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ARTIGO 93, I, ALÍNEAS "A" E "B", DO CBA. NÃO-APLICAÇÃO DE 
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ACÓRDÃO 
  
Decide a 2ª Câmara do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, POR 
UNANIMIDADE, nos termos da fundamentação do relator, pela suspensão 
da atleta [...], pelo período de 48 (quarenta e oito) meses, com base no artigo 
93, I, alíneas "a" e "b", do Código Brasileiro Antidopagem, pela presença das 
substâncias OXANDROLONA (e metabólitos) e CANRENONA, devendo tal 
penalidade iniciar-se da data da aplicação da suspensão preventiva, qual seja, 
29.08.2019, 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, 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, nos termos da 
legislação pertinente. 
  

(Assinado eletronicamente) 
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° 
71000.043652/2019-03, 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 Ciclismo (Estrada), previamente qualificada 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° 6376090-A, coletada pela 
ABCD em competição, por ocasião da disputa do “[...]”, evento realizado na 
cidade de Senador Canedo/GO, aos 28 dias do mês de julho de 2019. 
  
Conforme laudo do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem (LBCD), de 
28 de agosto de 2019, devidamente submetido ao Sistema ADAMS, o exame e 
análise da referida amostra identificaram a presença das substâncias 
proibidas oxandrolona e seus metabólitos e canrenona. 
  
De acordo com a Lista de Substâncias e Métodos Proibidos da Agência Mundial 
Antidopagem, a substância oxandrolona trata-se de substância não-
especificada, integrante da Classe de Agentes anabólicos (S1.1A), enquanto 
a canrenona trata-se de substância especificada, pertencente à classe dos 
Diuréticos e Agentes Mascarantes (S5). Tratam-se, ambas, de substâncias 
proibidas em competição e fora de competição. 
  
No formulário de controle de doping, a atleta declarou ter 
utilizado Polivitamínico manipulado, ômega 3, Creatina, B alanina, Depo-
Provera (anticoncepcional) e Espirolactona. Não foi feita qualquer menção ao 
uso das substâncias proibidas identificadas pelo LBCD. 
  
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 as substâncias encontradas na amostra da 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. 
  



Em 29 de agosto de 2019, a ABCD determinou, de ofício, com fulcro no artigo 
78, I, do CBA, cc o Enunciado Administrativo n° 7 do TJD-AD a suspensão 
provisória da atleta, visto haver sido verificada a presença de substância 
proibida não-especificada na amostra analisada. 
  
Consultada a Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) sobre dados da atleta 
e sua carreira esportiva, informou que possuía registro ativo na entidade, sendo 
cadastrada na categoria master (30-39 anos), na disciplina estrada e ocupando 
a 12a. posição no ranking da categoria. Noticiou, ademais, que o evento 
esportivo [...] faz parte do Calendário oficial para os atletas dessa categoria, 
mas que não pode ser considerado um evento de alto rendimento e sim de 
nível amador. Por último, esclareceu a CBC que cartilhas de educação 
antidopagem encontram-se disponíveis para todos os atletas e comunidade em 
geral no site da entidade e que inexistem registros de cometimento de violação 
da norma antidopagem pela atleta anteriormente. 
  
Em 30 de agosto de 2019, a atleta foi devidamente notificada pela gestão de 
resultados da ABCD acerca do RAA da amostra n° 6376090-A, bem como 
informada sobre as possíveis consequências dos fatos a ela imputados e da 
possibilidade de solicitar, às próprias custas, análise da amostra B. 
  
