
 
JUSTIÇA DESPORTIVA ANTIDOPAGEM 

TRIBUNAL 
SEGUNDA CÂMARA  

SIG, Quadra 04, Lote 83, Centro Empresarial Capital Financial Center, Bloco C 
CEP 70610-440, Brasília-DF 

Telefone: (61) 2026-1518 - E-mail: secretaria.tjdad@cidadania.gov.br 
  
  

Acórdão TJD-AD nº 10/2020 
  
PROCESSO nº: 71000.050041/2019-11 
DATA DA SESSÃO: 25 de junho de 2020 
ÓRGÃO JULGADOR / INSTÂNCIA: 2ª Câmara / 1ª Instância 
TIPO DE AUDIÊNCIA: Audiência de Instrução e Julgamento 
RELATOR(A): Tiago Horta Barbosa 
MEMBROS: Terence Zveiter e Tayanne Mantovaneli 
MODALIDADE: Paralímpico - Voleibol Sentado 
DENUNCIADO(A): [...] 
SUBSTÂNCIA(S) / CLASSIFICAÇÃO: Hidroclorotiazida (4-amino-6-chloro-1,3-
benzenedisulfonamide) / Substância especificada. 
  
EMENTA: PRESENÇA DA SUBSTÂNCIA PROIBIDA HIDROCLORITIAZIDA 
(HYDROCHLOROTHIAZIDE). SUBSTÂNCIA ESPECIFICADA, EM URINA COLETADA EM 
COMPETIÇÃO. ATLETA PARALÍMPICO PORTADOR DE COMORBIDADES DIVERSAS. 
INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE AUT. INTENCIONALIDADE AFASTADA. NEGLIGÊNCIA 
CONFIGURADA. PENA DE 6 (SEIS) MESES, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 93, II, 
DO CBA. APLICADAS ATENUANTES NOS TERMOS DO ARTIGO 101, DO CBA. 

 
ACÓRDÃO 

  
Decide a 2ª Câmara do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, POR 
UNANIMIDADE, nos termos da fundamentação do relator, pela suspensão do atleta 
[...] pelo período de 6 (seis) meses, já cumpridos, com base no artigo 93, II, do Código 
Brasileiro Antidopagem, consideradas as circunstâncias atenuantes nos termos do 
artigo 101, do CBA, pela presença da substância HIDROCLOROTIAZIDA, devendo tal 
penalidade iniciar-se da data da aplicação da suspensão preventiva, qual seja, 
05.07.2019, nos termos do artigo 114, do CBA, com todas as consequências dali 
resultantes, incluindo-se o confisco e/ou anulação de quaisquer medalhas, pontos e 
premiações a partir da referida data até seu término em 04.01.2020, e ainda, caso seja 
aplicável, da suspensão de recebimentos de valores de Programa de Bolsa Atleta e de 
Programas de Incentivo do Governo, em todas as esferas, durante aquele período, nos 
termos da legislação pertinente. 



  

TIAGO HORTA BARBOSA 
Auditor Presidente da 2ª Câmara do TJD-AD 

  
   

RELATÓRIO 
 

Trata-se de audiência de instrução e julgamento no âmbito do processo n° 
71000.050041/2019-11, recebido pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 
(TJD-AD) após regular gestão de resultado efetuada pela Autoridade Brasileira de 
Controle de Dopagem (ABCD) em face de [...], atleta da modalidade Paralímpico - 
Voleibol Sentado, previamente qualificado nos autos, em razão do cometimento de 
infração de dopagem, comprovada através de resultado analítico adverso (RAA). 
  
O RAA em questão se refere à amostra de urina n° 6376926-A, coletada pela ABCD em 
competição, por ocasião da disputa do “[...]”, evento realizado em São Paulo/SP, 
aos 14 dias do mês de dezembro de 2018. 
  
Conforme laudo do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem (LBCD), de 07 de 
fevereiro de 2019, devidamente submetido ao Sistema ADAMS, o exame e análise da 
referida amostra identificaram a presença da substância hidroclorotiazida e a 
presença de 4-amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonamide (ACB), um produto de 
degradação da classe. 
  
A estimativa de concentração das substâncias, conforme noticiado por aquele 
laboratório apenas para fins informativos, é de 607 ng/mL para hidroclorotiazida e de 
154 ng/mL para ACB. Ressalta-se, porém, que a simples presença dessas substâncias já 
é suficiente para atestar a infração de dopagem, não importando as quantidades. 
  
A hidroclorotiazida trata-se de substância especificada, conforme a Lista de 
Substâncias e Métodos Proibidos da Agência Mundial Antidopagem, integrante da 
Classe Diuréticos e Agentes Mascarantes (S5). Trata-se de substância proibida em 
competição e fora de competição. 
  
