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OBJETIVO, ÂMBITO E ORGANIZAÇÃO 
DO PROGRAMA MUNDIAL 
ANTIDOPAGEM E DO CÓDIGO 

 
Os objetivos do Código Mundial Antidopagem e do Programa 
Mundial Antidopagem que o apoia são: 

• Proteger o direito fundamental do atleta de participar de um 

esporte livre de dopagem e assim promover a saúde, 

justiça e igualdade para atletas do mundo todo e 

• Garantir a existência de programas harmonizados, 
coordenados e eficazes a nível nacional e internacional em 
relação à detecção,  punição e prevenção da dopagem. 

 
O Código 

O Código é o documento essencial e universal que serve de 
base ao Programa Mundial Antidopagem na área de 
esportes. O objetivo do Código é promover o esforço 
antidopagem através da harmonização universal dos 
elementos centrais antidopagem. Pretende-se ser específico 
o suficiente para alcançar a completa harmonização sobre 
questões onde a homogeneidade é exigida, mas geral o 
bastante em outras áreas para permitir flexibilidade em como 
princípios antidopagem acordados são implementados.  O 
Código foi elaborado considerando os princípios da 
proporcionalidade e direitos humanos. 

 

 

[Comentário: A Carta Olímpica e a 
Convenção Internacional contra a 
Dopagem nos Esportes 2005 adotou 
em Paris, em 19 de outubro de 2005, 
("Convenção da UNESCO"), ambas 
reconhecem a prevenção e a luta 
contra 

a dopagem nos esportes como sendo 
uma parte crítica da missão do Comitê 
Olímpico Internacional e da UNESCO e 
também reconhecem o papel 
fundamental do Código.] 
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O Programa Mundial Antidopagem 

O Programa Mundial Antidopagem engloba todos os 

elementos necessários para garantir a harmonização ideal e 

melhores práticas em programas de antidopagem nacionais 

e internacionais. Os principais elementos são: 

Nível 1:  O Código 

Nível 2:  Normas Internacionais 

Nível 3:  Modelos de Boas Práticas e Orientações 

 
Normas Internacionais 

Normas Internacionais para diferentes áreas técnicas e 
operacionais dentro do programa antidopagem tem sido 
e serão desenvolvidas em conjunto com os Signatários e 
governos e aprovadas pela AMA. O objetivo das Normas 
Internacionais é a harmonização entre organizações 
antidopagem responsáveis por partes técnicas e 
operacionais específicas dos programas antidopagem. 
Adesão às Normas Internacionais é obrigatória para a 
conformidade com o Código. As Normas Internacionais 
podem ser revistas de tempos em tempos pelo Comitê 
Executivo da AMA, após consulta razoável com os 
Signatários, governos e outras partes interessadas. As 
Normas Internacionais e todas as revisões serão 
publicadas no site da AMA e entrarão em vigor na data 
especificada na Norma Internacional ou na revisão. 

 
 

[Comentário: As Normas 
Internacionais contêm muitos dos 
detalhes técnicos necessários para a 
execução do Código. As Normas 
Internacionais, em consulta com os 
Signatários, governos e outras partes 
interessadas, serão 

desenvolvidas por especialistas e 
estabelecidas em documentos 
separados. É importante que o 
Comitê Executivo da AMA seja capaz 
de fazer alterações oportunas às 
Normas Internacionais sem exigir 
qualquer alteração ao Código.] 
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Modelos de Boas Práticas e Orientações 

Modelos de boas práticas e orientações com base no Código 
e nas Normas Internacionais foram e serão desenvolvidos 
para fornecer soluções nas diferentes áreas de antidopagem. 
Os modelos e orientações serão recomendadas pela AMA e 
disponibilizados para Signatários e outras partes 
interessadas, mas não serão obrigatórios. Além de fornecer 
modelos de documentação antidopagem, a AMA também 
disponibilizará assistência de treinamento para os 
Signatários. 

 

 

[Comentário: Estes documentos modelo 
podem fornecer alternativas entre as 
quais as partes interessadas podem 
escolher. Algumas partes interessadas 
podem optar por adotar as regras do 
modelo e outros modelos de boas 
práticas palavra por palavra. Outras 
podem decidir adotar os modelos com 
modificações. 
Ainda, outras partes interessadas 
podem optar por desenvolver suas 
próprias regras consistentes 

com os princípios gerais e requisitos 
específicos estabelecidos no Código. 

 
Documentos modelos ou orientações 
para partes específicas do trabalho 
antidopagem têm sido desenvolvidas e 
podem continuar 
a serem desenvolvidas com base em 
expectativas e necessidades geralmente 
reconhecidas das partes interessadas.] 
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JUSTIFICATIVA FUNDAMENTAL PARA 
O CÓDIGO MUNDIAL ANTIDOPAGEM 

 
Programas antidopagem procuram preservar aquilo que é 

intrinsecamente valioso sobre os esportes. Este valor 

intrínseco é muitas vezes chamado de "o espírito do esporte." 

É a essência do Olimpismo, a busca da excelência humana 

através da perfeição dedicada de talentos naturais de cada 

pessoa. É assim que jogamos de verdade. O espírito do 

esporte é a celebração do espírito, corpo e mente humano e, 

está refletido nos valores que encontramos no e através do 

esporte, incluindo: 

• Ética, fair play e honestidade 

• Saúde 

• Excelência no rendimento 

• Caráter e educação 

• Diversão e alegria 

• Trabalho em equipe 

• Dedicação e compromisso 

• Cumprimento das regras e leis 
• Respeito para si e outros Participantes 
• Coragem 

• Comunidade e solidariedade 

A dopagem é fundamentalmente contrária ao espírito do esporte. 

Para lutar contra a dopagem promovendo o espírito do 
esporte, o Código exige que cada organização 
antidopagem desenvolva e implemente programas de 
educação e prevenção para  atletas, incluindo jovens e 
Pessoal de Apoio ao atleta. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRIMEIRA PARTE 

CONTROLE DE 
DOPAGEM 
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 1 Controle de Dopagem INTRODUÇÃO 

 
INTRODUÇÃO 
A Parte Um do Código estabelece regras específicas de 
antidopagem e os princípios que devem ser seguidos pelas 
organizações responsáveis para adoção, implementação ou 
aplicação de regras antidopagem nas áreas da sua  
competência, por exemplo, o Comitê Olímpico 
Internacional, o Comitê Paraolímpico Internacional, as 
federações internacionais, Comitês Olímpicos Nacionais e 
Comitês Paraolímpicos, organizações de eventos 
importantes e organizações nacionais antidopagem. Todas 
essas organizações são coletivamente referidas como 
organizações antidopagem. 
Todas as disposições do Código são obrigatórias em 
substância e devem ser seguidas conforme aplicável por 
cada organização antidopagem e atleta ou outra Pessoa. 
No entanto, o Código não substitui ou elimina a 
necessidade de regras antidopagem abrangentes serem 
adotadas por cada organização antidopagem. Enquanto 
algumas disposições do Código devem ser incorporadas 
sem mudança substantiva por cada organização 
antidopagem em suas próprias regras antidopagem, 
outras disposições do Código estabelecem princípios 
orientadores obrigatórios que permitem flexibilidade na 
formulação de regras por cada organização antidopagem 
ou estabelecem requisitos que devem ser seguidos por 
cada organização antidopagem, mas não precisam ser 
repetidos em suas próprias regras antidopagem. 

Regras antidopagem, assim como regras de competição, 
são regras de esportes que regem as condições sob as 
quais o esporte é jogado. Atletas ou outras pessoas 
aceitam estas regras como condição de participação e 
ficam vinculados a essas regras. Cada Signatário deve 
estabelecer regras e procedimentos para garantir que 
todos os atletas ou outras Pessoas sob a autoridade do 
Signatário e suas organizações-membros sejam 
informados e concordem em ser vinculados por normas 
antidopagem em vigor das organizações antidopagem 
correspondentes. 

Cada Signatário deve estabelecer regras e procedimentos 
para garantir que todos os atletas ou outras Pessoas sob a 
autoridade do Signatário e suas organizações-membro 
aceitem a divulgação dos seus dados privados conforme 
necessário ou autorizado pelo Código, e sejam vinculados 
por e em conformidade com as regras antidopagem do 
Código e que as Consequências apropriadas sejam 
impostas aos atletas ou outras Pessoas que não estiverem 
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em conformidade com essas regras. Estas regras e 

procedimentos específicos para esportes, com o objetivo de 

impor regras antidopagem de formal global e harmonizada, 

são naturalmente diferentes do processo penal e civil. Elas 

não são destinadas a estarem sujeitas a ou limitadas por 

qualquer exigência nacional e normas legais aplicáveis a 

esses processos, apesar de se destinarem a ser aplicadas de 

forma que respeite os princípios da proporcionalidade e 

direitos humanos. Ao analisar os fatos e a lei de um 

determinado caso, todos os tribunais, painéis de audiência 

arbitral e outros corpos adjudicantes devem estar cientes e 

respeitar a natureza distinta das regras antidopagem no 

Código e do fato de que essas regras representam o 

consenso de um amplo espectro de partes interessadas ao 

redor do mundo com um interesse em um esporte justo. 
 

 

[Comentário: Os artigos do Código que devem 
ser incorporados nas regras do cada 
Organização Antidopagem sem mudança 
substantiva estão previstos no Artigo 23.2.2. 
Por exemplo, é fundamental para fins de 
harmonização que todos os Signatários 
baseiem suas decisões na mesma lista de 
violações das normas antidopagem, nos 
mesmos ônus de prova e imponham as 
mesmas consequências para as mesmas 
violações das normas antidopagem. Essas 
regras devem ser as mesmas se uma 
audiência ocorrer perante uma Federação 
Internacional, a nível nacional ou perante um 
Tribunal Arbitral do Esporte. 

 
Disposições do Código não mencionadas no 
Artigo 23.2.2ainda são obrigatórias em 
substância, mesmo que uma Organização 
Antidopagem não seja obrigada a incorporá-
los palavra por palavra. Essas disposições 
geralmente se enquadram em duas 
categorias. Primeiro, algumas disposições 
direcionam as Organizações Antidopagem a 
executar determinadas ações, mas não há 
nenhuma necessidade de reafirmar a 
disposição

nas próprias regras antidopagem da 
Organização Antidopagem. Por exemplo, 
cada Organização Antidopagem deve 
planejar e conduzir Testes conforme exigido 
pelo Artigo 5, mas estas diretivas à 
Organização Antidopagem não precisam 
ser repetidas nas próprias regras 
antidopagem da Organização 
Antidopagem. Em segundo lugar, algumas 
disposições são obrigatórias em substância, 
mas proporcionam a cada organização 
antidopagem flexibilidade de 
implementação dos princípios afirmado na 
disposição. Como exemplo, não é 
necessário para a harmonização eficaz 
forçar todos os Signatários a usar uma 
única gestão de resultados e processos de 
auditoria. Atualmente, existem muitos 
processos diferentes, porém igualmente 
eficazes para a gestão de resultados e 
audiências dentro de diferentes Federações 
Internacionais e entidades nacionais 
diferentes. O Código não exige 
uniformidade absoluta na gestão de 
resultados e processos de auditoria;  no 
entanto, ele exige que as diversas 
abordagens dos Signatários atendam os 
princípios enunciados no Código.] 
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 1 Controle de Dopagem 

ARTIGO 1  Definição de Dopagem 
ARTIGO 2  Violações das Normas Antidopagem 

ARTIGO 1  DEFINIÇÃO DE DOPAGEM 
 

Dopagem é definida como a ocorrência de uma ou mais 

violações das normas antidopagem estabelecidas no Artigo 

2.1 até o Artigo 2.10 do Código. 
 
 

 

ARTIGO 2 VIOLAÇÕES DAS NORMAS 
ANTIDOPAGEM 

 
O objetivo do Artigo 2 é especificar as circunstâncias e 

conduta que constitua violação das normas antidopagem. As 

audiências em casos de dopagem serão realizadas com base 

na afirmação de que uma ou mais destas normas específicas 

foram violadas. 