No dia 04 de setembro de 2019, a atleta respondeu à Gestão de 
Resultados afirmando tratar-se de esportista amadora, sem nenhum patrocínio 
oficial e participante de provas de ciclismo sempre que possível e com imenso 
muito sacrifício. Alegou, ademais, que durante o ano de 2019, havia 
participado de poucas provas, sendo algumas amadoras e outras federadas, 
tais como o [...].  Além disso a atleta alegou: 
  
 i)  que pratica ciclismo há vários anos por paixão somente e sem qualquer 
objetivo de retorno financeiro com o esporte, de projeção na mídia, na imprensa 
e ou reconhecimento social; 
ii) que todas as substâncias, medicamentos e ou vitaminas por 
ela utilizadas haviam sido devidamente informadas e catalogadas no formulário 
próprio da ABCD. 
iii) que havia recebido com surpresa a notícia sobre seu RAA, nada tendo a 
ocultar; 
iv) que iria requerer no prazo legal, a realização de novo exame e que, a priori, 
tinha interesse na abertura da amostra B; 
v) que não fazia uso de qualquer tipo de substância não autorizada, e nem 
possuía qualquer interesse em fazer uso das mesmas, mesmo porque inexistia 
interesse financeiro ou de promoção pessoal e ou social com a prática 
do ciclismo; 
vi) que se colocava à disposição para futuras coletas de material, exames, e 
todos os procedimentos que se fizessem eventualmente necessários; 
vii) que desejava participar de prova amadora na qual já estava inscrita e para 
a qual não havia possibilidade de estorno do valor da inscrição, motivo pelo qual 
solicitava autorização da ABCD para participar da prova, a despeito da 
suspensão provisória ora em vigor. 
  



Em razão do interesse inicial manifestado pela atleta, a Gestão de 
Resultados lhe enviou e-mail contendo as orientações para a abertura a 
amostra B, bem como sobre a possibilidade de requerer ao TJD-AD que 
avaliasse sua suspensão da provisória e decidisse por sua manutenção ou 
revogação. Além das orientações, a Gestão de Resultados enviou alguns 
questionamentos à atleta no intuito de obter esclarecimentos acerca de como 
as substâncias proibidas haviam entrado em seu organismo. Recebidas essas 
orientações, em 11 de setembro de 2019, a atleta enviou nova 
manifestação à ABCD indicando que: 
  
i) que iria abrir mão da abertura da amostra B devido aos altos custos do 
procedimento, bem como por não possuir condições econômicas para tal; 
ii) que entre os dias 19/07/2019 e 21/07/2019 havia participado dos Jogos 
Regionais de Franca/SP e cidades vizinhas e que, na ocasião, teria 
ingerido "suplementos, sucos, águas e alimentos" de procedência 
desconhecida e a ela oferecidos por equipes de apoio. A atleta alegou 
ser possível que aqueles suplementos ou alimentos que lhe foram oferecidos 
estivessem contaminados, porém sem que tal contaminação fosse de 
seu conhecimento. Diante disso, não considerava justo ser prejudicada por tal 
fato do qual não teria tido qualquer vontade ou consciência; 
iii) que utilizava a medicação espironolactona para controle de acne, devido à 
sua "ação antiandrogênica". Afirmou já haver feito uso do medicamento na 
adolescência para um tratamento de ovário policístico, pois não era tão 
agressivo como antibióticos e outros medicamentos específicos. Após o 
término do tratamento seguia utilizando a medicação de forma esporádica, com 
ou sem receita médica, sempre juntamente com o anticoncepcional. 
Alegou haver tomado o medicamento entre 15 e 24/07/2019, um por dia na 
quantidade de 100 mg, mas que jamais havia utilizado naquele medicamento 
por sua função diurética e que no período destacado o fez sob prescrição 
médica; 
iv) que não sabia explicar a presença da oxandrolona em sua amostra de urina. 
Considera ser possível que tenha ocorrido a contaminação da amostra ou que 
tenha ingerido a substância de forma "cruzada", tendo em vista que no dia que 
antecedeu a prova, ao fazer o reconhecimento do percurso da prova sem 
equipe própria de apoio, teria utilizado garrafas de pessoas que já estavam no 
local, algumas com água e outras com o que acreditava ser suplemento. 
Porém, não soube indicar quem seriam essas pessoas, as quais acredita 
que faziam parte de alguma equipe participante da competição; 
v) que no dia da prova, por estar sem equipe, pediu água por diversas vezes 
durante a prova, em pontos diferentes do circuito, para pessoas que 
estariam prestando apoio aos atletas, e que, na ocasião, novamente, algumas 
das garrafas oferecidas possuíam água e outras suplemento. Além disso, teria 
ingerido líquidos da garrafa de outras atletas durante a prova. Alega que 
acreditava estar consumindo tão somente suplementos com o intuito de se 
hidratar 
vi) que durante a disputa dos Jogos Regionais Franca/SP e cidades vizinhas, 
bem como na semana que antecedeu o "[...]", em razão do desgaste sofrido 
teria tomado diversos comprimidos, os quais acreditava ser aminoácidos e 
vitaminas. Tais comprimidos lhe haviam sido fornecidos por pessoas diferentes 



