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ACÓRDÃO 

  

Decide a 3ª Câmara do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 
por UNANIMIDADE de votos, pela condenação do Sr. [...], atleta não profissional de 
atletismo, da violação de Recusa, sem justificativa, prevista no art.11, com suspensão 
de 4 (quatro) anos, em período de inelegibilidade, prevista no art. 95, sem atenuantes 
ou agravantes aplicáveis, com detração do período cumprido na suspensão 
provisória, tendo como início a data de 19/08/2019 e término em 18/08/2023. 
Aplicadas, também, as consequências reportadas nos arts. 91, 92 e 111 de 
desqualificação do resultado, perda de medalha, pontos, premiação ou qualquer 
outro benefício ou vantagem obtidos na competição [...], de 27/07/2019, assim como 
nas eventuais competições que tenha participado após essa data. 

  



Brasília, 05 de junho de 2020. 

 

Assinado eletronicamente 
Cristiane Caldas Pereira 

Auditora do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 
Presidente da 3ª Câmara 

  

RELATÓRIO 

          Trata-se de DENÚNCIA feita pela Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva 
Antidopagem, contra [...], por infração à regra antidopagem prevista como Fuga, na 
competição [...], em 27/07/2019, em Bertioga, SP, pois mesmo notificado da sua seleção 
para o teste e ciente das consequências na ocorrência de uma falha em cumprir o dever 
imposto pelo CBA, decidiu ir embora do local de competição, sem se submeter a controle 
de dopagem, afirma a Procuradoria. 

         A ABCD suspendeu preventivamente o Denunciado, em 19/08/2019, fundamentado 
no art. 78, inciso II, do CBA. Sendo que mesmo tendo mostrado interesse à ABCD, o 
Denunciado não efetivou pedido de Audiência Especial junto ao Tribunal. 

         O Denunciado manifestou Defesa por escrito em 4 (quatro) momentos, sendo a 
primeira em 19/08, seguida de 22/08, 29/08 e finalmente em 07/10/2019. Alega que não 
fugiu, mas que pediu dispensa por impossibilidades. Apresenta justificativa e provas a 
serem apreciadas. 

       O Denunciado, embora devidamente notificado, manifestou-se por não participar e 
não enviar defensor na Audiência de Instrução e Julgamento, realizada no dia 29 de maio 
de 2020, por vídeo conferência, em respeito a quarentena de contenção da pandemia de 
corona vírus. 

         Audiência realizada inteiramente por vídeo conferência, no dia 29 de maio de 2020, 
presidida por Cristiane Caldas Pereira, também Relatora. Presentes os Auditores, Dr. 
Pedro Alberto Campbell Alquéres e Dr. João Antônio de Albuquerque e Souza, o 
representante da Procuradoria Dr. João Guilherme Guimarães Gonçalves, o representante 
da ABCD Dr. Fernando Ferrazza Nardes, presente também a secretária deste Tribunal 
Mariana Souza Furtado, sendo auxiliada por Amanda Melo, ausentes o Denunciado e seu 
advogado. Registrada, como ouvinte, a honrosa presença da Dra. Luísa Parente, 
Secretária da ABCD. 

        ABCD requereu oitiva de testemunho do DCO, líder da Missão, Sr. Roberto Brito. 
Na oitiva, Sr. Britto confirmou as informações já prestadas por e-mail, inserta cópia nos 
autos, destacando que o Denunciado estava aparentemente calmo, até cortês e, ainda que 
o trabalho da Missão foi plenamente cumprido dentro da normalidade. 

         Analisando o processo em epígrafe e, diante de todo o contexto dos autos, da oitiva 
de testemunha, Sr. Roberto Britto, com todas as informações e provas que foram trazidas, 
com suas respectivas fundamentações, mesmo o Denunciado não tendo comparecido ou 
enviado defensor, acredito que lhe foi oportunizado todas as chances de defesa, inclusive 



com peças de defesa escrita inseridas aos Autos que, mesmo não sendo assinadas por 
advogado, foram visivelmente produzidas por profissional da área, após possibilidade de 
debate,  com respeito ao devido processo legal e a ampla defesa, acredito estar o caso 
maduro para ser julgado. 

