº 58000.006141/2019-34, qual seja, 24 (vinte e quatro) meses, pelo não 
cabimento da pretensão revisional e da retroatividade do CMA/2021, que ainda está 
em vacatio legis. 

  



Brasília, 24 de junho de 2020. 

  

Assinado eletronicamente 
ALEXANDRE FERREIRA 

Auditor do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 
  
   

RELATÓRIO 

Tratam-se de Recursos interpostos pela ABCD e pela Procuradoria da Justiça 
Desportiva Antidopagem, os quais pedem a priori a nulidade da decisão da 1ª Câmara 
do TJD-AD por incompetência absoluta e no mérito a manutenção da pena entabulada 
ao recorrido quando do seu julgamento pretérito por este Pleno, com o afastamento 
da pretensão de revisão, fundamentada na aplicação da Lex mitior no conjunto de 
elementos desportivo antidopagem. 
  
O recorrido através do Procedimento Especial de Revisão, buscou resilir a decisão do 
Plenário deste E. TJD-AD a qual aplicou ao mesmo a pena de 24 (vinte e quatro) meses 
de inelegibilidade, por infração ao artigo 9º do CBA, com seu trânsito em julgado aos 
5.11.2019 declarado no processo originário nº. 71000.045413/2019-80. 
  
Em breve relato, pleiteou o recorrido a revisão da suspensão disciplinar imposta pelo 
Plenário desta Corte Antidopagem, nas seguintes bases: 
  
(a) 6 (seis) dias após a sanção, restou aprovado pela Agência Mundial Antidopagem 
(“WADA”) o novo Código de Dopagem da entidade, que entrará em vigor a partir de 01 
de janeiro de 2021;  
(b) esse futuro instituto trouxe, em uma de suas modificações ao vigente CMA, a 
modificação na maneira de capitular e penalizar os dopings pelo uso de Cocaína, que 
terão como punição mínima 01 (um) mês e no máximo 03 (três) meses de suspensão 
para casos assemelhados ao do recorrido, quando o uso de Cocaína for fora de 
competição e sem intenção de obter vantagem desportiva e  
(c) a questão desse fato superveniente após a sentença do Pleno do TJDAD, embasou 
o pleito do atleta em revisar perante o TJDAD. 
  
No seu pedido de revisão, o recorrido apontou que a cocaína, cujo metabólito 
benzoylecgonine foi encontrado em seu Resultado Analítico Adverso, tornou-se 
substância de abuso pelo Código da WADA que ainda entrará em vigor, e que, por tal 
razão, aduziu que mesmo que exista o período de vacância, inegável que também há 
“lex mitior”, minorando consideravelmente o período de pena para os casos análogos 
ao do atleta. Desta feita, a “lex mitior” pode e deve ser aplicada, pois sua finalidade é 
mais importante e está acima do lapso temporal de entrada em vigor do Novo Código. 
  
Autuado o procedimento no TJD-AD, houve decisão, em 17.12.2019, proferida pela 
Presidente do Tribunal, Doutora Tatiana Mesquita Nunes, nos seguintes termos: 
  



“Vistos nesta data. 
Trata-se de pedido de revisão apresentado pelo atleta [...], em face da 
decisão exarada pela Segunda Câmara do TJD-AD nos autos SEI 
58000.006141/2019-34, confirmada pelo Plenário, que condenou o 
atleta à suspensão pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. Alega a 
defesa que, com as alterações realizadas pela Agência Mundial 
Antidopagem para a substância em questão, as quais entrarão em 
vigor em 2021, seria devida a reforma da decisão, a fim de se evitar 
enormes discrepâncias de tratamento. 
Com base nas razões enunciadas pela Defesa, recebo o pedido de 
revisão, com fundamento no art. 149, § 1º, do Código Brasileiro 
Antidopagem, c/c art. 112, inc. III, do Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva, que assim dispõem: 
Art. 149. § 1º Deverá ser aplicado subsidiariamente o CBJD nos 
julgamentos dos casos alusivos à dopagem quantos aos remédios 
jurídicos para a preservação dos direitos das partes e da ABCD assim 
quanto às infrações referentes à Justiça Desportiva. 
Art. 112. 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). 
Em prosseguimento, encaminho os autos para manifestação da D. 
Procuradoria de Justiça Desportiva, na forma do art. 118 do CBJD, e da 
Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, aplicando, por 
analogia, o prazo comum de cinco dias a que faz referência o art. 85, 
inciso IV, do Código Brasileiro Antidopagem, abrindo-se-lhes acesso 
aos autos ...”.  

