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SIG, Quadra 04, Lote 83, Centro Empresarial Capital Financial Center, Bloco C 
CEP 70610-440, Brasília-DF 
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Acórdão TJD-AD nº 16/2020 

PROCESSO nº: Processo nº 71000.055181/2019-78 
DATA DA SESSÃO: 16/07/2020 
ÓRGÃO JULGADOR / INSTÂNCIA: 2ª Câmara / 1ª Instância 
TIPO DE AUDIÊNCIA: Audiência de Instrução e Julgamento 
RELATOR(A): Tayanne Mantovaneli 
MEMBROS: Terence Zveiter e Tiago Horta Barbosa 
MODALIDADE: Ciclismo 
DENUNCIADO(A): [...] 
SUBSTÂNCIA(S) / CLASSIFICAÇÃO: Androsterone; Testosterone and at least one 

of the Adiols (5αAdiol and/or 5βAdiol); 5αAdiol and 5βAdiol; Etiocholanolone and 
at least one of the Adiols (5αAdiol and/or 5βAdiol)/ Substâncias não especificadas 
(S1.1B) 

  

EMENTA: DIREITO DESPORTIVO. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS ANTIDOPAGEM. 
PRESENÇA DE SUBSTÂNCIA PROIBIDA NA AMOSTRA A. SUBSTÂNCIA NÃO 
ESPECIFICADA. TESTOSTERONA, ANDROSTERONA, ETIOCOLANOLONA 
5ALFAANDROSTANODIOL E 5BETA-ANDROSTANODIOL. ATLETA DA MODALIDADE 
CICLISMO. INTENCIONALIDADE CONFIGURADA. COLETA EM 
COMPETIÇÃO. SUSPENSÃO DE 48 MESES.  

  

ACÓRDÃO 
 

Acordam os Senhores Auditores da SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Justiça 
Desportiva Antidopagem, POR UNANIMIDADE de votos, condenar a atleta da 
modalidade ciclismo [...], pela violação ao Arts. 9° do Código Brasileiro Antidopagem, 
com a suspensão de 48 (quarenta e oito) meses com base no Art. 93, I, “a”, pela 
presença Testosterona, Androsterona, Etiocolanolona 5alfaandrostanodiol e 5beta-
androstanodiol, substâncias proibidas e consideradas NÃO ESPECIFICADAS da classe 
dos Agentes Esteróides Anabólicos Androgênicos Endógenos, na amostra de urina 
coletada em exame realizado em de competição, devendo tal penalidade iniciar-se na 



data da coleta, 28/07/2019, detraindo-se o período de suspensão 
cumprido anteriormente,   nos termos do art. 114, par. 1° e 2º, 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, nos termos da 
legislação pertinente. 

  

Assinado eletronicamente 
TAYANNE COELHO MANTOVANELI 

Auditor (a) do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 
Relatora 

  

RELATÓRIO 
 

Trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria  do Tribunal de Justiça Desportiva 
Antidopagem (TJD-AD) em face de [...], atleta da modalidade ciclismo, em virtude de 
ter apresentado em  sua amostra, coletada em controle realizado pela ABCD em 
28/07/2019, durante o Campeonato [...], realizado em Senador Canedo/GO, a 
presença de quatro substâncias não especificadas, proibidas dentro e fora 
de competição, sendo 
elas: Testosterona, Androsterona, Etiocolanolona.5alfaandrostanodiol e 5beta-
androstanodiol, classificadas na categoria S1.B1 (Agentes anabólicos). 

No formulário de controle de doping a atleta declarou o uso das 
seguintes  substância: Dhea, BCAA, Whey Protein, Malto, Isotônico, cafeína, Fisioton, 
'Que', polivitamínico, anticoncepcional manipulado, Maca, Tribulos, MG, Zn e T3 
manipulado. 

A ABCD constatou a inexistência de Autorização de Uso Terapêutico para a atleta 
e que o procedimento de coleta, análise e exame da amostra cumpriu devidamente 
o Padrão Internacional de Teste, assim como o Padrão Internacional para 
Laboratórios. 

Desta forma, apontou-se uma violação à Regra Antidopagem nos termos do artigo 9º 
do Código Brasileiro Antidopagem (CBA), com aplicação à atleta [...] da suspensão 
provisória prevista no art. 78, I do mesmo código a partir da data de sua notificação 
em 10/10/2019 (SEI 5511309), que fora-lhe encaminhada via e-mail (5534682), 
Correios (5605623)- cujo recebimento foi confirmado-, e também via Confederação 
Brasileira de Ciclismo (5534748). A atleta não se manifestou perante a ABCD. 

A Confederação Brasileira de Ciclismo não forneceu as informações solicitadas a 
respeito de dados e carreira desportiva da atleta, apesar de reiterado o pedido. Já a 
federação Internacional de Ciclismo informou que não havia nenhum registro de 
violação de regra antidopagem anterior (SEI 5650641). 