No formulário de controle de doping, o atleta declarou ter utilizado os medicamentos 
Mesacol, Metformina, Glimiperida, Vitamina C + Arginina, Buscopan, Simenticona 
e ASS infantil. Não foi feita qualquer menção ao uso da hidroclorotiazida. 
  
Seguindo os preceitos do artigo 7.1 do Código Mundial Antidopagem (CMA) e do artigo 
64 do Código Brasileiro Antidopagem (CBA), a ABCD constatou a inexistência de 
registro no ADAMS de Autorização de Uso Terapêutico (AUT) para o atleta. Ademais, 
verificou-se que o procedimento de coleta cumpriu devidamente o Padrão 
Internacional para Testes e Investigações, assim como foi adequadamente aplicado o 
Padrão Internacional para Laboratórios para o exame e análise da amostra do atleta. 
  



Concluiu a ABCD que o caso em análise configura potencial Violação da Regra 
Antidopagem por Presença de Substância Proibida, de seus Metabólitos ou 
Marcadores na Amostra do atleta, de acordo com o artigo 2.1, do CMA, e 
conforme artigo 9°, do CBA. 
  
Em 11 de fevereiro de 2019, a gestão de resultados da ABCD tentou notificar o atleta 
acerca do RAA da amostra n° 6376926-A, bem como informá-lo sobre as possíveis 
consequências dos fatos a ele imputados e da possibilidade de realização de análise da 
amostra B, o que ele não requereu. 
  
Importante destacar que, tendo em vista a impossibilidade de localização do atleta, 
sua notificação foi feita por meio de sua entidade de administração desportiva, nos 
termos do artigo 150, § 2°, do CBA. Considera-se, então, o atleta devidamente 
notificado em 19 de março de 2019. 
  
Concluída a gestão de resultados sobre a violação da regra antidopagem, em 24 de 
junho de 2019, os autos do processo foram encaminhados para regular processamento 
e julgamento deste Tribunal. No Relatório Final de Gestão foi requerido pela ABCD que 
a Corte aplicasse suspensão preventiva ao atleta. Ante a ausência de qualquer 
manifestação do atleta ou demonstração sobre a forma de ingresso em seu corpo da 
substância, em 05 de julho de 2019, decidiu a Sra. Presidente do TJD-
AD pela aplicação de suspensão preventiva por presença da substância 
hidroclorotiazida. 
  
Devidamente citado o atleta, em 10 de julho de 2019, para oferecimento de defesa 
escrita, a qual ele não apresentou no prazo pertinente.  
  
Somente em 29 de julho de 2019 o atleta finalmente se manifestou, por e-mail, 
alegando que havia estado afastado de seus afazeres por problemas de saúde e 
somente naquela data estaria retornando a seu trabalho. Ademais, indicou que estava 
buscando obter documentos para preparar sua defesa. Em 1° de agosto de 2019, 
requereu então fosse designado Advogado Dativo para representá-lo, face sua 
condição de hipossuficiência. 
  
Designado o defensor, em 08 de novembro de 2019 foi tempestivamente 
apresentada defesa preliminar somente com as informações contidas nos autos já que 
o atleta não respondeu num primeiro momento às tentativas de contato de 
seu defensor. Em relação à suposta utilização da substância especificada 
hidroclorotiazida, alegou a defesa que "é frequentemente utilizada para o tratamento 

da hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva, edema sintomático, diabetes 

insipidus e acidose tubular renal. Também é utilizada para a prevenção de pedras nos 

rins em pessoas com concentração elevada de cálcio na urina". E destacou ainda que 
em vista de o atleta possuir sequela de poliomielite com atrofia do membro inferior 
direito, tal medicamento seria passível de uso por ele. Sua utilização, portanto, 
conforme alegado pela defesa, não teria se tratado de trapaça ou de subterfúgio para 
melhora da performance desportiva do atleta, mas sim de negligência de sua parte. 
  



Requereu a defesa que fosse levada em consideração a falta de intencionalidade do 
atleta quando da utilização da substância, bem como a ausência de gravidade para a 
não aplicação de qualquer penalidade. Em caso de diferente entendimento 
deste Tribunal, requereu fosse declarado um grau mínimo de culpa do atleta, de modo 
a ensejar tão somente uma advertência. Já no caso de decisão no sentido de aplicação 
de suspensão ao atleta, requereu a defesa fossem levadas em conta sua primariedade, 
bem como que o período imposto de suspensão seja contado desde a data da coleta e 
não do início do cumprimento da suspensão preventiva. Por último, requereu que a 
eventual sanção a ser aplicada seja reduzida pela metade, por se tratar de atleta 
amador, nos termos do artigo 182, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. 
  