Atletas ou outras Pessoas serão responsáveis por saber o que 

constitui uma violação de norma antidopagem e as 

substâncias e métodos que foram incluídos na Lista de 
Proibidos. 

Constituem violações de normas antidopagem: 

 
2.1 Presença de uma Substância Proibida ou seus 

Metabólitos ou Marcadores na Amostra de um Atleta 

2.1.1 É obrigação pessoal de cada atleta garantir 
que nenhuma Substância Proibida entre em 
seu corpo.   Os atletas são responsáveis por 
qualquer Substância Proibida ou seus 
Metabólitos ou Marcadores encontrados 
presentes em suas Amostras. Nesse sentido, 

não é necessário que seja demonstrado 

intenção, culpa, negligência ou uso consciente 

por parte do atleta para estabelecer uma 

violação de norma antidopagem sob o Artigo 

2.1.  
 

[Comentário ao artigo 2.1.1 Uma 
infração de norma de antidopagem está 
empenhada nos termos deste artigo 
sem levar em conta a culpa do atleta.  
Esta regra tem sido referida em várias 
decisões do TAD como 
"Responsabilidade Objetiva". Uma 

culpa de um atleta é levada em 
consideração na determinação das 
consequências desta infração de 
norma de antidopagem nos termos 
do Artigo 10. Este princípio tem 
sido consistentemente confirmado 
pelo TAD.] 
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2.1.2 Prova suficiente de uma infração de norma 

antidopagem  nos termos do Artigo 2.1 é 
estabelecido por qualquer dos seguintes: 
presença de uma Substância Proibida ou 
seus Metabólitos ou Marcadores na Amostra 
A do atleta onde o atleta renuncie a análise 
da Amostra B e da Amostra B não for 
analisada; ou, no caso da Amostra B do 
atleta ser analisada e a análise da Amostra B 
do atleta confirmar a presença da Substância 
Proibida ou seus Metabólitos ou Marcadores 
encontrados no atleta é um exemplo; ou, no 
caso da Amostra B do atleta ser dividida em 
duas garrafas e a análise da segunda garrafa 
confirmar a presença da Substância Proibida 
ou seus Metabólitos ou Marcadores 
encontrados na primeira garrafa. 

2.1.3 Excetuando-se as substâncias para as quais 
um limiar quantitativo é especificamente 
identificado na lista de Substâncias 
Proibidas, a presença de qualquer 
quantidade de uma Substância Proibida ou 
seus Metabólitos ou Marcadores na 
Amostra de um atleta constituirá uma 
infração de norma de antidopagem. 

2.1.4 Como exceção à regra geral do Artigo 2.1, a 
lista de proibições ou Normas Internacionais 
poderá estabelecer critérios especiais para a 
avaliação de Substâncias Proibidas, que 
também pode ser produzida de forma 
endógena. 

 
 

[Comentário ao Artigo 2.1.2: A 

Organização antidopagem responsável 

pela gestão dos resultados pode, 

a seu critério, optar por ter o 

mostra B analisada, mesmo que o atleta 

não solicite a análise da 

Amostra 8] 
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2.2 Uso ou Tentativa de Uso por um Atleta de uma 

Substância Proibida ou um Método Proibido 
 

2.2.1 é dever pessoal do atleta assegurar-se que 
nenhuma Substância Proibida entre em seu 
corpo e que nenhum Método Proibido seja 
utilizado.  Assim, não é necessário que 
intenção, culpa, negligência ou 
conhecimento por parte do atleta seja 
demonstrado, a fim de estabelecer uma 
violação de regra antidopagem por uso de 
uma substância proibida ou método 
proibido. 

2.2.2 O sucesso ou insucesso do uso ou da 
tentativa de uso de uma Substância Proibida 
ou Método Proibido não é material.   é 
suficiente que a Substância Proibida ou 
Método Proibido seja utilizado ou tenha 
havido a tentativa de uso para que uma 
violação da regra de antidopagem seja 
cometida.  

[Comentário ao Artigo 2.2: Tem sido 
sempre o caso que uso ou Tentativa de 
Utilização de uma substância proibida ou 
método proibido pode ser estabelecida por 
quaisquer meios confiáveis.  Como notado 
no comentário ao Artigo 3.2 ao contrário 
das provas necessárias para estabelecer 
uma infração de norma de antidopagem 
nos termos do Artigo 2.1, Utilizar ou 
Tentativa de Uso também pode ser 
estabelecido por outros meios confiáveis, 
tais como admissões pelo atleta, 
declarações de testemunhas, provas 
documentais, conclusões extraídas do 

perfil longitudinal, incluindo dados recolhidos 
como parte do passaporte biológico do atleta ou 
outras informações analíticas, não satisfizer todos 
os requisitos para estabelecer a "Presença" de um 
Proibido  Substância de acordo com o Artigo 2.1 

Por exemplo, o Uso pode ser estabelecido com 
base em dados analíticos confiáveis a partir da 
análise de uma Amostra A (sem confirmação de 
uma análise de uma Amostra B) ou a partir da 
análise de uma Amostra B sozinha onde a 
Organização antidopagem fornece uma explicação 
satisfatória para a falta de confirmação na outra 
Amostra.] 

 
[Comentário ao artigo 2.2.2 Demonstrando a 
"Tentativa de Uso" de uma substância 
proibida ou de um método proibido requer 
prova de dolo, por parte do atleta. O fato de 
que a intenção pode ser obrigada a provar 
este particular infração de norma 
antidopagem não põe em causa o princípio 
da Responsabilidade Objetiva para infrações 
ao Artigo 2.1 e infrações ao Artigo 2.2 no 
contexto da utilização de uma Substância 
Proibida ou Método Proibido. 

O uso por parte de um atleta de uma 
substância proibida constitui uma 
infração da norma antidopagem a 
menos que tal substância não seja 
proibida Fora-de-Competição e o Uso 
do atleta ocorre Fora-de-
Competição. (No entanto, a presença 
de uma Substância Proibida ou seus 
Metabólitos ou Marcadores em uma 
Amostra coletada Em Competição é 
uma infração ao Artigo 2.1, 
independentemente do momento 
quando a substância foi 
administrada]  
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2.3 Fuga, Recusa ou não apresentação da 

Coleta de Amostra 
Fugir da coleta de Amostra, ou sem justificativa 
convincente recusa ou não submissão à coleta da Amostra 
após notificação como for autorizado em regras aplicáveis 
de antidopagem.  

2.4 Falha na Localização 
Qualquer combinação de três provas perdidas e / 
ou falhas de arquivamento, conforme definido na 
Norma Internacional de Controle e investigações, 
dentro de um período de doze meses por um atleta 
em um conjunto de testes registrados. 

 
2.5 Adulteração ou  Tentativa de alteração de qualquer parte 

do controle de dopagem 
Conduta que subverta o processo de controle de 
dopagem, mas que não está incluída na definição 
de Métodos Proibidos.  A adulteração deve incluir, 
sem limitação, intervenção intencional ou tentativa 
de interferir com um oficial de controle de 
dopagem, fornecendo informações fraudulentas 
para uma organização de antidopagem ou intimidar 
ou tentar intimidar uma testemunha potencial. 

 

 

Comentário ao Artigo 2.3: Por 
exemplo, seria uma infração de norma 
de antidopagem de "evasão da coleta 
de Amostra" se for demonstrado que o 
atleta estava deliberadamente 
evitando um oficial de Controle de 
Dopagem para fugir da notificação ou 
Testes Uma infração de   

"deixar de submeter-se a coleta de 
Amostra" pode ser baseada em 
qualquer conduta intencional 
ou conduta negligente do atleta, 
enquanto que "fugir" ou "recusar" a 
coleta de Amostra contempla conduta 
intencional por parte do atleta.] 

 
Comentário ao Artigo 2.5: Por exemplo, 
este artigo pretende proibir a alteração 
dos números de identificação em um 
formulário de Controle de Dopagem 
durante o teste, quebrando o frasco B 
no momento da análise da Amostra B, 
ou alterar uma Amostra com a adição 
de uma substância estranha. 

Conduta ofensiva em direção a um 
oficial de Controle de Dopagem ou 
outra pessoa envolvida no controle de 
dopagem disso, não constitui 
adulteração deve ser abordada nas 
regras disciplinares de organizações 
desportivas.] 
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2.6 Posse de Substância Proibida ou um 

Método Proibido 

2.6.1 Posse por parte de um atleta em 
competição de uma substância proibida ou 
qualquer Método Proibido ou posse por 
parte de um atleta Fora-de-Competição de 
qualquer Substância Proibida ou qualquer 
Método Proibido que seja proibido Fora-de-
Competição, exceto se o atleta provar que a 
Posse decorre de uma autorização de uso 
para fins terapêuticos ("TUE") nos termos do 

Artigo 4.4 ou qualquer outra justificação 
aceitável. 

2.6.2 Posse por parte de um Membro da Equipe 
de Apoio de um Atleta em Competição, ou 
Posse por parte de um Membro da Equipe 
de Apoio de um Atleta Fora-de-Competição 
de qualquer Substância Proibida ou 
qualquer Método Proibido que seja proibido 
Fora-de-Competição, relacionado a um 
atleta, Competição ou treinamento, exceto 
se o membro da Equipe de Apoio ao Atleta 
provar que a Posse decorre de uma TUE 
(autorização de uso para fins terapêuticos) 
nos termos do  Artigo 4.4  ou outra 
justificação aceitável.  

 

 
2.7 Tráfico ou Tentativa de Tráfico de qualquer 

Substância Proibida ou Método Proibido 
 

 

Comentários sobre os artigos 2.6.1 e 
2.6.2 Justificativa aceitável não 
incluem, por exemplo, a compra ou 
Posse de uma substância proibida para 
fins de dá-lo a um amigo ou 

parente, exceto em circunstâncias 
médicas justificáveis onde essa Pessoa 
tinha a prescrição de um médico, por 
exemplo, a compra de insulina para 
uma criança diabética.] 

 
[Comentário ao artigo 2.6.2 
Justificação aceitável deve incluir, por 
exemplo, um médico da equipe 
transportando 

Substâncias Proibidas para lidar com 
situações agudas e de emergência.] 
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2.8 A Administração, ou Tentativa de administração 
a qualquer Atleta em Competição de uma 
Substância Proibida ou Método Proibido, ou 
Administração ou Tentativa de Administração a 
qualquer Atleta Fora-de-Competição de 
qualquer Substância Proibida ou qualquer 
Método Proibido que seja proibido Fora-de-
Competição 

 
2.9 Cumplicidade 

Ajudar, encorajar, ajudar, incitar, conspirar, 
encobrir ou qualquer outro tipo de cumplicidade 
intencional envolvendo uma infração à regra 
antidopagem, tentativa de antidopagem ou 
violação do Artigo 10.12.1 por outra pessoa. 

 

 

2.10 Associação Proibida 

A associação por parte de um atleta ou outra 
Pessoa sujeita à autoridade de uma organização 
antidopagem em um esporte profissional ou 
capacidade relacionada à esporte com qualquer 
pessoa de Apoio ao atleta que: 

 
2.10.1 Se sujeito a autoridade de uma organização 

antidopagem, esteja servindo um período 
de Suspensão; ou  

2.10.2 Se não for sujeito a autoridade de uma 
organização antidopagem e onde Suspensão 
não foi abordada em um processo de gestão 
de resultados nos termos do Código, foi 
condenado ou encontrado em um processo 
criminal, disciplinar ou profissional por ter se 
envolvido em comportamentos que 
constituíram uma violação das regras 
antidopagem, caso as regras complacentes 
com o Código fossem aplicáveis a essa 
pessoa. O estado desqualificante de tal 
Pessoa passa a vigorar por seis anos a partir 
da decisão criminal, profissional ou disciplinar 
ou a duração da sanção criminal, disciplinar 
ou profissional imposta; ou  

2.10.3 esteja servindo como frente ou intermediário 
para um indivíduo descrito no Artigo 2.10.1 
ou 2.10.2. 
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Para que esta disposição seja aplicável, é 
necessário que o atleta ou outra pessoa 
tenha sido previamente avisado, por escrito, 
por uma organização antidopagem com 
jurisdição sobre o atleta ou outra pessoa, ou 
pela AMA, do estado invalidador da Pessoal 
de Apoio ao atleta e a possível conseqüência 
da associação proibida e que o atleta ou 
outra pessoa pode razoavelmente evitar a 
associação. A organização antidopagem 
deve tem usar esforços razoáveis para 
informar que a Pessoa de Apoio ao Atleta 
que é o assunto da notificação ao atleta ou 
outra Pessoa, que a Pessoa de Apoio ao 
Atleta possa, dentro de 15 dias, ir à 
organização antidopagem para explicar que 
os critérios descritos nos Artigos 2.10.1 e 
2.10.2 não se aplicam a ele ou ela.  Não 
obstante o Artigo 17, este artigo aplica-se 
mesmo quando a conduta invalidadora da 
Pessoa de Apoio ao atleta ocorreu antes da 
data de vigência prevista no Artigo 25.) 