Já neste Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, após ser regularmente citada, a 
atleta entrou em contato com a secretaria do tribunal informando que encaminharia 
sua defesa, no entanto não o fez, sendo necessária a nomeação de Advogado Dativo. 
Em 10/03/2020 a defesa foi apresentada, alegando, em suma, que a atleta não agiu 
de má fé na utilização de substâncias proibidas, haja vista ter indicado no formulário 
de coleta uma longa lista de medicamentos e que desconhecia a legislação, já 
que nunca recebeu educação antidopagem, sendo essa uma obrigação da 
Confederação Brasileira, e em sua inércia, da ABCD.  

Os autos foram remetidos à Procuradoria, a qual apresentou denúncia, alegando que 
a infração ao Art. 9 do CBA está plenamente configurada. Que as substâncias 
encontradas não foram as indicadas pela atleta no formulário de controle de 
dopagem, e que ela não se desincumbiu de seu ônus de provar a não 
intencionalidade, nem nenhuma outra circunstância atenuante. 

Em 22/04/2020, a defesa juntou novos documentos e apresentou petição na forma 
de complementação de defesa, tendo essa auditora acolhido o seu recebimento, nos 
termos do Despacho 7491371. Informa que a atleta passou por tratamento médico 
com especialista em razão dos baixos níveis de testosterona, tendo-lhe sido 
ministrados medicamentos com esse intuito. Apresentou exame de sangue, receitas 
médicas e declaração de seu ginecologista explicitando o tratamento. 

A procuradoria reiterou os termos da denúncia e solicitou abertura de vista da nova 
documentação trazida pela atleta à ABCD, que trouxe aos autos consulta feita perante 
o Dr. Rogerio Friedman, endocrinologista da Comissão de Autorização de Uso 
Terapêutico (CAUT/ABCD), sobre o caso. Dentre as suas principais observações 
destaco: 

"A partir dos 25 anos de idade, os níveis de testosterona na mulher 
caem inexoravelmente, podendo se tornar quase indetectáveis após 
os 50 anos, sem caracterizar doença. 
Desde 2014, não há justificativa para empregar testosterona no 
manejo do quadro sintomático referente a fraqueza, indisposição, 
sonolência e distúrbios cognitivos em mulheres. Com um diagnóstico 
adequado, há inúmeras alternativas não proibidas. E, se fosse uma 
síndrome climatérica (ainda que precoce), o manejo seria com 
hormônios femininos (estrógenos), que não são proibidos. 
Segundo as sociedades de especialidades de referência, não existe 
nenhuma indicação de tratamento com testosterona em mulheres. 
Modulação hormonal não é uma prática médica reconhecida pelo 
CFM." 
Com isso, a ABCD ratificou as conclusões expostas no Relatório Final 
de gestão de resultados, assim como a Procuradoria em relação aos 
termos da denúncia. 

Já a defesa alega que, segundo o próprio médico consultado, apenas em 2014 alterou-
se o entendimento acerca do tratamento com testosterona em mulheres, motivo pelo 
qual seria aceitável que os médicos ainda continuem fazendo-o, tal qual o caso da 
atleta [...]. Com isso, restaria afastado o uso com intuito de melhora esportiva. 

  

É o relatório. 



  

FUNDAMENTAÇÃO 
 

- Da Configuração da Violação da Regra Antidopagem  

Verifico que a ABCD se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência da violação da 
regra antidopagem, nos termos do 19 do CBA c/c Art. 9°, § 2°, I, por meio da 
constatação da presença das substâncias 
proibidas Testosterona, Androsterona, Etiocolanolona alfaandrostanodiol e 5beta-
androstanodiol na amostra A do atleta.  

Por outro lado, verifica-se não haver Autorização de Uso Terapêutico para as 
substâncias, não se aplicando, portanto, o constante do artigo 33 do Código Brasileiro 
Antidopagem (CBA). 

Importante notar que das 4 substâncias encontradas, a atleta só justificou o uso da 
testosterona, alegando motivo e prescrição médicos. Quanto às demais substâncias, 
não há nenhuma justificativa minimamente plausível para sua utilização, senão o fato 
do desconhecimento das normas sobre antidopagem. De qualquer ângulo que se olhe 
não há como negar que a violação prevista no Art. 9° do CBA está plenamente 
configurada. 

Sempre vale lembrar que conforme Art. 9°, § 1° do CBA, é dever pessoal de cada 
Atleta assegurar que nenhuma Substância Proibida entrará em seu corpo, sendo ele 
o responsável pelo que for encontrado em sua amostra, não sendo necessário que a 
intenção, Culpa, negligência ou conhecimento do uso de sua parte sejam 
demonstrados para que se estabeleça a Violação da Regra Antidopagem. 

Ademais, inegáveis os benefícios a título de performance que se pode obter pelo uso 
de agentes anabólicos, tais como os encontrados no corpo da atleta, notadamente 
em um esporte que exige tamanho condicionamento e força física como o ciclismo. 