  

VOTOS 

         Levantada pela Defesa escrita questão preliminar do equívoco cometido pela ABCD, 
quando expôs uma apuração na rede social de outra pessoa como sendo do Denunciado, 
não apresenta relevância significativa ao julgamento, eis que não está em análise a 
experiência ou a falta dela nas ações praticadas pelo Denunciado, pois é incontroverso 
que foi praticado o ato de não realizar a coleta e não pode ser alegado como defesa o 
desconhecimento da norma. Decisão acompanhada pelos Auditores, Dr. Pedro Alberto 
Campbell Alquéres e Dr. João Antônio de Albuquerque e Souza. 

         Superada a preliminar, ao mérito. 

         As minhas observações jurídicas iniciais referem-se a análise da lei pertinente, ou 
seja, o CBA e segundo a Denúncia da Douta Procuradoria, seus arts. 11 e 181, inciso I. 
Vejamos: 

“Art. 11. É Violação da Regra Antidopagem a Fuga ou, sem 
uma justificativa válida, a Recusa ou a Falha em se submeter à coleta 
de Amostras, após notificação conforme previsto neste Código ou 
outras regras antidopagem aplicáveis. 
§ 1º Será considerada igualmente Violação da Regra Antidopagem se 
for estabelecido que um Atleta esteja, de forma 
deliberada, evitando um Oficial de Controle Dopagem para fugir de 
notificação ou Teste. 
§ 2º A determinação de Falha em se submeter à coleta de Amostras 
pode ser comprovada por conduta intencional ou negligente do Atleta; 
§ 3º A Fuga e a Recusa em se submeter à coleta de Amostras são 
consideradas condutas intencionais do Atleta.” (grifos nossos) 
 

         Como pode-se facilmente perceber, no art. 11 encontramos os núcleos de ação os 
termos Fuga, Recusa e Falha, todas tendo como pressuposto a notificação válida, sendo 
Evitação a esquiva de ser notificado. 

         Ainda traz a diferenciação entre a conduta de Falha e a da Fuga e Recusa, sendo que 
a primeira pode ser comprovada a negligência e as duas últimas contam com presunção 
de intencionalidade já determinada. 

         Assim, no meu entendimento, é bastante nítido o esforço dos legisladores da 
antidopagem em preservar o trabalho de campo dos DCO’s, diante de tipos de esquiva à 
coleta, tornando o ato da não cooperação pelo atleta numa violação menos defensável que 
a própria detecção de substância proibida no organismo, pois cabe discursão de 
intencionalidade apenas para o caso da Falha e análise de justificativa somente no caso 
de Recusa. 



         No caso em análise é fato incontroverso que houve a notificação, portanto, a análise 
mais apurada do termo Evitação não nos interessa por agora, assim como a Falha, eis que 
se trata de atleta que não esteve disponível em hora e lugar predeterminado pelo sistema 
de localização da ABCD. 

         A Recusa pode ser justificada, enquanto a Fuga nunca poderá sê-la. Mostra-se, então 
necessária a apreciação da conduta do Denunciado, eis que a Procuradoria a designou 
como Fuga e a Defesa como Recusa, inclusive apresentando justificativa, 
consequentemente o primeiro passo é determinar se a conduta do Denunciado será 
caracterizada como Fuga ou Recusa. Logo, minha análise inicial será canalizada nessa 
resposta, deixado ao lado as provas e alegações que não lhe são pertinentes. 

         Já o art. 181, inciso I, inserto na Denúncia, traz a obrigação do atleta de conhecer as 
normas antidopagem, não podendo alegar, com isso, desconhecimento como defesa, 
vejamos: 

“Art. 181. São Obrigações e Responsabilidades dos Atletas: 
I - conhecer e respeitar este Código;” (...) 
 