O ônus deve ser feito sobre o atleta ou 
outra pessoa para estabelecer que qualquer 
associação com o pessoal de apoio ao atleta 
descrito no Artigo 2.10.1 ou 2.10.2não está na 
capacidade relacionado ao profissional ou 
ao esporte.  

Organizações antidopagem que estão 
conscientes de Pessoal de Apoio ao atleta 
que atendem aos critérios descritos no Artigo 

2.10.1, 2.10.2, 2.10.3 ou deve apresentar 
essa informação para a AMA. 

 

 

[Comentário ao Artigo 2.10. Atletas e 
outras pessoas não devem trabalhar 
com técnicos, treinadores, médicos ou 
outros Pessoal de Apoio ao atleta que 
são inelegíveis por conta de uma 
violação da regra antidopagem ou que 
tenham sido criminalmente condenados 
ou disciplinados profissionalmente em 
relação à dopagem. Alguns exemplos 
dos tipos de associação 

que são proibidas incluem: obtenção de 
treinamento, estratégia, técnica, 
nutrição ou indicação médica; obtenção 
de terapia, tratamento ou prescrições; 
fornecer quaisquer produtos corporais 
para análise; ou permissão que a pessoa 
de apoio ao atleta para servir como um 
agente ou representante. Associação 
Proibida não precisa envolver qualquer 
forma de compensação.] 
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ARTIGO 3  PROVA DE DOPAGEM  
 

3.1 Ônus da Prova e Padrões de Prova 

A organização antidopagem deve ter o encargo de 

estabelecer que uma violação à regra antidopagem 

ocorreu.  O padrão de prova será alcançado no caso 

da organização antidopagem determinar a violação de 

uma norma antidopagem, se tal for aceito como  

válido pela instância de audiência, tendo em conta a 

gravidade da acusação feita. Este padrão de prova em 

todos os casos é maior que um mero equilíbrio de 

probabilidade, mas menos que prova além de qualquer 

dúvida razoável.  Nos casos em que o Código coloca o 

ônus da prova sobre o Atleta ou qualquer outra  

Pessoa que presumivelmente tenha cometido uma 

violação de uma regra antidopagem, como forma de se 

defender de uma acusação ou estabelecer fatos ou 

circunstâncias específicas, o padrão de prova deve ser 

feita por um equilíbrio de probabilidade. 
 

 

3.2 Métodos de Estabelecimento de Fatos e Presunções 

Os fatos relativos às violações das regras antidopagem 

podem ser provados através de todos os meios 

confiáveis, incluindo confissões. As seguintes regras 

de prova devem ser aplicáveis em casos de dopagem: 

3.2.1 Métodos analíticos ou limites de decisão 

aprovados pela AMA após consulta à 

comunidade científica relevante e que tem sido  
 

 

Comentário ao Artigo 3.1: Este padrão 
de prova exigido para ser cumprido pela 
organização antidopagem é comparável 

com o padrão que é aplicado na 
maioria dos países com casos 
envolvendo má conduta 
profissional.] 

 
Comentário ao Artigo 3.2: Por exemplo, uma 
Organização Antidopagem pode estabelecer um a 
infração de norma de antidopagem ao Artigo 2.2  
com base nas admissões do atleta , o testemunho 
credível de terceiros , provas documentais 
confiáveis, dados analíticos confiáveis a partir de 

qualquer Amostra A ou B conforme previsto 
nos comentários do Artigo 2.2, ou conclusões 
tiradas a partir do perfil de uma série de 
Amostras de sangue e urina do atleta tais 
como dados do passaporte biológico do atleta.] 
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as matérias de revisão por pares são 
presumidamente válidas cientificamente.   
Qualquer atleta ou outra pessoa que tentar 
refutar esta presunção de validade científica 
deverá, como condição prévia para qualquer 
desafio, em primeiro lugar notificar a AMA 
sobre o desafio e a base do desafio. A TAD, 
por sua própria iniciativa, pode também 
informar a AMA sobre qualquer desafio 
semelhante.  A pedido da AMA, o painel da 
TAD nomeará um perito científico 
apropriado para ajudar o grupo na sua 
avaliação do desafio. Dentro de 10 dias a 
contar da recepção da AMA de tal aviso, e o 
recebimento do arquivo TAD, A AMA 
também terá o direito de intervir como 
parte, figurar como amicus curiae ou de 
outra forma fornecer evidências de tal 
processo. 

3.2.2 Presume-se que laboratórios credenciados 
pela AMA, e outros laboratórios aprovados 
pela AMA realizaram as análises de 
Amostras e procedimentos de segurança, de 
acordo com a Norma Internacional para 
Laboratórios.  O atleta ou outra pessoa pode 
refutar esta presunção se provar que um 
desvio do Padrão Internacional para 
Laboratórios ocorreu que poderia 
razoavelmente ter causado o resultado 
analítico adverso. 

se o atleta ou outra pessoa refutar a 
presunção anterior demonstrando que um 
desvio do Padrão Internacional para 
Laboratórios ocorreu que poderia 
razoavelmente ter causado o resultado 
analítico adverso, em seguida, a organização 
antidopagem terá o ônus de estabelecer que 
tal divergência não causou o resultado 
analítico adverso. 

 
[Comentário ao artigo 3.2.2 O ônus é 
sobre o atleta ou outra pessoa para 
estabelecer, por um balanço de 
probabilidade, uma partida do Padrão 
Internacional para Laboratórios que 
poderiam razoavelmente ter causado o 
Resultado Analítico Adverso. Se o atleta 
ou  

outra pessoa faz isso, o ônus se desloca 
para a Organização antidopagem para 
provar a satisfação confortável do 
painel audiência que o desvio não 
causou o Resultado Analítico Adverso.] 
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3.2.3 Desvios de qualquer outra norma 

internacional ou outra regra antidopagem 
ou política estabelecida no Código ou pelas 
regras da organização de antidopagem que 
não causaram um resultado analítico 
adverso ou outra regra antidopagem não 
devem invalidar as provas ou resultados. Se 
o atleta ou outra pessoa estabelecer que um 
desvio de outra Norma Internacional ou 
outra regra antidopagem ou política que 
possa razoavelmente ter causado uma 
infração à regra antidopagem com base em 
um resultado analítico adverso ou outra 
violação de regra antidopagem, a 
organização antidopagem terá o ônus de 
estabelecer que tal divergência não causou 
o resultado analítico adverso ou a base 
fatual para a violação da regra antidopagem. 

3.2.4 Os fatos estabelecidos por uma decisão de um 

tribunal disciplinar profissional de jurisdição 

competente que não é objeto de um recurso 

pendente será prova irrefutável contra o atleta 
ou outra pessoa a quem a decisão dizia 

respeito desses fatos, a menos que o atleta ou 

outra pessoa estabelecer que a decisão violou 
princípios de justiça natural.  

3.2.5 O painel de audiência sobre uma violação de 

regra antidopagem pode tirar uma conclusão 

adversa ao atleta ou outra pessoa que afirmou 

ter cometido uma violação de antidopagem 

com base no atleta ou a recusa de outra 

pessoa, depois de um pedido feito em de um 

prazo razoável antes da audiência, a 

comparecer na audiência (pessoalmente ou 

telefonicamente, conforme indicado pelo painel 

de audiência) e para responder às perguntas 

do painel de audição ou a organização 
antidopagem afirmando a violação da regra de 

antidopagem. 
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ARTIGO 4 A LISTA DE PROIBIÇÕES 
 

4.1 Publicação e Revisão da Lista de Proibições 

A AMA publicará, sempre que necessário e pelo 
menos de forma anual, uma Lista de Proibições que 
terá a qualidade de Norma Internacional. O 
conteúdo proposto para a Lista de Proibições bem 
como as respectivas revisões será fornecido por 
escrito prontamente a todos os Signatários e 
governos para efeitos de consulta e comentários.  
Cada versão anual da Lista de Proibições bem como 
todas as revisões da mesma serão distribuídas 
prontamente pela AMA a cada um dos Signatários, 
laboratórios acreditados ou aprovados pela AMA e 
governos e serão igualmente publicadas no site da 
AMA, devendo cada Signatário tomar as medidas 
adequadas no sentido de distribuir a Lista de 
Proibições aos seus membros e associados. Os 
regulamentos de cada organização antidopagem 
deverão especificar que, exceto se existir disposição 
em contrário na Lista de Proibições ou  
nas respectivas revisões, a Lista de Proibições e as 
respectivas revisões entrarão em vigor, nos termos 
das normas da organização antidopagem no prazo 
de três meses após a publicação por parte da AMA 
da Lista de Proibições, sem necessidade de 
qualquer formalidade posterior por parte da 
organização antidopagem. 

 

 
4.2 Substâncias Proibidas e Métodos Proibidos 

Identificados na Lista de Proibições 

4.2.1 Substâncias Proibidas e Métodos Proibidos 

A Lista de Proibições deve identificar as 
Substâncias Proibidas e Métodos Proibidos 
como dopagem a qualquer momento (em 
competição e Fora-de-Competição) por 
causa de seu potencial para melhorar o 
desempenho em competições futuras ou seu 
potencial de mascaramento, 

 

Comentário ao Artigo 4.1: A Lista de 
Proibições será revisada e publicada de 
forma sumária, sempre que houver 
necessidade. No entanto, por uma 
questão de previsibilidade, uma nova 
Lista de Proibições será publicada todos 
os anos caso tenham ou não sido feitas 
alterações. A AMA terá sempre a Lista de 

Proibições mais atual publicada em seu site. A 
Lista de Proibições é uma parte integrante da 
Convenção Internacional contra a Dopagem no 
Esporte. A AMA irá informar o Diretor-Geral da 
UNESCO sobre qualquer alteração na Lista de 
Proibições.] 
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e aquelas substâncias e métodos que são 
proibidos Em Competição somente.  A Lista 
de Proibições deve ser expandida pela AMA 
para um esporte em particular.  Substâncias 
Proibidas e Métodos Proibidos podem ser 
incluídos na lista de Substâncias Proibidas 
por categoria geral (por exemplo, agentes 
anabolizantes) ou por referência específica a 
uma substância ou método particular. 

4.2.2 Substâncias Especificadas 

Para fins de aplicação do Artigo 10, todas as 
Substâncias Proibidas devem ser Substâncias 
Especificadas exceto substâncias nas classes 
de agentes anabolizantes e hormônios e 
todos os estimulantes e antagonistas 
hormonais e moduladores assim 
identificados na Lista  de Proibições. A 
categoria de Substâncias Especificadas não 
deve incluir Métodos Proibidos.  

4.2.3 Novas Classes de Substâncias Proibidas  

no caso da AMA expandir a lista de 
proibições  pela adição de uma nova classe 
de Substâncias Proibidas em conformidade 

com o Artigo 4.1, o Comitê Executivo da AMA 
deve determinar se uma ou todas as 
Substâncias Proibidas dentro da nova classe 
de Substâncias Proibidas serão consideradas 
Substâncias Especificadas nos termos do 
Artigo 4.2.2 . 