  
A Procuradoria e a ABCD opinaram pela improcedência do pedido de revisão, 
inicialmente por não ter sido respeitado procedimento próprio previsto no Código 
Mundial Antidopagem e CBA, que determinam análise prévia da ABCD do pedido de 
redução de pena em razão de eventual lex mitior, a qual seria inaplicável, sobretudo 
pelo fato de ainda não existir uma lista contendo as normas de abuso. 
  
Na sessão de instrução e julgamento, foi levantada preliminar de incompetência da 
1a Câmara do TJD-AD, tendo o relator proclamado que não havia obstáculo algum para 
o prosseguimento, afastando tal preliminar. 
  
No julgamento realizado a D. 1a Câmara julgou parcialmente procedente o pedido de 
revisão conforme ementa, a saber: 
  

PROCESSO nº: 71000.078143/2019-93 

DATA DA SESSÃO: 07/05/2020 

ÓRGÃO JULGADOR / INSTÂNCIA: Primeira Câmara 

TIPO DE AUDIÊNCIA: Instrução e julgamento (em revisão) 

RELATOR(A): Jean Eduardo Batista Nicolau 



MEMBROS: Selma Melo, Paulo Sabioni 

MODALIDADE: Futebol 

DENUNCIADO(A): [...]  

SUBSTÂNCIA(S) / CLASSIFICAÇÃO: Methylecgonine, benzoylecgonine e 
seus metabólitos 

EMENTA:  METHYLECGONINE, BENZOYLECGONINE E SEUS 
METABÓLITOS. PEDIDO DE REVISÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. LEX 
MITIOR APLICÁVEL TÃO LOGO SEJA EDITADA PELA AGÊNCIA MUNDIAL 
ANTIDOPAGEM. APLICAÇÃO CASUÍSTICA DO DIREITO DESPORTIVO 
TRANSNACIONAL INDEPENDENTEMENTE DE INTERNALIZAÇÃO 
FORMAL. APLICAÇÃO POR RICOCHETE DO ART. 119, CBA (RETORNO 
ANTECIPADO A TREINAMENTOS). 

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. 

  
Como acima citado, houve o Recurso da ABCD, bem como da Procuradoria da Justiça 
Desportiva Antidopagem, acostados aos autos tempestivamente, ressalvando 
os aspectos já delineados anteriormente e devidamente contra arrazoados pelo 
recorrido, que ratificou suas teorias lançadas primariamente. 
  
A secretaria desse E. Tribunal pela Presidência desta Corte, informou a realização de 
sorteio para julgamento em plenário e a designação deste Auditor para a relatoria do 
caso. 
  
É o necessário a descrever. 

  

VOTOS 

O Senhor Auditor ALEXANDRE FERREIRA - Relator 
  
1. DAS PRELIMINARES 
  
O quórum mínimo para a existência de sessão plenária foi respeitado em conformidade 
com a legislação antidopagem. 
  



No caso, em apreço a Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem apresentou a 
prejudicial de mérito de Incompetência Absoluta da D. 1ª Câmara do TJD-AD para julgar 
o pedido de revisão, no que passo a analisá-la. 
  
Ab ovo, acolho a preliminar lançada, visto que como bem salientado no Recurso 
interposto, a pretensão revisional tem como pano de fundo natureza rescisória, visto 
que tenta modificar ou aniquilar uma decisão colegiada com trânsito em julgado. 
  
