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ACÓRDÃO 

Decide o Plenário do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, POR 
UNANIMIDADE de votos, nos termos da fundamentação do relator, pelo 
conhecimento e não provimento do recurso interposto pela Procuradoria, 
mantendo, in totum, a decisão de primeira instância. 

Brasília, 26 de junho de 2020. 

  

Assinado eletronicamente 

GUILHERME FARIA DA SILVA 
Auditor e Relator 



RELATÓRIO 

 

Trata-se de Recurso Voluntário (SEI 7636191) impetrado pela d. 
Procuradoria-Geral da Justiça Desportiva Antidopagem (PG-JDA), que requer reforma 
do Acórdão 10 (SEI 7561809) prolatado pela Terceira Câmara deste Tribunal, para que 
o Presidente da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) seja condenado pela 
infração ao art. 17 do Código Brasileiro Antidopagem (CBA). 

Na data de 14.12.2019 a PG-JDA ofertou denúncia (SEI 6305760) contra 
o Presidente da CBCa, o Sr. [...] por ter agido com cumplicidade ao ter colaborado com 
a participação de atleta suspenso preventivamente por violação às regras 
antidopagem, como técnico da Seleção Brasileira de Caiaque-Polo em competição. 

A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) peticionou no 
dia 23.04.2020, informação (SEI 7481591) de que não participaria de Audiência de 
Instrução e Julgamento para julgamento do denunciado, por falta de interesse na 
demanda, visto que entendia não existir elementos suficientes nos autos, até 
então,  que comprovassem a cumplicidade e que ainda havia julgamento pendente 
nesta Corte quanto a possibilidade de revogação de suspensão provisória. 

A Terceira Câmara realizou Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) 
no dia 28.04.2020 e proclamou em Acórdão a seguinte decisão: 

Decide a 3ª Câmara do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 
por UNANIMIDADE de votos, pela inocência do Sr. [...], Presidente da 
Confederação Brasileira de Caiaque, CBCa, da violação de 
Cumplicidade, prevista no art. 17, do CBA. 

A Auditora do processo na instância inferior destacou em seu relatório: 

(...) 

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 26/07 a 05/08/2018 (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. 

(...) 

A Defesa ainda apresentou 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. 

(...)  

No depoimento pessoal do Denunciado destaco as seguintes 
respostas: 

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

- 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; (...) 

- 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 acompanhar com atenção e zelo as modalidades não 
olímpicas; (...) 

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; (...) 

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

- 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; (...) 

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

- 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; (...)  

- 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; 

O voto da relatora esclarece que: 

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: 

(...) 

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.  

1. 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 [...]; (...) 

3. 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; (...) 

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 [...]. 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; (...) 

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. 

Como mencionado inicialmente, o Recurso Voluntário da Procuradoria 
(SEI 7636191) foi acostado aos autos em 15.05.2020 destacando atitude cúmplice 
e negligente do Presidente da Confederação para burlar o sistema de inscrição de 
competição, que resultou na participação de atleta sancionado por violação às regras 
antidopagem como integrante da comissão técnica da Seleção Brasileira. 

Destacou que o recorrido indicou, por intermédio de Ofício, o atleta 
para atuar no Campeonato [...], na qualidade de Técnico/Staff. 

Além do pedido mencionado inicialmente, requer a PG-JDA a extração 
e desconsideração do teor das páginas 1014/1021. 



As contrarrazões foram acostadas em 25.05.2020 (SEI 7693489) 
sustentando que, diante dos argumentos do recorrente, o próprio CBA prevê em seu 
art. 17 a necessidade de intencionalidade para a caracterização da cumplicidade. 
Também se fundamenta que não há provas que demonstre a cumplicidade. 

O Despacho 85/2020 (SEI 7718371) da Presidência do TJD-AD, 
informou a realização de sorteio para julgamento em plenário e a designação deste 
Auditor para a relatoria do caso. 

É o relatório. 

Passo ao voto. 

VOTOS 

O  Senhor Auditor GUILHERME FARIA DA SILVA – Relator 

 

DAS PRELIMINARES 

Ausentes os Auditores HUMBERTO DE MOURA, MARTA WADA 
e DANIELLE ZANGRANDO, sendo respeitando o quórum mínimo para a existência de 
sessão plenária, tudo em conformidade com a legislação antidopagem. 

Analisando inicialmente os pressupostos do recurso impetrado pela 
PG-JDA, bem como as contrarrazões do recorrido, quais sejam a voluntariedade, a 
tempestividade e a taxatividade, faz-se necessário o acolhimento diante do 
atendimento à norma. 