 

 

[Comentário ao Artigo 4.2.1: Fora-de-
Competição O uso de uma substância 
que só é proibido em competição 
não é uma infração da norma de 
antidopagem.  

a menos que um resultado analítico 
adverso para a substância ou seus 
metabólitos ou marcadores seja 
relatado para uma Amostra coletada 
em competição.] 

 
[Comentário ao Artigo 4.2.2: As 
substâncias mencionadas 
identificadas no Artigo 4.2.2 não 
devem de forma alguma ser 
consideradas menos importante ou 
menos perigosas do que outras 
substâncias de 

dopagem. Em vez disso, eles são 
simplesmente substâncias que são mais 
suscetíveis de terem sido consumidas 
por um atleta para outro fim que não a 
melhoria do desempenho esportivo.] 
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4.3 Critérios para Inclusão de Substâncias 
Proibidas e Métodos  
Proibidos na Lista de Proibições 

A AMA deverá ter em conta os seguintes critérios na 

sua decisão de incluir ou  

não uma substância ou método na Lista de Proibições: 

4.3.1 Uma substância ou método será susceptível de 

ser incluída na Lista de Proibições se a AMA, a 

seu critério, determinar que a substância ou 

método preenche dois dos três critérios 

seguintes: 

4.3.1.1 Prova médica ou outra prova 

científica, efeito farmacológico ou 

experiência de acordo com os quais a 

substância ou método tem potencial 

para melhorar ou melhora, sozinha ou 

em combinação com outras 

substâncias ou métodos,  

o desempenho esportivo; 

4.3.1.2 Prova médica ou outra prova 

científica, efeito farmacológico ou 

experiência de acordo com os quais a 

utilização da substância ou método 

constitui um risco atual  

ou potencial para a saúde do atleta; 

4.3.1.3 A determinação por parte da AMA, de 

que a utilização da substância ou 

método viola o espírito desportivo, tal 

como este é descrito na Introdução 

deste Código. 

4.3.2 Uma substância ou método deverão também 

ser incluídos na Lista de Proibições se a AMA 
determinar que existem provas médicas ou 

outras provas científicas, efeito  

farmacológico ou experiência que 
 

 

[Comentário ao Artigo 4.3.1.1 Este artigo 
antecipa que não podem ser substâncias 
que, quando usadas sozinhas, não são 
proibidas, mas que serão proibidas se 
utilizadas em combinação com outras 
substâncias. A substância que é 

adicionada à Lista de Substâncias Proibidas porque 
tem o potencial para melhorar o desempenho 
somente em combinação com outra substância 
deve ser anotada e será proibida somente se 
houver provas relativas a ambas as substâncias em 
combinação.] 
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a substância ou método tem potencial para 
mascarar o uso de outras Substâncias 
Proibidas ou Métodos Proibidos.  

4.3.3 A determinação por parte da AMA sobre as 
Substâncias Proibidas e Métodos Proibidos 
que serão incluídos na lista de proibições, a 
classificação das substâncias em categorias 
na lista de proibições, bem como a 
classificação de uma substância proibida em 
todos os momentos ou somente em 
competição, seja final e não está sujeita a 
contestação por parte de um atleta ou outra 
pessoa com base no argumento de que a 
substância ou método não era um agente 
mascarante ou não tem o potencial de 
melhorar o desempenho, representa um 
risco para a saúde ou viola o espírito 
esportivo. 

 

 

4.4 Uso para Fins Terapêuticos ("TUEs") 

4.4.1 A presença de Substância Proibida ou seus 
Metabólitos ou Marcadores, e/ou o uso ou 
tentativa de uso, Posse ou administração ou 
tentativa de administração de uma 
Substância Proibida ou Método Proibido não 
deve ser considerada como uma violação da 
regra de antidopagem caso seja consistente 
com as disposições de uma TUE feita em 
acordo com a Norma Internacional para 
autorizações para fins terapêuticos.  

4.4.2 Um atleta que não é um atleta de nível 
internacional deve aplicar-se a sua 
organização nacional antidopagem para um 
TUE. Se a organização nacional 
antidopagem negar o pedido, o atleta pode 
recorrer exclusivamente ao órgão de 
apelação de nível nacional descrito nos 
Artigos 13.2.2 e 13.2.3. 

 

 

[Comentário ao Artigo 4.3.2: Como 
parte do processo a cada ano, todos os 
Signatários, governos e outros 
interessados 

Pessoas são convidadas a apresentar 
as suas observações à AMA sobre o 
conteúdo da Lista de Proibições.] 
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4.4.3 Um atleta que é um atleta a nível internacional deve 

aplicar a sua Federação Internacional.  

4.4.3.1 Quando o atleta já tem um TUE 
concedido pela sua organização 
nacional antidopagem para a 
substância ou método em questão, 
caso este TUE satisfaça os critérios 
estabelecidos na Norma Internacional 
para Isenção de Uso Terapêutico, a 
Federação Internacional deve 
reconhecer isto.  Caso a Federação 
Internacional considerar que o TUE 
não satisfaz estes critérios  

e então, se recusar a reconhecer 
isto, deve notificar o atleta e sua 
organização nacional antidopagem 
imediatamente, com explicações.  O 
atleta ou a organização nacional 
antidopagem terá 21 dias a contar 
da notificação para submeter a 
questão à AMA para revisão. Se o 
assunto foi submetido à AMA para 
revisão, o TUE concedido pela 
organização nacional antidopagem 
continua válido para a competição a 
nível nacional e testes Fora-de-
Competição (mas não é válido para 
Competição a nível internacional), 
aguardando a decisão da AMA.  Se a 
questão não for encaminhada à AMA 
para revisão, o TUE torna-se inválido 
para qualquer fim, quando o prazo 
da revisão de 21 dias expirar. 

4.4.3.2 Caso o atleta não tenha já um TUE 
concedido por sua organização 

 
[Comentário ao artigo 4.4.3 Se a 
Federação Internacional recusar-se a 
reconhecer uma TUE concedida por 
uma Organização Nacional 
antidopagem só porque os registros 
médicos e outras informações estão 
em falta que são necessários para 
demonstrar a satisfação com os 
critérios da Norma Internacional para 
Isenção de Uso Terapêutico, 
a questão não deve ser 
encaminhada 

a AMA. Em vez disso, o arquivo deve 
ser preenchido e reenviado para a 
Federação Internacional. 

 
Se uma Federação Internacional optar 
por testar um atleta que não seja um 
atleta de nível internacional, deve 
reconhecer um TUE concedido ao atleta 
pela sua Organização Nacional 
antidopagem.] 
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nacional antidopagem para a 
substância ou método em questão, 
o atleta deve aplicar diretamente à 
sua Federação Internacional para 
obter um TUE assim que houver a 
necessidade. Se a Federação 
internacional (ou a organização 
nacional antidopagem, onde se 
comprometeu a analisar o pedido, 
em nome da Federação 
internacional) negar o pedido do 
atleta, esta deve notificar o atleta 
prontamente, com explicações. Se a 
Federação internacional conceder o 
pedido do atleta, esta deve notificar 
não só o atleta, mas também a sua 
organização nacional antidopagem, 
e se a organização nacional 
antidopagem considerar que o TUE 
não atende aos critérios 
estabelecidos na norma 
internacional Autorização de 
Utilização Terapêutica, tem 21 dias a 
contar da notificação para submeter 
a questão à AMA para revisão. Se a 
organização nacional antidopagem 
recorrer à AMA para revisão, o TUE 
concedido pela Federação 
Internacional permanece válido para 
competição de nível internacional e 
testes Fora-de-Competição (mas não 
é válido para competições de nível 
nacional) enquanto se aguarda a 
decisão da AMA. Se a organização 
nacional antidopagem não 
submeter o assunto à AMA para 
revisão, o TUE concedido pela 
Federação internacional torna-se 
válido para competição de nível 
nacional, bem como quando o prazo 
da revisão de 21 dias expirar. 

4.4.4 Uma Organização de Grande Evento pode 
exigir que os atletas façam o pedido de um 
TUE se eles quiserem utilizar uma 
Substância Proibida ou um Método Proibido 
em relação ao evento, neste caso:  
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4.4.4.1 A Organização de grande evento 
deve assegurar que um processo 
esteja disponível para um atleta 
fazer um pedido para um TUE, se ele 
ou ela não tiver um. Se o TUE for 
concedido, este é válido apenas 
para o seu evento. 

4.4.4.2 Quando o atleta já tiver um TUE 
concedido pela sua organização 
antidopagem nacional ou Federação 
internacional, se o TUE satisfizer os 
critérios estabelecidos na Norma 
Internacional para Isenção de Uso 
Terapêutico, a Organização Principal 
do Evento deve reconhecer isto.  Se 
a Organização Principal do Evento 
decidir que o TUE não satisfaz tais 
critérios e então se recusar a 
reconhecê-los, esta deve notificar o 
atleta prontamente, explicando seus 
motivos.  

4.4.4.3 Uma decisão de uma Organização 
principal de evento de não 
reconhecimento ou não concessão de 
um TUE pode ser recorrida pelo atleta 
exclusivamente a um corpo 
independente estabelecido ou 
nomeado pela Organização principal 
do evento para este propósito.  se o 
atleta não apelar (ou o recurso for 
mal sucedido), ele ou ela não pode 
usar a substância ou método em 
questão em relação ao evento, mas 
nenhum TUE concedido pela sua 
organização nacional antidopagem ou 
Federação internacional para esta 
substância ou método permanece 
válido fora desse evento. 

 

 

[Comentário ao Artigo 4.4.4.3 Por 
exemplo, a Divisão Ad Hoc do TAD ou 
órgão similar pode atuar como 
instância de recurso independente para 
determinados eventos, ou a AMA pode 
concordar em realizar essa função. Se 
nem o TAD nem a AMA 

estiverem realizando essa função, a 
AMA se reserva o direito (mas não a 
obrigação) de rever as decisões de TUE 
feito em conexão com o evento a 
qualquer momento, de acordo com o 
Artigo 4.4.6.] 
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4.4.5 Se uma organização antidopagem escolher 

coletar uma Amostra de uma pessoa que 
não é um atleta de nível nacional ou 
internacional, e essa pessoa está usando 
uma Substância Proibida ou Método 
Proibido por razões terapêuticas, a 
organização antidopagem pode permitir a 
ele ou ela faça o pedido de um TUE 
retroativo. 

4.4.6 A AMA tem de rever a decisão de uma 
Federação Internacional de não reconhecer 
o TUE concedido pela organização nacional 
antidopagem que lhe seja apresentada pelo 
atleta ou organização nacional antidopagem 
do atleta. Além disso, a AMA deve rever a 
decisão de uma Federação internacional de 
conceder um TUE que é apresentado pela 
organização nacional antidopagem do 
atleta.   A AMA pode rever quaisquer outras 
decisões de TUE, em qualquer momento, 
seja a pedido dos interessados ou por sua 
própria iniciativa. Se a decisão, sendo 
revisada, atender aos critérios estabelecidos 
na Norma Internacional para Isenção de Uso 
Terapêutico, a AMA não irá interferir. Se a 
decisão da TUE não atender a esses critérios, 
a AMA vai revertê-la. 

4.4.7 Qualquer decisão com relação à TUE por 
uma Federação internacional (ou por uma 
organização nacional antidopagem que se 
comprometeu a analisar o pedido em nome 
de uma Federação internacional), que não é 
revisada pela AMA, ou que é revisado pela 
AMA, mas não é revertida após análise, 
pode ser objeto de recurso por parte do 
atleta e/ou organização nacional 
antidopagem do atleta, exclusivamente ao 
TAD. 

 
[Comentário ao Artigo 4.4.6: AMA terá 
o direito de cobrar uma taxa para 
cobrir os custos de (a) qualquer revisão 
necessária para conduzir em 
concordância com o Artigo 

4.4.6; e (b) qualquer revisão que 
escolher realizar, em que a decisão a 
ser revista é invertida.] 