Dentro desse escopo a Câmara Julgadora não tem competência legal dentro do 
histórico de normas desportivas, em especial o CBA e subsidiariamente o CBJD. 
Reforça-se ainda, que o decisum que se pretende revisar foi proferido em Sessão 
Plenária desse E. Tribunal, o que enseja ser inconcebível que a instância inferior, no 
caso a 1ª Câmara do TJD-AD, se sobreponha ao que foi declinado, caracterizando 
assim, a supressão de apreciação da matéria diretamente pelo órgão competente, qual 
seja, o Pleno do TJD-AD.  
  
Com efeito, ao aplicarmos de maneira conjunta o artigo 134, 135, 149 § 1º do CBA, 
chegamos expressamente ao que dispõe o artigo 25 do CBJD, in verbis: 
  

Art. 25. Compete ao Tribunal Pleno do STJD: (Redação dada pela 

Resolução CNE nº 29 de 2009) 
I - processa e julgar, originariamente: 
(...) 
e) a revisão de suas próprias decisões de suas próprias decisões e as 

de suas Comissões Disciplinares; 

  
Por óbvio, a competência para julgar a pretensão de revisão, como exposta no caso em 
testilha é do Pleno do E. Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem e com 
isso, d.m.v., declaro NULA a decisão emitida pela D. 1ª Câmara do TJD-AD no 
julgamento ocorrido aos 07 de maio p.p.. 
  
De outra banda, para cumprir nosso papel de atendimento aos anseios dos 
jurisdicionados, com base nos princípios da celeridade, economia processual, 
aproveitamento dos atos processuais já existentes nos autos e por se tratar de matéria 
eminentemente de Direito, sem a necessidade de produção provas, declaro como apta 
a continuidade desse julgamento para a verificação do meritum cause. 
  
2. DO MÉRITO 
  
Em razão do acolhimento da preliminar acima, passo à análise da tese levantada pelo 
atleta, a qual tem como fundamento basicamente o artigo 112 inciso III do CBJD, por 
entender que o Código Mundial Antidopagem a ser adotado pelo AMA (Agência 
Mundial Antidopagem) que entrará em vigor em 01/01/2021, pode ser utilizado com 
fulcro no princípio da lex mitior e assim há a possibilidade da disposição dessa norma 
em caráter de revisão para a hipótese dos autos. 
  
De outra banda, a Procuradoria da Justiça Antidopagem e a ABCD em suas razões 
refutaram tal interpretação e pediram a manutenção da penalidade declarada ao 



recorrido quando do seu julgamento pela D. 2ª Câmara do TJD-AD ratificada pelo Pleno 
desse E. TJD-AD 
  
Em 23 de agosto de 2019, a 2ª Câmara do TJD-AD sancionou o atleta [...] a 24 (vinte e 
quatro) meses de suspensão, com base no Art. 93, II do Código Brasileiro Antidopagem 
pela presença de METHYLECGONINE, BENZOYLECGONINE e seus metabólitos na 
amostra de urina coletada em exame realizado em competição, sendo que tal 
penalidade iniciou-se em 01/04/2019. Após recurso do atleta para o pleno deste 
Tribunal, a sessão que ocorreu em 24 de outubro de 2019 manteve a decisão proferida 
pela 2ª Câmara do TJD-AD. O processo transitou em julgado na data de 05 de novembro 
de 2019, encerrando-se assim o procedimento no âmbito da Justiça Desportiva 
Antidopagem Nacional. 
  
Ante a decisão retro mencionada, da 2ª Câmara, ao aplicar o Art. 119, inciso I, o atleta 
estaria autorizado a voltar aos treinos com a equipe ou usar as instalações em Janeiro 
de 2021, ou seja, nos 2 (dois) últimos meses de cumprimento do período de Suspensão 
e o retorno a competição a partir de 31/03/2021. 
  
Primeiramente é importante ressaltar que o TJD-AD é órgão pertencente à Justiça 
Desportiva Brasileira, fincado em autonomia e independência em suas decisões, não 
havendo vinculação alguma com a ABCD, sendo sua ligação direta com o CNE.  
  