         Tento já determinada a primeira premissa, passo agora para a análise da alegação e 
das provas apresentadas, quais sejam: 

- A Procuradoria apresenta como sustentação da tese de Fuga o fato de que o atleta 
notificado e ciente das consequências, decidiu ir embora do local, sem se submeter ao 
controle de dopagem, entretanto acredito que o fato de não se submeter de forma 
deliberada por si só, não caracteriza a Fuga, já que a intencionalidade é presumida tanto 
na Fuga, quanto na Recusa, mas sim escapar sem aviso, de forma sorrateira, a usar de 
meios dissimulados para despistar a atenção do escolta ou DCO. Não há relato desse tipo 
de atitude do Denunciado em nenhum documento probatório apresentado, quais sejam: 
Parecer nº 4/2019/SEESP/ABCD/DITEC; Formulário de Controle de Dopagem nº 
05118740340; Formulário de Relatório Suplementar nº 03628; e-mail’s, de 22 e 
29/08/2019 do DCO da coleta, Vinicius Ferro Teodoro; e-mail, de 29/08/2019 do DCO 
líder da missão, Roberto Britto; Relatório de Gestão final da ABCD, de 
13/09/2019. Logo, não prospera a tese de Fuga; 

         Tento já delimitada a primeira decisão, ou seja, que se trata de caso de Recusa, 
passo agora para a análise das justificativas apresentadas pelo Denunciado, quais sejam: 

A. Que esperou na fila por uma hora para de fazer o procedimento. Justificativa 
apresentada na primeira manifestação do Denunciado, em 19/08/2019 e, após 
posicionamento do DCO, o Denunciado em sua Defesa escrita, em 07/10/2019, 
tentou contornar dizendo que a espera de quase uma hora referia-se a partir do 
momento que recebeu a notificação do exame, entretanto o Denunciado foi 
categórico na primeira afirmação: “fiquei na fila por 1 (uma) hora aguardando a 
coleta”. Analiso que quando fez tal denuncia, não esperava ser apurada de pronto, 
pois desorganização na coleta coloca em suspeita todos os procedimentos 
ocorridos naquele evento, com consequências desastrosas aos organizadores. O 
Sr.Vinicius Ferro Teodoro, DCO da coleta, relata nos seus e-mail’s, de 22 e 
29/08/2019, que “O tempo decorrido desde a notificação até a finalização do 



preenchimento do formulário de recusa levou 40 minutos, devendo desconsiderar 
o tempo de translado de 15 minutos, ou seja, o atleta permaneceu cerca de 20 a 25 
minutos na estação” e “desde a notificação até o término da recusa levaram 40 
minutos. Ele sequer ficou na sala de espera”.  Roberto Britto, DCO líder da 
missão, afirma em seu e-mail, de 29/08/2019, que o Denunciado não lhe fez 
reclamação alguma de qualquer situação, como por exemplo, demora do 
atendimento. Por outro lado, o tempo de 40 minutos de atendimento total, sendo 
a notificação as 15:40, a chegada na estação de controle as 16:00 e término do 
procedimento as 16:20 horas, também foi o registrado no Formulário de Controle 
de Dopagem, assinado pelo Denunciado. Além do mais, DCO se compara a 
funcionário público federal em exercício de sua função, sendo suas afirmações 
providas com presunção de veracidade, com fé pública, necessitando de prova 
robusta, não apenas a alegação para contradizê-lo. Portanto tenho como inverdade 
a afirmação/justificativa que houve demora de uma hora na fila de atendimento, 
tanto que o próprio Denunciado tentou mudar a primeira versão. Mesmo que fosse 
verídica a situação, a demora na realização do procedimento de coleta da amostra 
por cerca de uma hora por si só, não representa justificativa suficiente para a 
posterior Recusa. Logo, a justificativa apresentada pelo Denunciado da demora 
não é válida; 

B. Estava sem comer. Justificativa apresentada na primeira manifestação do 
Denunciado, em 19/08/2019. Entretanto, não foi relatado se houve algum pedido 
para se alimentar ou/e recusa ou impedimento injustificado colocado pelo DCO, 
para que o atleta não se alimentasse na espera. Mesmo que fosse essa a situação, 
por si só, não representa justificativa suficiente para a posterior Recusa. Logo, a 
justificativa apresentada pelo Denunciado que estava sem comer não é válida; 