 
[Comentário ao Artigo 4.4.7: Em tais casos, 
a decisão sendo apelada é a decisão sobre 
TUE da Federação Internacional, não é 
decisão da AMA não rever a decisão TUE ou 
(tendo revisada ela) não reverter a decisão 
TUE. No entanto, o tempo para recorrer da 

decisão TUE não começa a entrar em vigor a 
partir da data em que a AMA comunicar sua 
decisão. Em qualquer caso, se a decisão foi 
revista pela AMA ou não, a AMA deverá ter 
dado notificação do recurso para que ela 
possa participar, se assim o entender.] 
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4.4.8 A decisão por parte da AMA de reverter a 
decisão a TUE cabe recurso por parte do 
atleta, da organização nacional antidopagem 
e/ou a Federação internacional afetada, 
exclusivamente ao TAD. 

4.4.9 A ausência de medidas num prazo razoável 
em um pedido devidamente submetido para 
a concessão/reconhecimento de um TUE ou 
de revisão de uma decisão sobre um TUE 
será considerado uma negação do pedido. 

 
 

4.5 Programa de Vigilância 

A AMA, através de consultas a outros Signatários e 
governos, estabelecerá um programa de vigilância 
relativo a substâncias que não se encontram 
incluídas na Lista de Proibições, mas que a AMA 
deseja acompanhar de forma a detectar padrões de 
utilização indevida dos mesmos no esporte.  A AMA 
deverá publicar, antes de qualquer teste, as 
substâncias que serão monitoradas.  Os 
laboratórios comunicarão periodicamente à AMA os 
casos de presença dessas substâncias de forma 
agregada por modalidade esportiva e indicando 
ainda se as Amostras foram recolhidas Em 
Competição ou Fora-de-Competição.  Tais relatórios 
não devem conter informação adicional com 
relação à Amostras específicas.   A AMA 
disponibilizará às Federações Internacionais e às 
Organizações Nacionais Antidopagem, pelo menos 
uma vez por ano, informação estatística agregada 
por modalidade esportiva relativa às substâncias 
adicionais. A AMA deverá implementar medidas 
destinadas a assegurar que é garantido o 
anonimato absoluto dos atletas com relação a tais 
relatórios. O uso relatado ou presença detectada de 
uma substância monitorada não deve constituir 
uma violação da regra antidopagem.  

 
 
 

ARTIGO 5 TESTES E INVESTIGAÇÕES 
 

5.1 Propósito dos Testes e Investigações 

Os testes e investigações só devem ser realizados por 

razões de antidopagem.  
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5.1.1 Os testes devem ser realizados para 

obtenção de evidência analítica quanto ao 
cumprimento do atleta (ou 
descumprimento) com a estrita proibição 
Código sobre a presença/uso de uma 
Substância Proibida ou Método Proibido. 

5.1.2 Devem ser realizadas investigações: 

(a) com relação a resultados atípicos e 
resultados adversos de salvo-condutos, de 
acordo com os Artigos 7.4  e 7.5, 
respectivamente, coletando  informações ou 
provas (incluindo, em particular, evidência 
analítica), a fim de determinar se uma 
violação de regra de  antidopagem ocorreu 
sob o Artigo 2.1 e/ou Artigo2.2; e 

(b) em relação a outras indicações de 
potenciais violações da norma de 
antidopagem, de acordo com os artigos 7.6 
e 7.7,, a coleta de informações ou de provas 
(incluindo, em particular evidência não-
analítica), a fim de determinar se uma 
infração de norma de antidopagem ocorreu 
sob qualquer dos artigos 2.2 -2.10.. 

 
5.2 Alcance dos testes 

Qualquer atleta pode ser obrigado a fornecer uma 
Amostra, a qualquer momento e em qualquer lugar 
por qualquer organização de antidopagem com 
autoridade de teste sobre ele ou ela. Sujeito a 
limitações de jurisdições para testes de evento 
estabelecidos no Artigo 5.3:  
5.2.1 Cada organização nacional antidopagem 

terá em competição e Fora-de-Competição 
autoridade de testes sobre todos os atletas 
que tenham a nacionalidade, sejam 
residentes, detentores de licenças ou 
membros de organizações esportivas de 
determinado país ou que estão presente na 
organização de antidopagem daquele país.  

5.2.2 Cada Federação Internacional deverá ter 
autoridade em competição e Fora-de-
Competição sobre todos os atletas que 
estão sujeitos às suas regras, incluindo 
aqueles que participam de eventos 
internacionais ou que participam de eventos 
regidos pelas regras da Federação 
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Internacional, ou que são membros ou 
detentores de licença daquela Federação 
Internacional ou por membros de suas 
Federações Nacionais ou seus membros. 

5.2.3 Cada Organização de Grande Evento, 
incluindo o Comitê Internacional Olímpico e 
Paraolímpico, devem ter autoridade para 
testes Em Competição para seus eventos e 
autoridade Fora-de-Competição sobre todos 
os atletas inseridos em um dos seus eventos 
futuros que foram de outra forma sujeitos a 
uma autoridade de testes da Organização de 
Grande Evento para um evento futuro.  

5.2.4 A AMA deve ter autoridade para testes Na 
Competição e fora da Competição como 
estabelecido no Artigo 20.  

5.2.5 Organizações antidopagem podem testar 
qualquer atleta sobre os quais eles têm 
autoridade de testes que não se aposentou, 
incluindo atletas que servem um período de 
Suspensão. 

5.2.6 Se uma Federação Internacional ou 
Organização principal de evento delegar ou 
contratar qualquer parte do teste a uma 
organização nacional de antidopagem 
(diretamente ou através de Federação 
Nacional), a organização nacional de 
antidopagem pode coletar Amostras 
adicionais ou pedir ao laboratório para 
realizar tipos adicionais de análises às custas 
da organização nacional de antidopagem. Se 
forem coletadas Amostras adicionais ou 
forem realizados tipos adicionais de 
análises, a Federação internacional ou 
Organização principal do evento deve ser 
notificada.  

 
Comentário ao Artigo 5.2: 
Autoridade adicional para realizar 
testes pode ser conferida por meio 
de acordos bilaterais ou 
multilaterais entre os signatários. A 
menos que o atleta tenha  
identificado uma janela de Teste de 60 
minutos durante o período descrito a 
seguir, ou não consentiu para a 
realização do Teste durante esse 
período, antes de testar um atleta 
entre  

11:00 e 06:00 horas , uma 
Organização Antidopagem deve ter 
suspeitas graves e sérias de que o 
atleta pode estar envolvido em 
dopagem. Uma objeção quanto a 
Organização antidopagem teve 
suspeita suficiente para fazer o teste 
durante este período de tempo não 
será uma defesa para uma infração 
de norma de antidopagem baseada 
em tal teste ou tentativa de teste.] 
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5.3 Teste de Evento 

5.3.1 Exceto em disposição em contrário, somente 
uma organização deve ser responsável por 
iniciar e controlar os testes em locais de 
eventos durante o Período de evento.   Em 
eventos internacionais, a coleta de Amostras 
deve ser iniciada e controlada pela 
organização internacional que é o órgão 
regulamentador para o evento (p.ex., o 
Comitê Olímpico internacional para os Jogos 
Olímpicos, a Federação Internacional para 
um Campeonato Mundial, e a Organização 
Pan-Americana de Esportes para os Jogos 
Pan-Americanos). Em eventos nacionais, a 
coleta de Amostras deve ser iniciada e 
controlada pela organização nacional 
antidopagem daquele país. A pedido do 
corpo governante para um evento, qualquer 
teste durante o período do evento fora dos 
locais de eventos deve ser coordenado com 
o órgão dirigente. 

5.3.2 Se uma organização antidopagem, que teria 
autoridade de testes, mas não é responsável 
por iniciar e controlar os testes em um 
evento deseja realizar testes de atletas nos 
locais de eventos durante o período do 
evento, a organização antidopagem deve, 
primeiro, conversar com o órgão dirigente 
do evento para obter permissão para 
conduzir e coordenar tais testes. Se a 
organização antidopagem não estiver 
satisfeita com a resposta do órgão dirigente 
do evento, a organização antidopagem 
pode, de acordo com os procedimentos 
publicados pela AMA, pedir à AMA 
permissão para realizar os testes e 
determinar como coordenar esses testes. A 
AMA não concederá autorização para tais 
testes antes de consultar e informar o órgão 
dirigente do evento. 

 

 

[Comentário ao Artigo 5.3.1: Alguns 
órgãos reguladores para eventos 
internacionais devem fazer seus 
próprios testes fora dos Locais de 
Eventos durante o período do  

evento e  portanto pretende coordenar 
aquele Teste com a Organização 
Nacional de Testes de antidopagem.] 



1 Controle de 
Dopagem 

ARTIGO 5  Testes e Investigações 

40 Código Mundial Antidopagem • 

2015 

 

 

P
A

R
T

E
 

 
 

A decisão da AMA deve ser final e não sujeita 

a recurso.  Salvo disposição em contrário na 

autorização para realizar testes, esses ensaios 

devem ser considerados testes Fora-de-

Competição. O gerenciamento de resultados 

para qualquer teste deve ser de 

responsabilidade da organização antidopagem 

de iniciar o teste, salvo disposição em contrário 

das normas do corpo dirigente do evento. 
 

 
5.4 Planejamento da Distribuição de Testes 

5.4.1 A AMA, em consulta às Federações 

internacionais e outras organizações 

antidopagem, vai adotar um Documento 

Técnico sob o Padrão Internacional para 

Testes e investigações que estabelece, por 

meio de uma avaliação de risco que 

Substâncias Proibidas e/ou Métodos Proibidos 

são mais propensos a sofrer abusos em 

esportes em particular e modalidades 

esportivas. 

5.4.2 Começando com essa avaliação de risco, cada 

organização antidopagem com autoridade deve 
desenvolver e implementar um plano de 
distribuição eficaz, inteligente e proporcional  

de testes que prioriza adequadamente entre as 
disciplinas, categorias de atletas, tipos de 
testes, tipos de Amostras coletadas, e tipos de 
análise de Amostras, tudo em conformidade 
com os requisitos da Norma Internacional para 
Testes e investigações. Cada organização 
antidopagem deve fornecer à AMA, mediante 
pedido, uma cópia do seu plano de distribuição 
de teste atual. 

[Comentário ao artigo 5.3.2 Antes de 
dar a aprovação a uma organização 
antidopagem para iniciar e conduzir 
testes em um evento internacional, a 
AMA deve consultar a organização 
internacional que é o órgão responsável 
pelo Evento. Antes de permitir que uma 
Federação Internacional inicie e 
conduza testes em um evento nacional, 

a AMA deve consultar a Organização Nacional 
antidopagem do país onde se realiza o evento.  
A Organização antidopagem  que "inicia e 
controle o Teste" pode, se preferir, entrar em 
acordos com outras organizações a que delega 
a responsabilidade para a coleta de Amostra 
ou outros aspectos do processo de Controle de 
Dopagem.] 
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5.4.3 Quando for viável, os testes serão 

coordenados através de ADAMS ou outro 

sistema aprovado pela AMA, a fim de 

maximizar a eficácia do esforço de teste 

combinado e para evitar testes repetitivos 

desnecessários. 
 

 
5.5 Requisitos para os Testes 

Todos os testes devem ser conduzidos em 

conformidade com o Padrão Internacional para Testes 

e investigações. 
 