Por todo o exposto, incontestável o cometimento da infração do Art. 9° do CBA. 

 

- Da Aplicação da pena 

1. Da Pena-base 

Em se tratando de uma primeira violação, aplica-se o disposto no Art. 93 do CBA. 
A dúvida que se impõe, no entanto, é a respeito da suposta intencionalidade da 
conduta, de modo a determinar se a regra sobre a suspensão aplicável é a do Art. 93, 
I, "a", de 4 anos, ou a do inciso II de 2 anos, lembrando que no caso das substâncias 
não especificadas, cabe ao atleta o ônus de comprovar que a violação não adveio de 
uma conduta intencional,  

Ao esclarecer o que deve ser entendido como violação intencional, o art. 93, §1º, do 
Código prescreve que: (...) o termo “Intencional” destina-se a identificar atitude de 

trapaça, podendo ser caracterizada quando Atleta ou outra Pessoa se envolva em 

condutas que, embora sabendo que constituíam uma Violação da Regra Antidopagem 

ou que representavam um risco significativo para a ocorrência de uma Violação, 

manifestamente desconsiderou esse risco. 



Os esclarecimentos trazidos pelo médico endocrinologista consultado pela ABCD 
deixam claro que não há como se comprovar a imprescindibilidade do tratamento 
com testosterona diante dos exames laboratoriais juntados aos autos e quadro clínico 
descrito por seu médico particular. Em se tratando de atletas, é fundamental que a 
escolha do tratamento seja feita levando em conta esta condição peculiar do 
paciente. O que vemos nos casos que chegam a esse tribunal, entretanto, são 
tentativas de burla ao sistema e ao jogo limpo, escondidas sob a ideia de busca por 
"saúde". 

O caso desses autos me parece simples, pois ainda que se aceitasse o uso da 
substância testosterona por indicação médica com finalidade diversa do ganho de 
desempenho desportivo, como a defesa e os documentos apresentados querem nos 
levar a crer, chama a atenção desta auditora que a atleta declarou o uso de DHEA em 
seu formulário de controle, substância proibida pela WADA, da qual também se pode 
obter como produto a testosterona e outras substâncias proibidas. Tal fato 
demonstra que para além do citado tratamento médico, fato é que não existe 
justificativa mínima para o uso das demais substâncias, o que me leva a crer que 
foram utilizadas com o intuito de melhorar seu desempenho esportivo, não tendo a 
atleta se desvencilhado de seu ônus em demonstrar o contrário, configurando, 
assim, a sua intencionalidade. Aplica-se, portanto o Art. 93, I, "a", cuja pena base é 
de 4 anos. 

  

2. Do grau de culpa: 

Passando para a análise do grau de culpa/falha da infração, tendo em vista sua 
gravidade, haja vista serem algumas das substâncias mais utilizadas pelos que 
desejam obter uma vantagem desleal, e a efetiva capacidade de ganho de 
performance que elas produzem, além da extensão do dano, já que a atleta é 
participante de campeonatos brasileiros na categoria master (foi a 3 colocada no 
evento em questão), estabeleço a condenação em 48 (quarenta e oito) meses de 
suspensão, considerando seu grau de falha como alto/grave. 

  

3. Das atenuantes 

Entendo não ser possível a aplicação de nenhuma das atenuantes previstas na Seção 
X do CBA (Art. 100 a 108), uma vez que o caso dos autos trata de culpa/negligência 
significativa, além de a atleta não ter demonstrado de forma cabal como todas as 
substâncias entraram em seu organismo (vide art. 102 e definição do CBA para o 
termo). Além disso, não houve auxílio substancial, nem pronta admissão da violação 
(Art. 103 e 107 do CBA). 

  

3. Do início do período de suspensão 

O início do período de suspensão será fixado na data da coleta da amostra, qual seja, 
28/07/2019, em razão da demora no julgamento do feito, notadamente em razão da 



pandemia de coronavírus, detraindo-se do período o tempo de suspensão provisória 
já cumprido (Art. 114,  1° do CBA). 

  

DISPOSITIVO 
 

Diante do exposto, acolho os termos da denúncia, e penalizo a atleta [...] a 48 
(quarenta e oito) meses de suspensão com base no artigo 9°, concomitante com o 
artigo 93, inciso I, alíneas “a”  do CBA, devendo tal penalidade iniciar-se da data da 
coleta, qual seja, 28/07/2019, 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, nos termos da legislação pertinente. 

 

Assinado eletronicamente 
TAYANNE COELHO MANTOVANELI 

Auditora do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 
Relatora 

   

Determino à Secretaria as comunicações de praxe. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Tayanne Coelho 
Mantovaneli, Auditor(a) do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, em 
20/07/2020, às 20:14, 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 8318995 e o código CRC 51AD6468. 

 
 