No caso, não foram levantadas demais preliminares, razão pela qual 
passo à análise do mérito. 

 

DO MÉRITO 

A violação ao art. 17 do Código Brasileiro Antidopagem (CBA) é 
incontroversa, conforme verifica-se na sentença da Terceira Câmara, pela assistência, 
colaboração, encobrimento e cumplicidade intencional no auxílio à violação da 
suspensão de atleta. 

Nesta fase processual e diante do recurso acostado, que por sua vez 
pede a reformulação do Acórdão, cabe a este plenário analisar inicialmente a 
cumplicidade intencional, segundo recurso da d. Procuradoria. 

 

DA ANÁLISE DOS PEDIDOS 

Recorrente: Procuradoria-Geral 

Reforma do Acórdão com a condenação do recorrido pela violação ao art. 17 e 
aplicação da sanção prevista no art. 98, tudo do CBA. 

Foi verificada falha de gestão e fiscalização administrativa por parte da 
organização esportiva, não sendo isto de competência da Justiça Antidopagem. 



Na busca pelo entendimento pela cumplicidade intencional por parte 
do recorrido, não foi possível encontrar provas nos autos que identificasse o dolo 
capitulado no art. 17 do CBA. 

Desta feita, indefiro o pedido quanto a cumplicidade intencional, visto 
que a Procuradoria não alcançou apresentar tese distinta daquela já analisada pela 
primeira instância. 

  

Desconsideração do teor das páginas 1014/1021 

A ABCD documentou cópia da inscrição oficial de atleta da CBCa em 
competição, mesmo estando suspenso por violação ao CBA. 

No dia 21.06.2019 a ABCD acostou o Of CBCa111/2019, assinado pelo 
Presidente daquela organização esportiva, na qual confirmava a participação do 
atleta suspenso por violação antidopagem no Campeonato [...], na qualidade de 
Técnico/Staff. 

As páginas elencadas pela Procuradoria demonstram o desinteresse da 
ABCD em participar da AIJ contra o então denunciado, por acreditar na inexistência 
de cumplicidade por parte daquele. Na mesma petição (SEI 7481591) a ABCD pede 
juntada de e-mails da Federação Internacional de Canoagem, que contém 
informações relevantes para o processo, como a afirmação de que o atleta participou 
da competição em tela, como técnico, havendo descuido daquela Federação 
(SEI 7481597 p. 5-6) em autorizar tal inscrição, estando aquele no banco de dados de 
inelegíveis. 

Indeferido. 

 

Recorrido: Presidente da Confederação Brasileira de Canoagem 

Pede não provimento do recurso 

Deferido 

  

DISPOSITIVO 

Diante de todo o contexto dos autos, acolho os termos 
do Recurso Voluntário e não dou provimento, mantendo in totum a decisão de 
primeira instância. 

 

É como voto, sob censura de meus pares. 

 

A Senhora Auditora TATIANA MESQUITA NUNES - Membro 



Com o relator, porém destacou entender a falta de nexo causal entre 
a conduta do recorrido e o resultado.  

O Senhor Auditor EDUARDO HENRIQUE DE ROSE - Membro 

Com o relator. 

O Senhor Auditor HUMBERTO FERN ANDES DE MOURA - Membro 

Ausente. 

A Senhora Auditora MARTA WADA BAPTISTA - Membro 

Ausente 

O Senhor Auditor ALEXANDRE FERREIRA - Membro 

Com o relator. Ressaltou que a necessidade de diferencia a postura da 
pessoa física (recorrido) da pessoa jurídica (CBCa), devendo esta última ser palco de 
investigação pela violação ao art. 17 do CBA. 

O Senhor Auditor MARTINHO NEVES MIRANDA - Membro 

Com o relator, destacando a necessidade de saber quem recebeu a 
notificação da sansão aplicada ao atleta em processo distinto. 

A Senhora Auditora DANIELLE ZANGRANDO - Membro 

Ausente 

O Senhor Auditor DANIEL CHIERIGHINI BARBOSA - Membro 

Com o relator. Elenca não ser possível individualizar a conduta do 
recorrido por falta de elementos para caracterizar a intencionalidade. 

  

  

DECISÃO 

CONHECIDO. NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE 

  

 

Determino à Secretaria as comunicações de praxe. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Faria da 
Silva, Auditor(a) do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, em 
26/06/2020, às 17:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento 
no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do 
Desenvolvimento Social. 

 



 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no 
site https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao , informando o código 
verificador 8064352 e o código CRC A2DB615C. 

 