 

5.6 Informação sobre a Localização do Atleta atletas 
que tenham sido incluídos em um conjunto de 
testes registrados pela Federação internacional e / 
ou organização nacional antidopagem deve 
fornecer informações sobre localização, da forma 
especificada no Padrão Internacional para Testes e 
investigações. As federações internacionais e 
organizações nacionais antidopagem devem 
coordenar a identificação de tais atletas e a coleta 
de suas informações sobre localização. Cada 
Federação Internacional e organização nacional 
antidopagem deve disponibilizar, por meio de 
ADAMS ou outro sistema aprovado pela AMA, uma 
lista que identifica os atletas incluídos no seu 
conjunto de testes registrados pelo nome ou por 
critérios claramente definidos.  Os atletas devem 
ser notificados antes que sejam incluídos em um 
conjunto de testes registrados e quando eles forem 
retirados deste conjunto.   A informação sobre 
localização fornecida enquanto estiver no conjunto 
de testes registrados estará acessível, através de 
ADAMS ou outro sistema aprovado pela AMA para 
a AMA e outras organizações antidopagem que 
tenham autoridade sobre o atleta como disposto no 
Artigo 5.2.  Esta informação deve ser mantida em 
estrita confiança em todos os momentos; serão 
utilizados exclusivamente para fins de 
planejamento, coordenação ou realização de 
controle de dopagem, fornecendo informações 
relevantes para o passaporte biológico do atleta ou 
outros resultados analíticos, para apoiar uma 
investigação sobre uma possível violação de regra 
de antidopagem, ou para apoiar procedimentos 
alegando uma infração de norma de antidopagem; 
e devem ser destruídos depois que não é mais 
relevante para estes propósitos, em conformidade 
com a Norma Internacional para a Proteção da 
Privacidade e informações pessoais. 
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5.7 Atletas aposentados Retornando à Competição 

5.7.1 se um atleta de nível nacional ou 
internacional em um conjunto de testes 
registrados se aposentar e desejar voltar 
para a participação ativa no esporte, o atleta 
não poderá competir em eventos 
internacionais ou eventos nacionais até que 
o atleta esteja disponível para testes, dando 
seis meses de aviso prévio por escrito à sua 
Federação internacional e organização 
nacional de antidopagem. A AMA, em 
consulta à Federação internacional 
relevante e organização nacional 
antidopagem, pode conceder uma isenção 
do aviso prévio por escrito de seis meses 
onde a aplicação rigorosa dessa regra seria 
manifestamente injusta para um atleta. Esta 
decisão pode ser recorrida sob o Artigo 13.  

5.7.1.1 Quaisquer resultados competitivos 

obtidos em violação do artigo 5.7.1 

devem ser invalidados. 

5.7.2 se um atleta se aposenta do esporte, estando 
sujeito a um período de Suspensão em 
seguida, pretender voltar à competição ativa 
no esporte, o atleta não poderá competir 
em eventos internacionais ou eventos 
nacionais até que o atleta esteja disponível 
para testes através de aviso prévio por 
escrito de seis meses (ou notificação 
equivalente ao período de Suspensão 
remanescente a partir da data em que o 
atleta se aposentou, se esse período foi 
superior a seis meses) para sua Federação 
internacional e organização nacional de 
antidopagem. 

 

 

5.8 Investigações e Compilação da Inteligência 

As organizações antidopagem devem assegurar que 

eles são capazes de fazer cada uma das seguintes, 

conforme o caso e de acordo com a Norma 

Internacional de Controle e investigações: 

5.8.1 Obter, avaliar e processar inteligência 

antidopagem de todas as fontes disponíveis 

para informar 
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o desenvolvimento de um plano de distribuição 

de teste eficaz, inteligente e proporcional, para 

planejar teste-alvo, e / ou para formar a base 

de uma investigação sobre uma possível 

infração de norma de antidopagem; e 

5.8.2 Investigar resultados atípicos e resultados 
adversos de passaporte, de acordo com os 

Artigos 7.4 e 7.5 respectivamente; e  

5.8.3 Investigar qualquer outra informação analítica 

ou não-analítica ou inteligência que indica uma 

violação possível de norma de antidopagem, 

de acordo com os artigos 7.6 e 7.7, de forma a 

descartar a possível violação ou desenvolver 

evidências que suportem o início de 

procedimento de antidopagem. 
 

 

ARTIGO 6 ANÁLISE DE AMOSTRAS 

As Amostras devem ser analisadas de acordo com os seguintes 

princípios:  

 

6.1 Uso de Laboratórios Aprovados e Credenciados 

Para os fins do Artigo 2.1, as Amostras serão 

analisadas apenas em laboratórios credenciados pela 

AMA ou laboratórios aprovados pela AMA. A escolha 

do laboratório credenciado pela AMA ou laboratório 

aprovado pela AMA utilizado para a análise da 

Amostra será determinado exclusivamente pela 

organização antidopagem responsável pela gestão de 

resultados. 

 

Comentário ao Artigo 6.1: Por razões de 
custo e de acesso geográfico, a AMA poderá 
aprovar laboratórios que não são 
credenciados pela AMA para realizar 
análises particulares, por exemplo, a análise 
de sangue, que deve ser entregue a partir do 
local de coleta para o laboratório dentro de 
um prazo estabelecido. Antes da aprovação 
de qualquer laboratório, AMA irá 

garantir que ele atenda aos altos padrões de análise 
e de custódia exigidas pela AMA. infrações ao Artigo 
2.1   podem ser estabelecidas somente através de 

análise de Amostra realizada por um laboratório 
credenciado pela AMA ou outro laboratório 
autorizado pela AMA. Violações de outros artigos 
podem ser estabelecidas utilizando os resultados 
analíticos de outros laboratórios, desde que os 
resultados sejam confiáveis.] 
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6.2 Propósito da Análise de Amostras 

As Amostras devem ser analisadas para detectar 
Substâncias Proibidas e Métodos Proibidos 
identificados na Lista de Proibições e outras 
substâncias que possam ser controladas pela AMA 
nos termos do Artigo 4.5, ou para ajudar uma 
organização antidopagem no perfil de parâmetros 
relevantes na urina, sangue de um atleta ou outra 
matriz, incluindo DNA ou perfil genômico, ou para 
qualquer outra finalidade antidopagem legítimo. As 
Amostras devem ser coletadas e armazenadas para 
análises futuras.  

 

 
6.3 Pesquisa sobre as Amostras 

Nenhuma Amostra pode ser utilizada para pesquisa 

sem o consentimento por escrito do atleta. As 

Amostras utilizadas para outros fins que não o artigo 

6.2, terão quaisquer meios de identificação removidos 

de modo que não possam ser rastreadas até um atleta 

em particular. 
 

 
6.4 Padrões para Análises de Amostras e Relatórios de 

Laboratórios devem analisar as Amostras e relatar 

resultados em conformidade com o Padrão 

Internacional para laboratórios. Para garantir o teste 

eficaz, o Documento Técnico referenciado no artigo 

5.4.1 estabelecerá menus análise de Amostra com 

base em avaliação de risco adequada para um 

determinado esporte e modalidades esportivas e 

laboratórios devem analisar Amostras em 

conformidade com esses menus, exceto nos seguintes 

casos: 
 

 
6.4.1 Organizações antidopagem podem solicitar 

que os laboratórios analisem suas Amostras 
usando menus mais amplos do que os 
descritos no Documento Técnico. 

 

[ Comentários ao artigo 6.2: Por 
exemplo, informações de perfil 
relevante s poderiam ser utilizadas 
para controlar Testes Alvo ou para 
apoiar um procedimento de apoio a 
infração de norma de antidopagem 
sob o Artigo 2.2, ou ambos] 

[Comentário ao Artigo 6.3. Como é o caso na 
maioria dos contextos médicos, o uso de Amostras 
anônimas para a garantia da qualidade, Melhoria 
da qualidade, ou para estabelecer populações de 
referência não é considerado pesquisa.] 



Código Mundial Antidopagem • 2015 45 

 

 

 
6.4.2 Organizações antidopagem podem solicitar 

que os laboratórios analisem suas Amostras 

usando menus menos amplos do que os 

descritos no Documento Técnico se tiverem 

satisfeito a AMA de que, devido às 

circunstâncias particulares de seu país ou 

esporte, tal como previsto no seu plano de 

distribuição de testes, análises menos 

extensas seriam apropriadas. 

6.4.3 Conforme previsto na Norma Internacional para 

Laboratórios, laboratórios por sua própria 

iniciativa e despesa podem analisar Amostras 

para Substâncias Proibidas ou Métodos 
Proibidos não incluídos no menu de análise de 

Amostra descrito no Documento Técnico ou 

especificado pela autoridade verificadora. 

Resultados de quaisquer tais análises devem 

ser relatados e ter a mesma validade e 

Consequência que qualquer outro resultado 

analítico.  
 

 
6.5 Análise Adicional de Amostras 

Qualquer Amostra pode estar sujeita a uma análise 
mais aprofundada da organização antidopagem 
responsável pela gestão dos resultados, a qualquer 
momento antes de ambos os resultados analíticos A 
e B de Amostra (ou um resultado de Amostra A em 
que a análise da Amostra B foi dispensada ou não 
será executada) terem sido comunicadas pela 
organização antidopagem para o atleta como base 

para afirmar por uma infração de norma de 

antidopagem do Artigo 2.1. 
 

 

[ Comentários ao artigo 6.4: O objetivo 
deste artigo é o de estender o princípio 
de "teste inteligente" para o menu de 
análise de Amostra de modo a detectar 
mais efetivamente e eficientemente a 
dopagem.  Reconhece-se que os 
recursos disponíveis 

para lutar contra o dopagem são 
limitados e que o aumento do menu de 
análise de Amostra pode, em alguns 
esportes e países, reduzir o número de 
Amostras que podem ser analisadas.] 



46 Código Mundial Antidopagem • 

2015 

1 ARTIGO 6  Análise das Amostras 
ARTIGO 7 Gestão dos Resultados 

Controle de Dopagem 

 

 

P
A

R
T

E
 

 
 

As Amostras podem ser armazenadas e submetidas a 

outras análises para efeitos do artigo 6.2 a qualquer 

momento, exclusivamente sob a direção da 

organização antidopagem que iniciou e conduziu a 

coleta de Amostra ou a AMA. (Qualquer 

armazenamento de Amostra ou análise posterior 

iniciada pela AMA deve ser às custas da AMA.) Uma 

análise mais aprofundada das Amostras deve estar em 

conformidade com os requisitos da Norma 

Internacional para Laboratórios e da Norma 

Internacional para Testes e investigações. 
 
 

 

ARTIGO 7 GESTÃO DE RESULTADOS 
 

Cada Organização Antidopagem que tenha a seu cargo a 

gestão dos resultados deverá criar um processo tendo em 

vista a instrução preliminar das possíveis violações das 

regras de antidopagem que deverão respeitar os seguintes 

princípios: 
 

 

Comentário ao Artigo 7: Vários 
signatários criaram suas próprias 
abordagens para gestão de 
resultados. Enquanto as várias 
abordagens não têm sido 
inteiramente uniformes, muitas têm 
provado ser sistemas justos e 
eficazes para a gestão de resultados.    
O Código não suplanta cada um dos 
sistemas de gerenciamento de 
resultados dos Signatários. Este 
artigo, no entanto, especifica 
princípios básicos, a fim de 
garantir a justiça fundamental do 
processo de gestão de resultados, que 
deve ser observado por cada Signatário. 
As regras antidopagem específicas 
de cada signatário devem ser 
coerentes 

com este princípios básicos.] Nem 
todos os processos de antidopagem 
que foram iniciados por uma 
Organização Antidopagem precisam ir 
para a audiência. Pode haver casos 
em que o atleta ou outra pessoa 
concorda com a sanção que ou é 
imposta pelo código ou que a 
Organização antidopagem considera 
apropriada onde seja permitida 
flexibilidade na aplicação de sanções. 
em todos os casos a sanção imposta , 
com base em tal acordo será 
comunicada às partes com o direito de 
recorrer nos termos do Artigo 13.2.3 
conforme previsto no Artigo 
14.2.2 e publicado como disposto no 
Artigo 14.3.2.] 
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7.1 Responsabilidade para Conduzir Gestão de Resultados 

Salvo o disposto nos artigos 7.1.1 e 7.1.2 abaixo, a 
gestão de resultados e as audiências serão da 
responsabilidade de, e serão regidas pelas regras 
processuais da organização antidopagem que 
iniciaram e controlaram a coleta de Amostra (ou, se 
nenhuma coleta de Amostras estiver envolvida, a 
organização antidopagem que primeiro fornecer 
notificação a um atleta ou outra pessoa de uma 
violação de regra de antidopagem e depois 
diligentemente segue essa violação de regra 
antidopagem).  Independentemente de qual 
organização realiza gestão de resultados ou 
audiências, os princípios enunciados no presente 
artigo e no artigo 8 devem ser respeitados e as 
regras estabelecidas no artigo 23.2.2 a ser 
incorporadas, sem alterações de fundo devem ser 
seguidas. 
Em caso de desacordo entre as organizações 
antidopagem sobre a qual organização 
antidopagem tem a responsabilidade de gestão de 
resultados, a AMA deve decidir qual a organização 
tem essa responsabilidade. A decisão da AMA pode 
ser recorrida ao CAS no prazo de sete dias a contar 
da notificação da decisão AMA por qualquer das 
organizações antidopagem envolvidas na disputa. O 
recurso deve ser tratado pela TAD de forma 
sumária e deve ser ouvido perante um único 
árbitro. 
Sempre que uma organização nacional 
antidopagem escolher coletar Amostras 
suplementares, nos termos do artigo 5.2.6, então 
ela será considerada uma organização antidopagem 
que iniciou e controlou a coleta de Amostra.  No 
entanto, quando a organização nacional 
antidopagem só dirige o laboratório para realização 
de outros tipos de análise, às custas da organização 
nacional antidopagem, então a Federação 
internacional ou Organização de grande evento é 
considerada a organização antidopagem que iniciou 
e  controlou a coleta de Amostra. 