C. Estava sem trocar de roupas. Justificativa apresentada na primeira manifestação 
do Denunciado, em 19/08/2019. Entretanto, não foi relatado se houve algum 
pedido para trocar roupa ou/e recusa ou impedimento injustiçado do DCO, para 
que o atleta não trocasse a roupa. Mesmo que fosse essa a situação, o atleta estar 
com a roupa da competição por si só, não representa justificativa suficiente para 
a posterior Recusa. Logo, a justificativa apresentada pelo Denunciado que estava 
sem trocar roupa não é válida; 

D. Estava com a esposa. Justificativa apresentada na primeira manifestação do 
Denunciado, em 19/08/2019. A esposa não era presença obrigatória na estação de 
coleta, podendo aguardar em local mais aprazível, além do fato que se ela se 
dispôs a acompanhar o marido na competição, deve entender como inerente o 
controle de dopagem. Logo, a justificativa apresentada pelo Denunciado que 
estava acompanhado pela esposa não é válida; 

E. Estava com carro emprestado e tinha que entregá-lo até as 18 horas. Justificativa 
apresentada na primeira manifestação do Denunciado, em 19/08/2019, também 
foi relatada pelo Denunciado aos DCO’s, no momento da coleta. O Denunciado 
Informou, em e-mail de 22/08/2019, após indagação da ABCD, que o carro era de 
propriedade da sogra, [...], fornecendo inclusive o contato dela para confirmação. 
ABCD não apresentou se houve tal confirmação. Entretanto, o fato de estar na 
posse do carro da sogra, com horário predeterminado de entrega, por si só, não 
representa justificativa suficiente para a posterior Recusa. Logo, a justificativa 



apresentada pelo Denunciado que estava com carro emprestado da sogra, com 
prazo de entrega não é válida; 

F. Estava em Bertioga, mais de 200 km de distância de sua casa, em Cotia. 
Justificativa apresentada na primeira manifestação do Denunciado, em 
19/08/2019. Entretanto, em breve pesquisa feita na internet, tem-se que a distância 
entre as cidades é de 145 km. Portanto, uma inverdade ou exagero intencional 
relatado como defesa. Logo, a justificativa apresentada pelo Denunciado que 
estava distante de casa não é válida; 

G. Estava com o filho, [...], de 4 anos, sendo cuidado pela avó, a espera, com 40° de 
febre. Justificativa apresentada como defesa do Denunciado, em 19/08 e 
07/10/2019. Foram apresentados declaração médica de atendimento na data de 
27/07/2019, de [...], por pneumonite devido a sólidos e líquidos, firmada pela Dra. 
Mariana P. de C. Pedroso, CRM 163029 e receita de novalgina, inalação e 
lavagem nasal. Conta, ainda, que o Denunciado e sua esposa levaram o filho na 
consulta em torno das 21:00 horas daquele dia. Não consta que a ABCD tentou 
contado com a médica para confirmar e obter maiores detalhes do atendimento. 
Estranhamente, essa justificativa não foi dada pelo Denunciado aos DCO’s no 
momento da Recusa. Inacreditável que um pai zeloso, perturbado de preocupação 
com o filho, que mesmo estando sendo cuidado pela a avó, acreditava que 
precisava tomar providências pessoalmente, não relatar isso aos DCO’s. 
Inadmissível aceitar que a justificativa da preocupação com filho doente não seria 
relatada imediatamente aos DCO’s, mas sequer foi ventilada, mencionada, em 
momento algum, somente após, em defesa escrita. Lembrou-se, sim de relatar aos 
DCO’s sobre o carro emprestado e de dizer que não estava preocupado com a 
possível sanção por ser amador. Nitidamente, no momento da Recusa o 
Denunciado estava preocupado com a devolução do carro da sogra. Logo, a 
justificativa apresentada pelo Denunciado que estava preocupado com filho 
doente não é válida; 