Ainda no mesmo dia 08 de novembro de 2019, o atleta finalmente entrou em contato 
com seu defensor e apresentou documentos adicionais importantes para o 
embasamento de sua defesa. Deferida a juntada dos documentos, alegou-se, 
complementarmente, que o atleta de 50 anos sofre há 5 anos com sintomas da 
síndrome pós-pólio, patologia que lhe causa dores, limitações e afetaria sua qualidade 
de vida. Além disso, alegou-se que o atleta é diabético (por 10 anos), hipertenso e 
trata retocolite. A hidroclorotiazida teria sido receitada para o tratamento de sua 
hipertensão. Foram apresentados e juntados aos autos declaração do médico do atleta 
atestando suas comorbidades, receita contendo a indicação de uso da substância 
hidroclorotiazida, bem como atestados que demonstram ter de fato estado sob 
cuidados médicos nos últimos anos. 
  
Ademais, alegou a defesa que o atleta não teria sido comunicado em momento algum, 
pelos oficiais do controle de dopagem, sobre suposta necessidade de relacionar toda e 
qualquer medicação que utiliza diariamente e que nem mesmo haveria espaço no 
formulário de controle ou tempo suficientes para declarar tantos 
medicamentos naquele momento. Por fim, reiterou-se o que já havia sido pedido em 
sede de defesa prévia. 
  
Conclusos os autos à Procuradoria, ofertou-se a respectiva denúncia em 03 de 
dezembro de 2019, na qual foram reiterados os termos do Relatório produzido 
pela Gestão de Resultados, bem como destacado que o atleta não negou o uso da 
substância hidroclorotiazida, razão pela qual seria incontroversa a existência de uma 
violação da regra antidopagem. Entende, ainda, a Procuradoria tratar-se de atleta 
experiente e com pleno conhecimento de suas obrigações perante a organização 
antidopagem. Ante o suposto dolo e intencionalidade do atleta, requer o órgão 
acusador seja condenado o atleta ora denunciado por infração à regra da alínea “b”, 
inciso I, do artigo 93 do CBA.  
  
Conclusos os autos e distribuídos à 2ª Câmara e a este Relator. Devidamente intimadas 
as partes para a sessão de julgamento. 
  
Esse é o relatório. 
  
  
  



VOTO 

  

DAS PRELIMINARES: 
  
No presente caso não foram levantadas preliminares. 
Passo, portanto, à análise do mérito. 
  
  
DO MÉRITO: 
  
Em relação ao mérito, procedo, inicialmente, à análise da violação à regra 
antidopagem, cabendo a apreciação acerca da existência de alguma circunstância que 
afaste a antijuridicidade da conduta ou a culpabilidade do atleta. 
  
Primeiramente, note-se que o controle foi realizado “em competição”, havendo sido 
observada a existência da substância especificada hidroclorotiazida quando da coleta, 
em conformidade com o Padrão Internacional para Testes e Investigações, no âmbito 
de competição esportiva. 
  
Importante destacar que resta incontroversa a questão relacionada à utilização da 
substância pelo atleta. Nesse sentido, deve ser aplicado o princípio da 
responsabilidade estrita ("strict liability"), conforme artigo 9°, §1º, do Código Brasileiro 
Antidopagem, sendo certo que o atleta não demonstrou que desconhecia a introjeção 
da substância e inclusive admitiu seu uso. 
  
No tocante à alegação de que o atleta sofre de comorbidades diversas e que 
tal substância teria sido prescrita por médico especialista em razão de tratamento 
médico, tal situação, por óbvio, não afasta a necessidade de autorização de uso 
terapêutico (AUT), o que o atleta deveria ter observado, mas não ocorreu. 
  
  
Da punição 
  
Segundo os comentários constantes do artigo 10.6.4 do Código Mundial Antidopagem 
temos que a sanção adequada deverá ser determinada em uma sequência de quatro 
etapas. 
  
Inicialmente, o painel de audiência determina qual das sanções básicas (Artigo 10.2, 
10.3, 10.4 ou 10.5) se aplica à violação de regra antidopagem em questão. Num 
segundo momento, caso a sanção básica traga a previsão de diversas sanções, o painel 
de audiência deverá definir a sanção aplicável dentro dessa escala, de acordo com o 
grau de Culpa do Atleta ou de outra Pessoa. Em uma terceira etapa, o painel de 
audiência haverá de definir se há base para a eliminação, suspensão ou redução da 
sanção (Art. 10.6). Por fim, o painel de audiência decide sobre o início do período de 
suspensão segundo o artigo 10.11. 



