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CÂMARA DESTA CORTE - SUSPENSÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES - ACÓRDÃO 
TJD-AD Nº 12/2020. 

  

ACÓRDÃO 

Decide o Plenário do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, 
por UNANIMIDADE de votos, pelo conhecimento do Recurso interposto pela atleta, 
[...], e negar-lhe provimento, mantendo na integralidade a decisão aplicada pela 2ª 
Câmara deste tribunal por ocasião do julgamento de 1a Instância. 

  

Assinado eletronicamente 
MARTA WADA BAPTISTA 

Auditor(a) do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 
Relatora do Plenário do TJD-AD 

   

Brasília, 25 de agosto de 2020. 



RELATÓRIO 

Trata-se de Recurso interposto pela atleta [...], que objetiva a reforma do acórdão 
proferido pela 2ª Câmara desta Corte, no processo nº 71000.043652/2019-03, 
que aplicou a suspensão de 48 (quarenta e oito) meses, com base no art. 93, I, "a" e “b” 
do CBA, com início na data da suspensão preventiva, em face da presença das substâncias 
proibidas oxandrolana e seus metabólicos e canrenona, S1 – 1A – AGENTES 
ANABÓLICOS E S5 DIURÉTICOS mascarantes, substâncias proibidas na Lista de 
Substâncias e Métodos Proibidos da Agência Mundial Antidopagem (WADA), 
decorrente do RAA nº 6374032 quando em 21/07/2019 a recorrente foi submetida ao 
controle de dopagem quando verificou-se a presença das referidas substâncias.  

DO RECURSO: 

Alega a Recorrente ser injusta a aplicação de 48 meses de suspensão, decisão capitulada 
no artigo 93, alíneas “a” e “b” do CBA, em face da presença das substâncias: 
especificadas e não especificada, substância proibida em competição e fora de 
competição. 

Fundamenta em seu recurso, nas seguintes bases: 

• Alega ser atleta amadora e que não compete de forma profissional; 
• Que nunca foi orientada sobre questões de doping; 
• Que não teve orientação para abertura da AUT do uso de medicamentos; 
• Alega primariedade, sem violação as regras antidopagem; 
• Que faz uso de diurético por questões hormonais; 
• Ausência de intencionalidade; 
• Que fez uso de garrafas de água de pessoas estranhas e de fora de sua equipe por 

ser comum nos circuitos e assim, considera a hipótese de contaminação para 
aplicar redução da pena consubstanciada nos artigos: 10.5.2 do Código da 
WADA; 

• Alega que participou de todos os atos, trazendo à baila questões elucidativas; 

DAS CONTRARRAZÕES: 

A PROCURADORIA DA JUSTIÇA DESPORTIVA ANTIDOPAGEM apresentou 
contrarrazões ao recurso (8458390) fundamentando que não há qualquer razão para a 
reforma da decisão restando claro e provado no curso do processo que a Recorrente 
limitou-se a ventilar, em sua defesa, que “poderia ter ingerido” as substâncias proibidas 
encontradas em sua amostra de forma involuntária. E, não tendo a Recorrente se 
desincumbido do ônus processual que lhe cabia, muito pelo contrário, apresentou frágeis 
alegações desacompanhadas de qualquer prova. 

Quanto à alegação de ser amadora e que não teve educação antidopagem, entende a 
Procuradoria que esta argumentação também não merece prosperar, pois, não obstante 
tratar-se de atleta amadora, é crível que a Recorrente, tem interesse por competições e 
não fundamenta a alegação de desconhecer as propriedades e vantagens trazidas pelo uso 
indevido dos medicamentos que utilizou às vésperas da competição. 

DOS PEDIDOS RECURSAIS 



Por fim, em conclusão, declina a Recorrente que se considerarem a infração ao Art. 9° do 
Código Brasileiro Antidopagem e violações das penas previstas Código Mundial 
Antidopagem e Brasileiro, que seja aplicada a atenuante do art. 10.5.2, reduzindo à 
metade a pena base da (1ª infração), com início da vigência a partir da data da realização 
do exame e com a detração de todo período já cumprido pela atleta. 

O presente recurso foi distribuído para mim, é tempestivo e está pautado em todas as 
previsões legais pertinentes. 

É O RELATÓRIO. 

  

VOTOS 

O quórum mínimo para a realização de sessão plenária foi respeitada e esta em 
conformidade com a legislação antidopagem. 

Compulsando os autos, como já relatado, verifico que o presente recurso é tempestivo e 
consiste em alegações de inconformismo na decisão da 2ª Câmara, com base no art. 93, 
I, "a" e “b” do CBA que aplicou a pena de suspensão de 48 meses. Em razão do 
acolhimento da preliminar, passando a análise das alegações recursais da Recorrente, e 
as razões refutadas pela Procuradoria da Justiça Antidopagem que fundamenta a 
manutenção da penalidade prolatada no julgamento e a verificação de provas anexadas a 
presente. 