que ali estavam para que recuperar-se para as competições dos 
dias subsequentes; 
vii) que jamais teria recebido educação antidopagem e que o assunto 
seria pouco comentado no meio do ciclismo amador amadores. 
  
Não houve manifestação da atleta sobre eventual desejo de designação de 
Audiência Especial para que o TJD-AD viesse a tratar de sua suspensão 
provisória. 
  
Concluída a Gestão de Resultados em 25 de novembro de 2019, havendo sido 
destacado pela ABCD, em seu relatório final, que, no presente caso, a atleta 
não conseguiu demostrar que o uso da substância tenha se dado fora de 
contexto ou sem relação com suas ambições esportivas, de modo a afastar a 
intencionalidade de sua conduta, restando concluído que o caso em análise 
configuraria potencial Violação da Regra Antidopagem por Presença de 
Substância Proibida, de seus Metabólitos ou Marcadores na Amostra 
da atleta, conforme artigo 9° do CBA. 
  
Encaminhado, na mesma data, o processo para regular processamento e 
julgamento deste Tribunal. Devidamente citada a atleta, em 26 de novembro de 
2019, para oferecimento de defesa escrita no prazo de cinco dias. 
  
Manteve-se silente a atleta, sendo-lhe designado defensora dativa. 
  
Em 23 de março de 2020, alegou a Defesa, preliminarmente, que a atleta 
sempre demonstrou disposição em se defender no processo e que, inclusive, 
havia manifestado interesse na abertura de sua amostra B, do que desistiu por 
questões de natureza econômica. Alegou-se, ademais, que a atleta não 
preencheria requisitos necessários para ser responsabilizada e punida em 
grau máximo por uso de substâncias proibidas, vez que não haveria como 
imputar responsabilidade a alguém que começou a competir por diversão e já 
tardiamente, e que nunca havia recebido educação antidopagem.  Alegou 
também a Defesa que a atleta, ainda na fase da gestão de resultados, tinha 
confessado haver feito uso de algumas das substâncias proibidas por 
desconhecimento e que não teria agido de forma intencional, com atitude de 
trapaça ou para obter vantagem esportiva ilícita. Ainda, reiterou a Defesa 
diversos dos argumentos apresentados pela atleta na fase de gestão de 
resultados e já mencionados neste relatório. 
  
Requereu a Defesa que fosse levada em consideração pelo Tribunal, para 
abrandamento de eventual sanção a ser aplicada, a suposta falta de 
intencionalidade da atleta quando da utilização da substância, bem como sua 
primariedade e a confissão feita em relação ao uso de substância diurética 
(especificada). Ainda, requereu-se a aplicação da atenuante prevista no 
artigo 10.5.2, do CMA, para possível redução à metade da pena-base e que a 
contagem do prazo de cumprimento da sanção se iniciasse da data da 
realização do exame (coleta da amostra), com o devido desconto do tempo de 
suspensão já cumprido ou, alternativamente, a aplicação do artigo 101, inciso 
I, do CBA, para que se atenue a pena preferencialmente ao grau de simples 
advertência. 