  
Seguindo, pois, os parâmetros indicados, passo à análise da aplicação de eventual 
sanção. 
  
Analisados os autos, verifica-se, como bem colocado tanto pela Douta 
Procuradoria como por Representante da ABCD, que a infração é incontroversa, tendo 
sido confirmada a ingestão de substância pelo próprio atleta. Nesse contexto, como já 
mencionado, tem-se que a violação ao artigo 9º, §1º, do CBA resta configurada. 
  
Observa-se que a substância identificada foi a hidroclorotiazida, substância esta 
considerada especificada. O uso, pelo que consta dos autos, não foi liberado por meio 
de uma Autorização de Uso Terapêutico (AUT), não se aplicando, portanto, o constante 
do artigo 33 do CBA. 
  
Em se tratando de substância especificada, porém, é relevante verificar qual a intenção 
do atleta quando de sua utilização. A eventual comprovação ou não de atitude de 
trapaça é o que irá indicar a pena-base a ser aplicada. A despeito da ausência de 
AUT, devo dizer que no contexto em fulcro e a partir de exaustiva análise dos 
autos, não verifico quaisquer elementos sugeridos pela ABCD capazes de comprovar a 
intenção do uso da referida substância pelo atleta para fins de melhora de seu 
rendimento esportivo, o que, caso demonstrado, atestaria sua atitude de trapaça e 
poderia ensejar na constatação de sua culpa em grau máximo. 
  
Ora, estamos a tratar aqui da modalidade coletiva paralímpica Voleibol Sentado, 
não havendo qualquer indicação de que a hidroclorotiazida poderia trazer benefícios à 
performance de atleta praticante deste esporte. De outro lado, em vista de 
seu histórico de saúde, parece-me bastante razoável que a utilização da substância 
hidroclorotiazida tenha realmente ocorrido pelos fatores alegados pela Defesa, ainda 
que de maneira negligente. 
  
Reitero que não foram trazidos aos autos por quem acusa e, no presente caso, detém 
o ônus da prova, elementos que possam comprovar a intenção do atleta em utilizar a 
referida substancia para melhora de seu rendimento. Levando-se em conta, 
ainda, uma alta probabilidade de que tal substância tenha sido utilizada 
exclusivamente para fins terapêuticos, ainda que sem os devidos cuidados, 
considero que essas duas premissas são suficientes para me indicar que a punição a ser 
aplicada deverá estar limitada ao período de 2 anos, nos termos do artigo 93, II, § 2º, 
do CBA. 
  
  
Das atenuantes e agravantes 
  
Na sequência da análise proposta, passo à verificação da existência ou não de 
eventuais atenuantes. 
  
Inicialmente, destaco não ser plausível que seja eliminado por completo o período de 
suspensão a ser aplicado, tal qual preferivelmente demanda a Defesa. Eventual 



aplicação do artigo 100, do CBA, ou do 10.4, do CMA, somente seria admitida em 
circunstâncias excepcionais, tais como quando ocorre sabotagem por parte de um 
competidor contra outro, o que não se verifica no caso em análise. 
  
Restando configurado, tal qual já apresentado, que o atleta agiu com negligência 
significativa e sem dolo, entendo ser plausível a redução da sanção de suspensão a ser 
aplicada, conforme artigo 101, inciso I, do CBA. 
  

"Art. 101. Poderá haver redução de Sanções alusivas aos casos que 

envolvam Substâncias Especificadas ou Produtos Contaminados 

quando: 

I – o Atleta ou outra Pessoa conseguir provar a Ausência de Culpa ou 

Negligência Significativas, então o período de suspensão deve ser, no 

mínimo, uma advertência e nenhum período de suspensão, e no 

máximo, dois anos de suspensão, dependendo do grau de Culpa do 

Atleta ou outra Pessoa;" 

  
Observa-se, nesse sentido, que, constatada a atitude negligente, a pena aplicada 
poderá variar entre uma simples advertência até o teto máximo de dois anos. 
  
Para estabelecer a parametrização do grau de falha, adota-se a seguinte regra para as 
penalidades limitadas há dois anos: 

Grau significativo ou falha considerável: 16 a 24 meses 

Grau normal de falha: 8 a 16 meses 

Grau de falha leve: 0 a 8 meses 

 

Entendo que o fator primariedade, bem como os relevantes serviços já prestados pelo 
atleta ao esporte paralímpico brasileiro devem servir para afastar a hipótese de 
aferição do grau de culpa em graus mais elevados. Soma-se a isso, ainda, a ausência de 
maior gravidade no fato em análise visto que não restou demonstrado que o 
atleta poderia ter obtido melhora de rendimento pelo uso da hidroclorotiazida, bem 
como não restou evidenciado que tenha agido com intenção de trapaça. 
  