Por outro lado, antes que essa matéria revisional fosse observada pelo TJD-AD deveria 
o atleta quando da entrada em vigor do "novo" CMA fazer um pedido administrativo 
prévio para ABCD e após o posicionamento desse órgão, ai sim, caberia o recurso ao 
TJD-AD, antes disso não há que se falar em avocação dessa questão por esse E. 
Tribunal, pois estar-se-ia suprimindo uma das instâncias, dentro do devido processo 
legal. 
 
Assim, os atletas suspensos por força de decisão proferida pelo TJD-AD, que ainda 
estejam cumprindo a inelegibilidade definitiva na data de entrada em vigor do CMA 
poderão requerer à Organização Antidopagem que tem a responsabilidade pela gestão 
de resultados, no caso a ABCD, que verifique uma redução do período da pena sob a 
égide do novo CMA. 
  
Portanto, não há nenhuma obrigatoriedade de aplicação da lex mitior, mas sim 
permitir ao atleta, se o caso, e preenchidas as exigências do CMA e não do CBJD, 
uma diminuição ou adequação da pena que se deseja revisar. 
  
Destarte, os requerimentos feitos com base nos ordenamentos antidopagem futuros, 
devem obrigatoriamente ser direcionados à Coordenadoria da Gestão de Resultados 
da ABCD, para que a mesma avalie a possibilidade ou não de uma readequação do 
período de inelegibilidade, com base no "novo" CMA, sendo que não se trata de um 
pedido revisional com fundamento no artigo 112 do CBJD, pois tal condição conflita 
com o CMA e o CBA, e portanto, não pode ser ministrado. 
  



Essa infração procedimental efetuada pelo atleta, por si só, inviabiliza a sua pretensão, 
que deveria ter sido extinta de plano, no seu nascedouro. 
  
O Código Mundial Antidopagem, a entrar em vigor, ao ventilar sobre regras de 
transição, entabula 2 (duas) situações distintas, quais sejam, (i) casos pendentes e (ii) 
casos com trânsito em julgado. Com relação aos casos pendentes, o CMA 
estabelece, como regra geral, a não retroatividade de normas materiais/substanciais, 
a não ser que o painel de audiência entenda pela aplicabilidade do princípio da “lex 
mitior” para o caso concreto, a saber: 
  

27.2 Exceção Não Retroativa aos Artigos 10.9.4 e 17 ou Salvo se o 
Princípio da “Lex Mitior” for Aplicável Qualquer caso de violação de 
regra antidopagem que estiver pendente na Data de Vigência e 
qualquer caso de violação de regra antidopagem instaurado após a 
Data de Vigência com base em uma violação que tenha ocorrido 
antes da Data de Vigência serão regidos pelas regras antidopagem 
materiais em vigor no momento em que houve a possível violação de 
regra antidopagem, e não pelas regras antidopagem materiais 
estabelecidas neste Código de 2021, a menos que o painel que julgar 
o caso determine que o princípio da “lex mitior” se aplica 
apropriadamente às circunstâncias do caso. Para esse fim, os 
períodos retrospectivos nos quais podem ser consideradas violações 
anteriores para efeitos de violações múltiplas nos termos do Artigo 
10.9.4 e do prazo de prescrição estabelecido no Artigo 17 são regras 
processuais e não regras materiais, devendo ser aplicadas de forma 
retroativa com todas as outras regras processuais do Código de 2021 
(desde que, no entanto, o Artigo 17 apenas seja aplicado de forma 
retroativa se o prazo de prescrição não houver expirado até a Data 
de Vigência). 

  

Logo, na hipótese de trânsito em julgado, como no processo em testilha, o CMA 2021 
não menciona a aplicação do princípio da lex mitior, embora consinta com 
a possibilidade de avaliação de redução à luz do mesmo Codéx, destaco: 
  

27.3 Aplicação das Decisões Proferidas Antes do Código de 2021 No 
que diz respeito aos casos em que for proferida uma decisão 
definitiva que determine uma violação de regra antidopagem antes 
da Data de Vigência, mas o Atleta ou outra Pessoa ainda estiver 
cumprindo o período de Inelegibilidade na Data de Vigência, o Atleta 
ou outra Pessoa poderá solicitar à Organização Antidopagem que era 
responsável pela Gestão de Resultados da violação de regra 
antidopagem que considere uma redução do período de 
Inelegibilidade à luz do Código de 2021. Tal solicitação deverá ser 
feita antes do término do período de Inelegibilidade. A decisão 
proferida pela Organização Antidopagem pode ser objeto de recurso 
nos termos do Artigo 13.2. O Código de 2021 não será aplicável a 
qualquer caso de violação de regra antidopagem quando tiver sido 
proferida uma decisão definitiva que determine uma violação de 



regra antidopagem e o período de Inelegibilidade tiver chegado ao 
fim. 