H. Havia cerca de 8 atletas na fila, impacientes e reclamando da organização. 
Justificativa apresentada das defesas do Denunciado, em 19/08 e 07/10/2019. 
Vinicius Ferro Teodoro, DCO da coleta, relata nos seus e-mail’s, de 22 e 
29/08/2019, que “Nesse momento havia cerca de 8 atletas esperando para realizar 
o controle, porém nenhum desses estavam com vontade de prover sua amostra” e 
“Sim, os atletas estavam impacientes, não pela demora em ter seu atendimento, 
pois nenhum deles conseguiam prover a amostra. Nessa missão teve muita parcial, 
onde os atletas proviam aos poucos suas amostras”, fato confirmado pela ABCD 
no Relatório de Gestão final, de 13/09/2019. Portanto, tenho como verídica a 
afirmação que havia 8 (oito) atletas aguardando impacientes, mas inverídica a 
informação que estavam a reclamar da organização. Mesmo que fosse verídica a 
situação, por si só, não representaria justificativa suficiente para a posterior 
Recusa. Logo, a justificativa apresentada pelo Denunciado que havia cerca de 8 
atletas na fila, impacientes e reclamando da organização não é válida; 

I. É atleta amador. Justificativa apresentada no momento da Recusa e, também, nas 
defesas do Denunciado, em 19/08 e 07/10/2019. Tal fato pode até justificar o 
desinteresse do Denunciado em respeitar ou de não tratar com seriedade as normas 
antidopagem, mas segundo o caput do seu art. 5º, o CBA que será aplicável às 



pessoas submetidas ao CBJD, que ao seu turno, diz no seu art. 1º, § 1º, inciso IV, 
que atletas não profissionais serão submetidos ao Código. Temos ainda no art. 5º, 
incisos IV e V do CBA, que será a aplicável as normas antidopagem em todos os 
atletas que participam de competições autorizadas por entidades signatárias do 
Código Mundial. A IAU Continental Ultramaratona de 100 km das Américas, de 
27/07/2019 foi uma prova chancelada pela IAAF e CBAt, além do fato que o 
Denunciado, ao realizar a sua inscrição, celebrou acordo de sujeição às normas 
antidopagem. Logo, a justificativa apresentada pelo Denunciado que é atleta 
amador não é válida; 

J. Não havia previsão do tempo que ainda teria que esperar, pois cada exame 
demorava cerca de 30-40 minutos, eram muitos atletas na frente dele e ficaram 
nervosos só por vê-lo entrar para pedir dispensa. Justificativa apresentada nas 
defesas do Denunciado, em 19/08 e 07/10/2019. Entretanto DCO da coleta, 
Vinicius Ferro Teodoro, relata nos seus e-mail’s, de 22/08 e 29/08/2019 que “foi 
priorizado para que fosse realizado o processo de coleta. Mesmo tendo essa 
prioridade ele insistiu dizendo que não estava com vontade em prover a amostra” 
e “o atendimento ao [...] foi prontamente priorizado, quando eu conversei com ele 
na estação dei a oportunidade para ele prover a sua amostra e o mesmo falou que 
estava sem vontade pois tinha acabado de correr 50km”. Portanto tenho como 
inverdade e tentativa de ocultação a afirmação/justificativa que não havia previsão 
de quando iria fazer exame, sendo que lhe foi oportunizado prover a amostra sem 
espera alguma. Logo, a justificativa apresentada pelo Denunciado da falta de 
previsão da coleta não é válida. 

         Fim da análise de provas e alagações. 

         O Denunciado se esforçou em mostrar um quadro de estava a enfrentar uma situação 
extremamente desconfortável, com fome, sem trocar de roupa, com a esposa, com carro 
emprestado da sogra, distante de casa mais de 200 km e com o filho doente à espera do 
seu socorro, enquanto estava sujeito a um procedimento desorganizado, demorado, sem 
previsão de fim, com grande fila de espera, sem informações adequadas, acreditando que 
seria uma coleta de sangue. Contudo, após análise minuciosa das provas e relatos 
apresentados não restou comprovada essa situação. 

          No controle de dopagem, um certo desconforto há de ter, como, em comparação, o 
sistema de segurança de aeroportos, mesmo não sendo confortável passar pelo detector 
de metais, seria muito pior estar dentro do avião com alguém armado. Do mesmo modo, 
o desconforto inerente da coleta de controle, é muito melhor que competir com alguém 
dopado. Portanto, desconforto não representa absolutamente justificativa aceitável para a 
Recusa. 