  
Conclusos os autos à Procuradoria, ofertou-se a respectiva denúncia em 20 de 
abril de 2020, na qual foram reiterados os termos do relatório produzido 
pela Gestão de Resultados, bem como destacado que a Defesa tão somente 
aduziu de forma genérica e rasa que não houve o uso intencional de substância 
proibida. Destaca o órgão acusador que a utilização de substâncias proibidas 
como as encontradas na amostra da atleta, além de configurar uma trapaça 
desportiva, gera enormes riscos para a sua saúde. Restando demonstrado o 
cometimento de violação ao art. 9º, do CBA, requer a aplicação da sanção 
descrita no art. 93, inciso I, “a” e “b”, 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. 
  
  
  

DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA 
  

Finalizada a instrução e os debates entre os auditores da Segunda Câmara, 
realizados no dia 25/06/2020, o Presidente-Relator decidiu pela conversão do 
julgamento em diligência (Art. 126, §2°, do CBJD), requerendo à Representante 
ABCD que diligenciasse no intuito de prover informação sobre se outros atletas 
teriam sido flagrados por doping com essa mesma substância na mesma 
competição. 
  
Os demais auditores acompanharam o Presidente-Relator. 
  
Proclamado o resultado: Decide a Segunda Câmara por UNANIMIDADE de 
votos, adiar o julgamento para a sessão seguinte desta Câmara, tendo por 
base o artigo 126, § 2º, do CBJD,  restando determinado à Representante da 
ABCD que esclareça, no prazo de 5 dias, se outros atletas participantes da 
mesma competição também apresentaram contaminação pela substância 
oxandrolona, com o objetivo de verificar-possível contaminação generalizada 
das amostras. 
  
Deferida juntada de Petição da ABCD, em 02/07/2020, contendo informações 
sobre os demais resultados positivos verificados na mencionada competição e 
desse modo cumprir ao que havia sido determinado. Restou descartada a 
hipótese de contaminação generalizada por oxandrolona. Devidamente 
intimadas a Defesa e a Procuradoria, na mesma data, para que conhecessem 
do conteúdo do documento. 
  
Retomado o julgamento na presente data para proferimento de votos. 

VOTO 
  
  
DAS PRELIMINARES: 
  



No presente caso, não foram levantadas preliminares, tampouco foi 
solicitada audiência especial para o julgamento de possível revogação de 
suspensão provisória, razão pela qual passo 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 da 
atleta. 
  
Primeiramente, note-se que o controle foi realizado “em competição”, 
havendo sido observada a existência das substâncias proibidas oxandrolona e 
seus metabólitos (não-especificada) e canrenona (especificada) quando da 
coleta no âmbito de competição esportiva, em conformidade com o Padrão 
Internacional para Testes e Investigações. 
  
Após análise cuidadosa dos autos, bem como das colocações da Douta 
Procuradoria e da Representante da ABCD, a primeira conclusão a que se 
chega é que a infração é incontroversa, pois as substâncias proibidas restaram 
detectadas na amostra coletada. Além disso, a posterior confissão da atleta em 
relação ao uso de diurético (substância especificada), mesmo que frágil, 
também serve para ratificar o resultado laboratorial. 
  
Deve-se lembrar que o artigo 8o, parágrafo único e o art. 9o, §1°, ambos do 
CBA, consagram o princípio da responsabilidade estrita ("strict liability 
principle"), senão vejamos: 
  

Art. 8° (...) 

Parágrafo Único. Atletas ou outras Pessoas serão 
responsáveis por saber o que constitui uma Violação da 
Regra Antidopagem e as substâncias e métodos que estão 
incluídos na Lista de Substância e Métodos Proibidos. 

  

Art. 9° (....) 