SOBRE ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO 

Em relação à alegação de confissão da Recorrente, com relação à substância especificada 
(diurético), ocorreu em momento posterior à descoberta da violação da regra 
antidopagem, logo, inaplicável na espécie qualquer atenuante. 

SOBRE A INTENCIONALIDADE 

Apesar da Recorrente ter apresentado hipóteses de como as substâncias entraram em seu 
corpo, inexiste qualquer prova cabal de tal alegação e também de desconhecimento.  As 
substâncias proibidas: não especificada (anabolizante e metabólicos), permitem aumento 
da quantidade de massa muscular (massa magra), diminuição da retenção hídrica e ganho 
no volume quanto na força e a melhora no desempenho. 

SOBRE A CATEGORIA DO ESPORTE AMADOR 

Requer seja a punição diferenciada conforme alegado de ser atleta amadora, entretanto, 
verifica-se o interesse por competições e obtenção de resultados.  

A legislação considera que no esporte competitivo, qualquer tipo de doping é errado, 
pois são muitos os esforços para acabar com o uso de substâncias ilícitas que sempre 
tem como intencionalidade o aumento de performance. 



E, por mais que se alegue ser o atleta praticante de esporte amador, lembramos que o 
esporte amador é a essência do esporte, é a volta das origens das competições entre 
vencedor e perdedor. Sendo assim, quando ocorre o doping de um atleta amador, se 
quebra o ético não cabendo comemorar qualquer vitória. 

SOBRE A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO SOBRE DOPING e AUT 

A alegação de desconhecimento sobre doping é improcedente, quando se verifica que a 
CBC informa disponibilizar cartilhas de educação antidopagem disponíveis para todos os 
atletas; 

É fato que não consta no presente processo AUT relacionada à medicação que a 
Recorrente informa utilizar (diurético), e o questionamento sobre não saber sobre a 
regulamentação de como abrir uma AUT, e que não teve informações claras de como 
obter, entretanto, o Código Brasileiro Antidopagem – CBA, nos artigos 33 até o artigo 41 
regulamenta a emissão de Autorização de Uso Terapêutico – AUT e, constam 
em TODAS AS CARTILHAS fornecidas pelas Confederações, neste caso o 
disponibilizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo – CBC, devemos ainda 
considerar que  no site da ABCD também existem todas as orientações para orientar 
atletas e quaisquer dúvidas a respeito de doping ou AUT. 

Sendo assim, é improcedente qualquer alegação de desconhecimento a respeito de doping 
ou AUT.  

SOBRE ALEGAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO 

Conforme decisão deste Tribunal em 02/07/2020, sobre o resultado de diligências 
realizadas pela ABCD, sobre alegação de CONTAMINAÇÃO, a ABCD peticionou e 
juntou os anexos (8118304 e 8118337), para cumprimento à diligência requerida pelo 
auditor durante Audiência de Julgamento 8028616), no âmbito do processo em destaque. 
Apesar da ABCD ter solicitado a este Tribunal concessão à Defesa para vistas do 
documento SEI 5656579, referente ao outro atleta da mesma competição, os 
esclarecimentos fornecidos pela ABCD possibilitou concluir que não houve 
contaminação da substância (oxandrolona) detectada.  No entanto, cumpre destacar que 
no processo da outra atleta houve confissão do uso da substância, afastando, qualquer 
hipótese de contaminação. Cabe ressaltar, que o indeferimento ao acesso foi para cumprir 
o direito à privacidade de terceiro, portanto, com relação a contaminação tanto a petição 
da ABCD (8118304 – parte IV) como o despacho 4 deste Tribunal (8119597), 
esclarecem a total impossibilidade de CONTAMINAÇÃO. 

Após declinar sobre todas as alegações apresentadas, conheço do recurso interposto pela 
Atleta/Recorrente para negar-lhe total improcedência, mantendo a integralidade da 
decisão da 2ª Câmara do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, da pena de 
48(quarenta e oito) meses de suspensão conforme Acórdão TJD-AD nº 12/2020. 

É como voto, sob censura de meus pares. 

  

DECISÃO 



A presidente proclamou o resultado do julgamento, tendo o plenário decidido por 
UNANIMIDADE de votos, na forma do voto da relatora para conhecer e negar 
provimento ao recurso interposto pela defesa da atleta, mantendo a decisão da primeira 
instância. 

  

Assinado eletronicamente 
MARTA WADA BAPTISTA 

Auditor(a) do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 
Relatora do Plenário do TJD-AD 

  

 Brasília, 12 de agosto de 2020. 

  

Determino à Secretaria as comunicações de praxe. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marta Wada Baptista, Auditor(a) 
do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, em 25/08/2020, às 19:58, 
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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