 

 

[ Comentários ao artigo 7.1: Em 
alguns casos, as regras processuais 
da Organização antidopagem que 
iniciou e dirigiu a coleta de 
Amostra pode especificar que o 
gerenciamento de resultados será 
tratado por 

outra organização (por exemplo, a 
Federação Nacional do Atleta). Nesse 
caso, deve ser responsabilidade de 
organização antidopagem confirmar 
que as regras da outra organização são 
consistentes com o Código.] 
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7.1.1 Em circunstâncias em que as regras de uma 
organização nacional antidopagem não dão 
autoridade a uma organização nacional 
antidopagem sobre um atleta ou outra 
pessoa que não seja nacional, residente, 
titular de licença, ou membro de uma 
organização desportiva do país, ou a 
organização nacional antidopagem se 
recusa a exercer tal autoridade, a gestão de 
resultados será realizada pela Federação 
internacional aplicável, ou por um terceiro, 
como indicado pelas regras da Federação 
Internacional.  A gestão de resultados e a 
realização de audiências de um teste 
realizado pela AMA por sua própria 
iniciativa, ou uma infração de norma de 
antidopagem descoberta pela AMA, serão 
conduzidas pela organização antidopagem 
designada pela AMA Gestão de resultados e 
a realização de audiências para um teste 
realizado pelo Comitê Olímpico 
Internacional, o Comitê Paraolímpico 
Internacional, ou outra organização de 
grandes eventos, ou uma infração de norma 
de antidopagem descoberta por uma dessas 
organizações, deve ser encaminhada para a 
Federação internacional aplicável em 
relação às consequências para além da 
exclusão do evento, invalidação dos 
resultados do evento, confisco de todas as 
medalhas, pontos, ou prêmios do evento, ou 
recuperação de custos aplicável a violação 
de norma antidopagem.  

 

 

[Comentário ao artigo 7.1.1 A 
Federação Internacional do atleta ou 
de outra pessoa foi designada pela 
Organização antidopagem de último 
recurso para gerenciamento de 
resultados para evitar a possibilidade 
de que alguma Organização 
antidopagem tivesse 

autoridade para conduzir gestão de 
resultados.  Uma federação 
internacional é livre para fornecer em 
suas próprias normas antidopagem 
que a Organização Nacional 
antidopagem do atleta ou da outra 
Pessoa se encarregará da 
administração de resultados.] 
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7.1.2 A gestão de resultados em relação a uma 

possível Falha de Localização (uma falha de 

arquivo ou uma falta a um teste) será 

administrada pela Federação internacional ou 

organização nacional antidopagem para quem 

o atleta em questão apresenta suas 

informações de localização, conforme previsto 

no padrão Internacional de Testes e 

Investigações. A organização antidopagem que 

determina uma falha arquivo ou um falta a um 

teste deve apresentar essa informação para 
AMA através de ADAMS ou outro sistema 

aprovado pela AMA, onde será disponibilizada 

a outras organizações antidopagem relevantes. 
 

 

7.2 Revisão com Relação aos Resultados Adversos de Análise 

Após a recepção de um resultado analítico adverso, a 

Organização de antidopagem responsável pela gestão 

dos resultados deverá proceder a  

uma análise, de forma a determinar se: (a) foi 

concedida uma autorização de uso para fins 

terapêuticos, ou (b) se verificou alguma violação do 

Padrão Internacional para Testes e investigações ou 

Padrão Internacional para Laboratórios que causou o 

resultado analítico adverso. 
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7.3 Notificação no Termo da Instrução Inicial 

Resultados analíticos adversos 

se a revisão de um resultado analítico adverso sob o Artigo 

7.2 não revela a existência de uma autorização de uso 

para fins terapêuticos ou direito à mesma como 

disposto na Norma Internacional para Isenção de Uso 

Terapêutico, ou desvio que causou o resultado 
analítico adverso, a Organização antidopagem 

notificará de imediato o atleta, da forma prevista nos  

Artigos 14.1.1 e 14.1.3 e nas suas próprias normas 

com relação a: (a) resultado adverso positivo; (b) 
regra antidopagem violada e (c) do direito que o 
atleta possui de solicitar uma análise da Amostra B 
ou, no caso dessa solicitação não ser efetuada, o 
fato de se considerar que ele renunciou a esse 
direito; (d) a data prevista, hora e local para a 
análise da Amostra B, se o atleta ou organização 
antidopagem optar por solicitar uma análise da 
Amostra B; (e) a oportunidade para o atleta e/ou 
representante do atleta de participar da abertura 
da Amostra B e análise dentro do período de tempo 
especificado no padrão internacional para 
Laboratórios, caso essa análise seja solicitada; e (f) 
o direito do atleta de solicitar cópias pacote de 
documentação laboratorial das  Amostras A e B, 
que inclui informações como exigido pela Norma 
Internacional para Laboratórios. Se a organização 
antidopagem não decidir antecipar o resultado 
analítico adverso como uma infração à norma de 
antidopagem, ele deverá notificar o atleta e as 
organizações antidopagem, conforme descrito no 
Artigo 14.1.2. 

Em todos os casos nos quais um atleta tenha sido 
notificado de uma violação da regra antidopagem 
que não resulta em uma suspensão provisória 
obrigatória nos termos do Artigo 7.9.1, deve ser 
oferecida ao atleta a oportunidade de aceitar uma 
suspensão provisória enquanto se aguarda a 
resolução da questão. 
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7.4 Revisão dos Resultados Atípicos 

Conforme previsto na Norma Internacional para 

Laboratórios, em algumas circunstâncias, os 

laboratórios são ordenados a relatar a presença de 

Substâncias Proibidas, que também podem ser 

produzidas de forma endógena, como resultados 
atípicos sujeitos a nenhuma investigação adicional.  

Após o recebimento de um resultado atípico, a 

organização antidopagem responsável pela gestão dos 

resultados deverá proceder a uma revisão para 

determinar se: (a) um TUE aplicável tiver sido 

concedido ou será concedido, conforme previsto na 

Norma Internacional para Isenção de Uso Terapêutico, 

ou (b) não há qualquer desvio do Padrão Internacional 

para Testes e investigações ou Padrão Internacional 

para Laboratórios que causou o resultado atípico.  Se 

essa revisão não revelar um TUE aplicável ou desvio 

que causou ao resultado atípico, a organização 

antidopagem deve conduzir a investigação necessária. 

Após a conclusão da investigação, o atleta e outras 

organizações antidopagem identificados no artigo 

14.1.2 devem ser notificados se o resultado atípico 

seja ou não apresentado como um resultado analítico 

adverso. O atleta deve ser notificado como disposto no 

Artigo 7.3. 

7.4.1 A organização antidopagem não fornecerá 
uma notificação de um resultado atípico até 
que tenha concluído sua investigação e 
decidir se ele vai considerar o resultado 
atípico como um resultado analítico 
adverso, a menos que uma das seguintes 
circunstâncias exista: 

(a) Se a Organização Antidopagem 
determinar que a Amostra B deve ser 
analisada antes da conclusão de sua 
investigação nos termos do Artigo 7.4, 

 

 

Comentário ao Artigo 7.4: A 
"investigação necessária" descrita 
neste artigo dependerá da situação. 
Por exemplo, se já havia determinado 
que um Atleta 

tem uma relação 
testosterona/epitestosterona 
naturalmente elevada, a confirmação 
de que um resultado atípico seja 
coerente com essa taxa antes que 
uma investigação seja suficiente. 
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a Organização Antidopagem pode conduzir a 
análise da Amostra B após notificar o atleta, 
com tal notificação incluindo uma descrição 
do resultado atípico e as informações 
descritas no Artigo 7.3 (d) - (f).  

(b) Se a organização antidopagem recebe 
um pedido, quer a partir de uma 
Organização principal de evento, pouco 
antes de um dos seus eventos internacionais 
ou um pedido de uma organização 
desportiva responsável pelo cumprimento 
de um prazo iminente para a seleção de 
membros da equipe para um Evento 
internacional, a revelar se algum atleta 
identificado em uma lista fornecida pela 
Organização principal do evento ou 
organização desportiva tem um resultado 
atípico pendente, a organização 
antidopagem deve então identificar 
qualquer atleta após ter dado uma 
notificação da descoberta atípica ao atleta. 

 

 

7.5 Revisão de Resultados de Passaporte Atípicos e 

Resultados de Passaporte Adversos 

Revisão dos resultados atípicos de Passaporte e 
resultados adversos de passaporte deve ocorrer, 
conforme previsto na Norma Internacional de 
Controle e Investigações e Padrão Internacional 
para Laboratórios. No momento em que a 
organização antidopagem estiver convencida de 
que uma violação antidopagem ocorreu, deve 
informar prontamente ao atleta, na forma 
estabelecida no seu regulamento, sobre a regra 
antidopagem violada, e a base da violação. Outras 
organizações antidopagem devem ser notificadas 
como disposto no Artigo 14.1.2. 

 

 

[Comentário ao Artigo 7.4.1(b) Sob a 
circunstância descrita no artigo 7.4.1 
(b), a opção de agir seria 

deixada para a organização de grande 
evento ou organização desportiva 
coerente com as suas regras.] 
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7.6 Revisão de Falhas 

Testes de revisão de possíveis falhas de arquivamento 

e faltas a testes devem ocorrer, conforme previsto na 

Norma Internacional de Controle e Investigações.  No 

momento em que a Federação internacional ou 

organização nacional antidopagem (conforme o caso) 

estiver convencida de que uma violação de norma de 

antidopagem do Artigo 2.4 ocorreu, devem 

prontamente notificar o atleta, da maneira definida 

neste regulamento, de que está afirmando uma 

infração do Artigo 2.4 e a base desta afirmação.  

Outras organizações antidopagem devem ser 

notificadas como disposto no  Artigo 14.1.2. 
 

 

7.7 Revisão de outras violações das normas antidopagem 

não abrangidos pelos artigos 7.1-7.6 

A organização antidopagem ou outro órgão revisor 
estabelecidos por essa organização deve conduzir 
uma investigação de acompanhamento sobre uma 
possível violação de regra antidopagem que possam 
ser necessárias no âmbito das políticas antidopagem 
aplicáveis e regras adotadas nos termos do Código 
ou que a organização antidopagem caso contrário 
considere adequado. No momento em que a 
organização antidopagem estiver convencida de que 
uma violação antidopagem ocorreu, deve informar 
prontamente o atleta ou outra Pessoa, na forma 
estabelecida no seu regulamento, sobre a regra 
antidopagem violada e a base da violação. Outras 
organizações antidopagem devem ser notificadas 
como disposto no Artigo 14.1.2. 