§ 1º É dever pessoal de cada Atleta assegurar que 
nenhuma Substância Proibida entrará em seu corpo. 
Os Atletas serão responsáveis por qualquer Substância 
Proibida, seus Metabólitos ou Marcadores encontrados em 
suas Amostras. Do mesmo modo, não é necessário que a 
intenção, Culpa, negligência ou conhecimento do uso por 
parte do Atleta seja demonstrado para que se estabeleça 
esta Violação da Regra Antidopagem prevista neste artigo. 

  
Destaca-se que uma das substâncias identificadas é considerada não 
especificada, da classe dos anabolizantes esteroides exógenos e endógenos 
(S1). Seu uso, pelo que consta dos autos, não foi liberado por meio de uma 



Autorização de Uso Terapêutico (AUT), não se aplicando, portanto, o constante 
no artigo 33 do Código Brasileiro Antidopagem (CBA). Ademais, em se tratando 
de substância não-especificada, caberia à atleta, no presente caso, o ônus de 
produzir prova capaz de afastar a suposta intencionalidade de sua conduta. 
  
Verificou-se que a Defesa, nos autos, se limitou a apresentar conjecturas e 
suposições na pretensão de demonstrar que a atleta até poderia ter ingerido as 
substâncias proibidas, porém de forma involuntária, seja por negligência ou 
mera ingenuidade. Diante disso, entendo que em nenhum momento a Defesa 
obteve êxito no oferecimento de argumentos convincentes que 
pudessem explicar a forma ou o momento em que tais substâncias ingressaram 
no organismo da atleta e assim convencer este relator sobre a 
suposta ausência de dolo. 
  
Entendo, de forma muito clara, que restou configurada violação ao artigo 9°, 
§1º, do CBA, tal qual previamente concluído pela representante da ABCD.  
  
  
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. 
  
Observa-se que as substâncias proibidas identificadas na amostra coletada 
foram a oxandrolona e seus metabólitos (não-especificada) e a 
canrenona (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 disposto no artigo 33, do CBA. 
  
Para o estabelecimento da sanção básica, em casos que tratam de substância 
não-especificada, o CBA prevê que o período de suspensão seja de 4 (quatro) 
anos para uma primeira violação (artigo 93, I, alínea "a"). O mesmo período 
deve ser considerado para casos que envolvam o uso de substâncias 
especificadas e reste estabelecido pela ABCD que a violação se deu de 
maneira intencional (artigo 93, I, alínea "b"). 
  



Entendo que a Representante da ABCD demonstrou suficientemente a 
intencionalidade no uso da substância especificada canrenona 
(diurético/agente mascarante). Isso restou atestado, dentre outros fatores, pela 
confissão da atleta acerca do uso do medicamento espironolactona. Ante toda 
a informação largamente existente e disponível nos diversos meios acerca das 
modalidades de doping e seus riscos, não parece-me razoável que a atleta, 
mesmo que de nível amador, mas largamente interessada por competições, 
alegue desconhecer as propriedades e vantagens trazidas pelo uso de 
medicamento desta espécie às vésperas de competição. 
  
Já em relação à substância não-especificada oxandrolona e seus metabólitos, 
caberia à atleta, no caso em análise, ter produzido evidências críveis 
para explicar em que momento e de que forma aquela substância teria 
ingressado em seu organismo e assim pudesse afastar a intencionalidade de 
sua conduta, nos termos do que estabelecem os artigo 19, §3°, cc o artigo 93, 
inciso I, "a", ambos do CBA. A Defesa, porém, como já mencionado, passou 
longe de demonstrar que o uso do hormônio em tela não ocorreu sem 
intencionalidade.  
  
Ante o exposto, configurado, no meu entender, o dolo da atleta em ambas as 
situações descritas, não enxergo outra alternativa que não seja a aplicação 
da sanção prevista no artigo 93, inciso I, alíneas "a" e "b", devendo ser 
considerado o grau de culpa máximo, nos termos requeridos pela Douta 
Procuradoria. 
  