         Mas o caso aqui vai além, temos inconsistência, inverdades, omissões e tentativa de 
ocultação importantes, vamos a elas: 

- é inconsistência fundamental o Denunciado não ter mencionado para o escolta e dois 
DCO’s sobre o estado de saúde do filho, mas sim o empréstimo do carro e o fato de ser 
atleta amador, sendo que, logicamente, a febre o filho seria o principal fator de 
preocupação e desequilíbrio de um pai zeloso, mas estranhamente, até mesmo 



inacreditavelmente, não foi sequer mencionado no momento da Recusa, apenas após em 
sua defesa escrita; 

- é inverdade que entre Bertioga e Cotia tem uma distância maior que 200 km, na verdade 
conta com muito menos, 145 km; 

- é inverdade a firmação que Denunciado esteve em espera na fila por uma hora, na 
verdade esteve no máximo por 25 minutos, além do mais, já estava a dizer que não queria 
fazer o exame antes de chegar à estação de coleta, como foi relatado pela escolta; 

- é inverdade que havia reclamações de desorganização e na estação de controle, de fato 
havia 8 atletas impacientes, não pela demora no atendimento, mas sim que nenhum deles 
conseguiam prover a amostra; 

- é inverdade que o Denunciado imaginava se tratar de exame de sangue, pois ele foi 
informado mais de uma vez, por dois DCO’s sobre todo procedimento e consequências, 
inclusive foi-lhe oportunizado que provesse a amostra de urina e ele disse não estava com 
vontade; 

- é inverdade que o Denunciado imaginava que iria demorar o atendimento, pois lhe foi 
oportunizado prover a amostra naquele momento, sem espera e ele recusou; 

- é importantíssima a tentativa de ocultação do Denunciado que lhe foi oportunizado que 
provesse a amostra naquele momento da Recusa, sendo que em 4 manifestações escritas 
de defesa não relatou esse fato, eis que ruiria toda a construção da justificativa pela 
demora. 

         Logo, cai por terra a possibilidade de justificativa válida, principalmente por ser 
incompreensível que o Denunciado não tenha sequer mencionado, no momento da 
Recusa, o estado de saúde do filho aos responsáveis da coleta, assim como não ter provido 
a mostra quando lhe foi oportunizada e, finalmente, por ter ocultado o fato e razão de não 
ter provido a amostra quando lhe foi oportunizado, também por ter trazidos aos autos 
várias inverdades, mesmo que pequenas, mas que muito corroboram com a análise do 
todo. 

         Sobre pedido da Defesa da incidência da não intencionalidade do art. 93, § 1º, do 
CBA, entendo ser inaplicável, eis que a intencionalidade na violação por Recusa é 
presumida (arts. 11, § 3º e 95, parágrafo único), portanto são institutos incompatíveis em 
uma mesma sentença, ou seja, não existe lógica jurídica em dizer que o Denunciado 
praticou culposamente uma conduta de intencionalidade. Mesmo assim sigo, por mero 
exercício de análise, o Denunciado no momento que recebeu informações de dois DCO’s 
sobre as consequências da Recusa, manifestamente as desconsiderou, assumindo o risco. 

  

DECISÃO 

  

         Decido que [...] cometeu a violação de Recusa, sem justificativa, prevista no art.11, 
com Suspensão de 4 (quatro) anos, em período de inelegibilidade, prevista no art. 95, sem 



atenuantes ou agravantes aplicáveis, com detração do período cumprido na suspensão 
provisória, tendo como início a data de 19/08/2019 e término em 18/08/2023. Aplicadas, 
ainda, as consequências reportadas nos arts. 91, 92 e 111 de desqualificação do resultado, 
perda de medalha, pontos, premiação ou qualquer outro benefício ou vantagem obtidos 
na competição [...], de 27/07/2019, assim como nas eventuais competições que tenha 
participado após essa data. 

   É o meu voto. 

Voto vencedor, acompanhado na integra pelos Auditores, Dr. Pedro Alberto 
Campbell Alquéres e Dr. João Antônio de Albuquerque e Souza. 

Determino à Secretaria as comunicações de praxe. 

  
Assinado eletronicamente 

Cristiane Caldas Pereira 
Auditora do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 

Presidente da 3ª Câmara 
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05/06/2020, às 11:44, 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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