Entendo, nesse sentido, que a infração praticada no caso em fulcro deva ser 
qualificada como leve, de maneira a ensejar a aplicação da sanção em seu grau 
mínimo. 
  
Contudo, o fato de que a substância especificada tenha sido indevidamente utilizada 
pelo atleta de forma negligente é relevante e, a meu ver, afasta a possibilidade de 
aplicação de simples advertência nesta situação. Tendo-se em conta a experiência 
esportiva do atleta era de se esperar que tivesse buscado se socorrer preventivamente 
de uma AUT para que eventualmente pudesse fazer uso da hidroclorotiazida, na 
forma prescrita por seus médicos, e seguir competindo. 
  
Ainda em relação a potenciais atenuantes, afasto a possibilidade de que seja 
considerada a condição amadorística do atleta para fins de redução pela metade da 



sanção, tal qual pleiteado pela defesa, com fulcro no que dispõe o Código Brasileiro de 
Justiça Desportiva, em seu artigo 182. Há de se destacar que o CBA, em seu artigo 
113, proíbe veementemente a aplicação de outros diplomas, ainda que de forma 
subsidiária, para embasar a aplicação de atenuantes, o que poderia ser considerado 
como grave descumprimento do Código e inclusive terminar ensejando a nulidade do 
processo. 

"Art. 113. A aplicação de atenuante, agravante, substituição, redução 

ou pena alternativa não prevista neste Código será considerada como 

grave descumprimento deste Código, dando causa para Nulidade, 

Mandado de Garantia e Revisão, sem prejuízo das demais sanções e 

ações pertinentes ao caso. 

Parágrafo único. Na imposição da penalidade serão consideradas 

para a dosimetria somente as atenuantes e agravantes dispostas neste 

Código e no Código Mundial Antidopagem." 

  
Não vislumbro, por outro lado, a aplicabilidade de quaisquer circunstâncias agravantes 
e, diante disso, firmo entendimento no sentido de que a falha ocorrida deverá ensejar 
a aplicação da pena de suspensão ao atleta num prazo de 6 (seis) meses. 
  
Do início do período de suspensão 
  
Requereu a Defesa que a contagem do prazo de suspensão a ser imposta se iniciasse 
da data da coleta e não da aplicação da pena de suspensão preventiva. Tendo em 
vista que a coleta da amostra ocorreu em 14 de dezembro de 2018 e que a suspensão 
preventiva veio a ser aplicada em 05 de julho de 2019, argumentou-se no sentido de 
que o processo teria sofrido atraso por circunstâncias não provocadas pelo atleta. 
  
Cuidadosamente analisados os autos, verifica-se que o processo transcorreu de forma 
normal em sua fase de gestão de resultados e sem intercorrências significativas. O 
prazo aproximado de 6 meses entre a data da coleta e a aplicação da suspensão 
preventiva parece-me razoável diante da cronologia que se apresenta. Além disso, não 
pode ser ignorado o fato de que o atleta, naquela inicial, deu sim causa a atrasos 
quando não respondeu às notificações expedidas pela ABCD nos prazos estipulados. 
  
DO DISPOSITIVO: 
  
Diante de todo o contexto dos autos, acolho os termos da denúncia para penalizar 
o atleta [...] a 6 (seis) meses de suspensão, já cumpridos, com base no art. 93, inc. II, 
consideradas as circunstâncias atenuantes nos termos do artigo 101, do CBA, devendo 
a contagem de tal penalidade iniciar-se da data da suspensão preventiva, qual seja, 
05.07.2019, nos termos do artigo 114, do CBA, com todas as consequências dali 
resultantes, incluindo-se o confisco e/ou anulação de quaisquer medalhas, pontos e 
premiações a partir da referida data até seu término em 04.01.2020, e ainda, caso seja 
aplicável, da suspensão de recebimentos de valores de Programa de Bolsa Atleta e de 
Programas de Incentivo do Governo, em todas as esferas, durante aquele período, nos 
termos da legislação pertinente. 



 
É como voto, sob a censura de meus pares. 
  

Brasília/DF, 25 de junho de 2020. 
  
  

Assinado eletronicamente 
TIAGO HORTA BARBOSA 

Auditor Presidente da 2ª Câmara do TJD-AD 
 

  

Determino à Secretaria sejam feitas as comunicações de praxe. 
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