  
Das atenuantes e agravantes 
  
Na sequência da análise proposta, passo à verificação da existência ou não de 
eventuais atenuantes. 
  
Requereu a Defesa que fosse levada em consideração pelo Tribunal, para 
abrandamento de eventual sanção a ser aplicada, a suposta falta de 
intencionalidade da atleta quando da utilização da substância, bem como sua 
primariedade e a confissão feita em relação ao uso de substância diurética 
(especificada). Especificamente, requereu-se a aplicação da atenuante prevista 
no artigo 10.5.2, do CMA, para possível redução à metade da pena-base ou, 
alternativamente, a aplicação do artigo 101, inciso I, do CBA, para que se 
atenue a pena preferencialmente ao grau de simples advertência. 
  
Não vislumbro como possível a aplicação de simples advertência à atleta nos 
termos dos artigos supramencionados, vez que a redução neles prevista diz 
respeito tão somente a casos que envolvam exclusivamente substâncias 
especificadas. 
  
Em se tratando da presença de substância não-especificada, tal qual verificado 
no presente caso, tampouco há que se falar em falta de intencionalidade da 
atleta já que não foram trazidas aos autos evidências de que a ingestão da 
oxandrolona pudesse ter se dado por contaminação involuntária e sem intenção 



de trapaça. A Defesa não logrou apresentar argumentos que pudessem 
caracterizar de forma objetiva a ausência de dolo. 
  
Acerca da confissão da atleta, destaco que o CBA, em seu artigo 106, §1°, veda 
expressamente que se aplique desse tipo de atenuante quando a confissão 
tenha ocorrido em momento posterior à descoberta da Violação da Regra 
Antidopagem. 
  
Não restando demonstrado objetivamente que a atleta agiu sem intenção de 
trapaça, não considero, por fim, que a primariedade seja fator suficiente para o 
ensejo de redução da sanção pleiteada, razão pela qual deixo de aplicar 
qualquer atenuante ao presente caso. 
  
Igualmente, não considero plausível a aplicação de circunstâncias agravantes 
ao caso. 
  
  
Do início do período de suspensão 
  
Requereu a Defesa que a contagem do prazo de cumprimento da sanção se 
iniciasse da data da realização do exame (coleta da amostra), com a devida 
detração do tempo cumprido por conta da suspensão preventiva. Analisados os 
autos, verifica-se que a coleta da amostra ocorreu em 28 de julho de 2019 e 
que a suspensão preventiva veio a ser aplicada em 29 de agosto de 2019, 
portanto, somente um mês após a realização do exame. 
  
Ora, não identifico a ocorrência de atraso ou outra intercorrência que possa ter 
gerado qualquer tipo de prejuízo à atleta e que tenha sido suficiente para que 
venha a ser aplicado o disposto no artigo 114, §1°, do CBA, no caso concreto. 
Sendo assim, decido no sentido de que o marco de contagem do início do 
cumprimento da pena a ser aplicada seja a data em que restou determinada 
a suspensão preventiva da atleta, qual seja, 29 de agosto de 2019.  
  
DO DISPOSITIVO: 
  
Diante de todo o contexto dos autos, acolho os termos da denúncia para 
penalizar a atleta [...] a 48 (quarenta e oito) meses de suspensão, com base no 
art. 93, inc. I, alíneas "a" e "b", devendo tal penalidade iniciar-se da data da 
suspensão preventiva, qual seja, 29.08.2019, 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, 
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, nos termos da legislação pertinente. 
  
É como voto, sob a censura de meus pares. 
  
  
DEMAIS VOTOS: 
  



Consigno que o Auditor Dr. Terence Zveiter e a Auditora Dra. Tayanne 
Mantovaneli acompanharam na íntegra o voto deste Relator. 
  
 
Brasília/DF, 16 de julho 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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