  
Em continuação, o disposto em destaque não se insere nesses autos, uma vez que o 
CMA-2021 traz ipsis litteris  o quanto segue: 
  

27.6 Modificações à Lista de Substâncias e Métodos Proibidos 

Modificações à Lista de Substâncias e Métodos Proibidos e a 
Documentos Técnicos referentes a substâncias na Lista de 
Substâncias e Métodos Proibidos não serão aplicadas de forma 
retroativa, salvo disposição expressa em contrário. Como exceção, 
no entanto, quando uma Substância Proibida tiver sido removida da 
Lista de Substâncias e métodos Proibidos, um Atleta ou outra Pessoa 
que estiver cumprindo um período de Inelegibilidade devido à 
Substância Proibida excluída poderá solicitar à Organização 
Antidopagem que era responsável pela Gestão de Resultados da 
violação de regra antidopagem que considere uma redução do 
período de Inelegibilidade à luz da exclusão da substância da Lista de 
Substâncias e Métodos Proibidos. 

  
Como resultado, por óbvio que a pretensão efetuada pelo atleta não se encaixa no art. 
27.6 (grifado), uma vez que as alterações na Lista Proibida, também priorizam o 
princípio da não retroatividade, exceção feita na hipótese de exclusão de uma 
substância da Lista Proibida, caso em que o atleta poderá ser favorecido com uma 
redução. 
  
Alfim, quer pelo desacerto do pedido revisional do atleta, diretamente nesse E. TJD-AD 
e não na Coordenadoria da Gestão de Resultados da ABCD,  quer pela não 
aplicabilidade do princípio da lex mitior com fundamento no CMA/2021, pelos 
dispositivos indicados, outra não é a conclusão, se não o acolhimento dos recursos 
interpostos, para manter incólume o que foi estipulado como período de suspensão do 
atleta no julgamento pretérito do Pleno do TJD-AD, sem qualquer tipo de redução ou 
adequação da pena. 
  

DISPOSITIVO 
  
Diante de todo o contexto dos autos, conheço dos Recursos interpostos pela 
Procuradoria de Justiça Desportiva Antidopagem e pela ABCD, acolho a PRELIMINAR 
de nulidade do acórdão proferido pela D. 1ª Câmara do TJD-AD, visto que a matéria é 
de competência única do Pleno desse E. Tribunal e no mérito DOU PROVIMENTO aos 
mesmos, mantendo-se irretocável a pena de 24 (vinte e quatro) meses de suspensão 
declarada no processo nº 58000.006141/2019-34. 
  
É como voto, sob censura de meus pares. 
  
  
A Senhora Auditora TATIANA MESQUITA NUNES - Membro 



Com o relator 
O Senhor Auditor EDUARDO HENRIQUE DE ROSE - Membro 
Com o relator 
O Senhor Auditor DANIELLA ZANGRANDO - Membro 
Ausente 
O Senhor Auditor  - MARTINHO NEVES MIRANDA   Membro 
Com o relator 
A Senhora Auditora MARTA WADA BAPTISTA - Membro 
Ausente 
O Senhor Auditor DANIEL CHIERIGUINI BARBOSA - Membro 
Com o relator 
O Senhor Auditor GUILHERME FARIA - Membro 
Com o relator 
O Senhor Auditor HUMBERTO DE MOURA 
Ausente 

   

Determino à Secretaria as comunicações de praxe. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Ferreira, Auditor(a) do 
Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, em 25/06/2020, às 11:14, 
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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