 

 

[Comentário do disposto nos artigos 
7.1, 7.6 e 7.7: Por exemplo, uma 
Federação Internacional 
normalmente iria notificar o 

Atleta através da Federação Nacional 
do atleta.] 
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7.8 Identificação de Violações de Regras antidopagem Anteriores 

Antes de dar um atleta ou outra Pessoa uma 
notificação de uma violação afirmada de regra de 
antidopagem conforme disposto acima, a 
organização antidopagem deve referir-se ao ADAMS 
ou outro sistema aprovado pela AMA e entrar em 
contato com a AMA e outras organizações 
antidopagem relevantes para determinar se 
qualquer violação prévia de regra antidopagem 
existe. 

 

 

7.9 Princípios Aplicáveis às Suspensões Preventivas 

7.9.1 Suspensão Preventiva Obrigatória após um 

resultado analítico adverso.  

Os abaixo-assinados devem aprovar regras 
visto que, quando um resultado analítico 
adverso for recebido para uma Substância 
Proibida ou Método Proibido, exceto uma 
Substância Especificada, uma Suspensão 
Provisória será aplicada imediatamente após 
a revisão e  notificação descrita no artigo 7.2,  

ou 7.3 ou 7.5: em que o Signatário é o órgão 
dirigente de um evento (para aplicação em 
naquele evento); onde o Signatário é 
responsável pela seleção da equipe (para 
aplicação para aquela seleção de equipe); 
onde o signatário é a Federação 
Internacional aplicável; ou em que o 
signatário é outra organização antidopagem 
que tem autoridade de gestão de resultados 
sobre a alegada infração de norma de  
antidopagem.  A suspensão provisória 
obrigatória poderá ser eliminada se o atleta 
demonstrar ao painel de audiência que a 
violação provavelmente envolveu um 
produto contaminado. A decisão de uma 
instância de audiência quanto a não eliminar 
a Suspensão Provisória obrigatória por conta 
da afirmação do atleta em relação a um 
produto contaminado não é passível a 
recurso. 

Desde que, no entanto, uma Suspensão 
Provisória não possa ser aplicada se for dada 
a um atleta: (a) uma oportunidade de 
realização de uma Audição Preliminar, quer 
antes da imposição  
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da Suspensão Preventiva ou rapidamente 
após a entrada em vigor da suspensão 
preventiva; ou (b) uma oportunidade para 
realização de uma audiência sumária nos 
termos do Artigo 8  rapidamente após a 
imposição de uma Suspensão Preventiva. 

7.9.2 Suspensão Provisória opcional baseada em 
um resultado analítico adverso para 
Substâncias Específicas, Produtos 
Contaminados, ou outras violações das 
regras de antidopagem. 

Um Signatário poderá adotar regras, 
aplicáveis a qualquer evento para o qual o 
signatário é o órgão dirigente ou a qualquer 
processo de seleção da equipe do qual o 
signatário é responsável ou se o signatário é 
a Federação internacional aplicável ou tem 
autoridade de gestão de resultados sobre a 
alegada infração de norma de antidopagem, 
permitindo a imposição de Suspensões 
provisórias para infrações de norma de 
antidopagem não abrangidas pelo Artigo 
7.9.1 antes da análise da Amostra B do 
atleta ou na audiência final, conforme 
descrito no Artigo 8. 

Desde que, no entanto, uma suspensão 
provisória não pode ser aplicada se o atleta 
ou outra pessoa receber: (a) uma 
oportunidade para uma audiência 
Provisória, seja antes da imposição da 
Suspensão Provisória ou em tempo hábil 
após imposição da Suspensão Provisória; ou 
(b) uma oportunidade para uma aceleração 
de audiência, de acordo com o artigo 8 em 
tempo hábil após imposição de uma 
suspensão provisória. 

Se uma Suspensão Provisória for imposta 
com base em um resultado analítico adverso 
de Amostra e uma análise da Amostra B 
posterior (se solicitada pelo atleta ou pela 
organização antidopagem) não confirmar a 
análise de uma Amostra, então o atleta não 
está sujeito a qualquer outra suspensão 
provisória por conta de uma infração ao 
Artigo 2.1. em circunstâncias onde atleta (ou 
a equipe do atleta como pode estar disposto 
nas regras 
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ARTIGO 8 Direito a uma Audiência Justa e 
Notificação de Decisão de uma 
Audiência 

 
 
 
 

da Organização de grande evento  aplicável 
ou Federação Internacional) foi retirado de 
uma competição baseado em uma infração ao 

Artigo 2.1 e a análise da Amostra B 
subseqüente não confirma a constatação da 
Amostra A , que, de outra forma, sem afetar 
a competição, ainda é possível para o atleta 
ou equipe ser reinserido, o atleta ou equipe 
podem continuar a participar da 
competição. 

 

7.10 Notificação de Decisões de Gestão de Resultados 

Em todos os casos em que uma organização 
antidopagem tenha afirmado a prática de uma 
infração de norma de antidopagem, tenha retirado 
a afirmação de uma infração da norma de 
antidopagem, impôs  uma Suspensão Provisória, ou 
entrou em acordo com o atleta ou outra pessoa 
para a imposição de uma sanção sem audiência,  a 
organização antidopagem deve notificar desse fato, 
conforme estabelecido no Artigo 14.2.1 a outras 
organizações antidopagem com o direito de 
recorrer nos termos do Artigo 13.2.3. 

 

 

[Comentário ao Artigo 7.9. Antes que 
uma suspensão provisória possa ser 
imposta unilateralmente por uma 
organização antidopagem, a revisão 
interna prevista no Código deve 
primeiro ser concluída. Além disso,  o 
signatário que impõe uma Suspensão 
Provisória deve assegurar que o atleta 
receba uma oportunidade para uma 
Audição Preliminar, antes ou 
imediatamente após a imposição da 
Suspensão Provisória, ou uma 
audiência final sumária nos termos do 
Artigo 8 imediatamente após a 
imposição da suspensão provisória . Os 
atletas tem o direito de recorrer de 
acordo com o disposto no  
Artigo13.2.3. 

 
Em raras circunstâncias em que a 
análise da Amostra B não confirmar a 

 constatação da Amostra A, o atleta 
que havia sido provisoriamente 
suspenso terá permissão, se as 
circunstâncias permitirem, de participar 
de competições subseqüentes durante 
o evento. 
Da mesma forma, dependendo das 
regras relevantes da Federação 
Internacional em um esporte de 
equipe, se a equipe ainda estiver em 
competição, o atleta pode participar 
de futuras Competições. 

 
Atletas e outras pessoas devem 
receber crédito para uma Suspensão 
Provisória contra qualquer período de 
Suspensão que é em última análise, 
imposto ou aceito, conforme previsto 
no Artigo 10.11.3 ou 10.11.4.] 
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7.11 Aposentadoria do Esporte 

Se um atleta ou outra pessoa se aposentar, 
enquanto um processo de gestão de resultados 
estiver em andamento, a organização antidopagem 
conduzindo o processo de gestão de resultados 
mantém a sua jurisdição para concluir seu processo 
de gestão de resultados. Se um atleta ou outra 
pessoa se aposentar antes de qualquer processo de 
gestão de resultados ter se iniciado, a organização 
antidopagem que teria autoridade de gestão de 
resultados sobre o atleta ou outra pessoa no 
momento em que o atleta ou outra pessoa cometeu 
uma infração à norma de antidopagem, tem 
autoridade para conduzir a gestão de resultados. 

 
 
 
 

ARTIGO 8  DIREITO A UMA AUDIÊNCIA 
JUSTA E NOTIFICAÇÃO DA 
DECISÃO DE UMA AUDIÊNCIA 

 
8.1 Audições Justas 

Cada Organização Antidopagem com 
responsabilidade na gestão de resultados  
deverá prever, no mínimo, um processo de 
audiência justa dentro de um tempo razoável e por 
um painel de audiência justo e imparcial para 
qualquer Pessoa que alegadamente tenha cometido 
uma infração às regras antidopagem. Uma decisão 
oportuna fundamentado especificamente incluindo 
uma explicação do motivo (s) para qualquer período 
de Suspensão deve ser divulgada nos termos do 
artigo 14.3. 

 

 

Comentário ao Artigo 7,11: A conduta 
de um atleta ou outra pessoa perante 
o atleta ou outra pessoa estava sujeita 
à jurisdição de qualquer Organização 
antidopagem não constituiria uma 

fração de norma de antidopagem, 
mas poderia ser uma base legítima 
para negar ao Atleta ou outra Pessoa 
filiação numa organização 
esportiva.] 

 
Comentário ao Artigo 8.1: Este artigo prevê 
que, em algum ponto do processo de gestão de 
resultados, deve ser fornecida ao atleta ou 
outra pessoa a oportunidade de uma audiência 
oportuna, justa e imparcial. Estes também são 
encontrados no Artigo 6.1 da Convenção para a 
Proteção dos Direitos do Homem e das 

Liberdades Fundamentais e são os princípios 
geralmente aceitos em direito internacional. 
Este artigo não se destina a substituir as regras 
próprias de cada organização antidopagem 
para audiências, mas sim para garantir que 
cada Organização antidopagem fornece um 
processo de audiência de acordo com estes 
princípios.] 
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ARTIGO 8 Direito a uma Audiência Justa e Notificação de 
Decisão da Audiência 

ARTIGO 9  invalidação Automática de Resultados Individuais  

 

8.2 Audiências de Evento 

Audiências realizadas em conexão com eventos 

podem ser realizados por um processo expeditivo 

conforme permitido pelas regras da organização 

antidopagem relevante e painel de audiência. 
 

 
8.3 Desistência da Audiência 

O direito a uma audiência pode ser dispensado de 
forma expressa ou pelo fracasso do atleta ou outra 
pessoa em desafiar a afirmação de uma organização 
antidopagem que uma violação de regra de 
antidopagem ocorreu dentro do período de tempo 
específico previsto nas regras da organização 
antidopagem do atleta.  

 

 

8.4 Notificação das Decisões 

A decisão da audiência fundamentada, ou nos casos 

em que a audiência foi dispensada, uma decisão 

fundamentada explicando as medidas tomadas deve 

ser fornecida pela organização antidopagem que 

possui a responsabilidade da gestão de resultados ao 

atleta e às outras organizações antidopagem com 

direito a recurso nos termos do artigo 13.2.3, conforme 

previsto no Artigo 14.2.1. 
 

 

Comentário ao Artigo 8,2: Por exemplo, 
a audiência pode ser acelerada na 
véspera de um evento importante em 
que é necessária a resolução da regra 
antidopagem para determinar 

elegibilidade do atleta para participar 
do evento ou durante um evento em 
que a resolução do caso afetará a 
validade dos resultados do atleta ou 
manutenção da participação no 
evento.] 
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8.5 Audição Única Perante o TAD 

Infrações à norma de antidopagem afirmadas 
contra atletas de nível internacional ou atletas de 
nível nacional podem, com o consentimento do 
atleta, a organização antidopagem com a 
responsabilidade de gestão de resultados, a AMA, e 
qualquer outra organização antidopagem que teria 
tido um direito para recorrer a  uma decisão de 
primeira instância de audiência ao TAD, ser ouvidas 
diretamente pelo TAD, sem a necessidade de uma 
audiência prévia. 

 
 
 
 

 ARTIGO 9 invalidação AUTOMÁTICA 
DE RESULTADOS 
INDIVIDUAIS 

 
Uma infração de norma de antidopagem em esportes 
individuais em relação a um controle Em Competição leva 
automaticamente à invalidação do resultado obtido nessa 
competição com todas as consequências daí resultantes, 
incluindo a retirada de medalhas, pontos e prêmios.  

 

 

[ Comentários ao artigo 8.5: Em 
alguns casos, o custo combinado da 
realização de uma audiência em 
primeira instância, a nível nacional 
ou internacional,  seguida  
case de novo de nova audiência para o 
caso  perante o TAD pode ser muito 
elevado. Onde todas as partes 
identificadas no presente artigo são 
satisfeitas de que seus interesses serão 
protegidos de forma adequada em 

uma única audiência, não há 
necessidade de o atleta ou 
Organizações Antidopagem 
incorrerem a despesa extra de duas 
audiências. Uma Organização 
antidopagem que quiser participar 
da audiência TAD como uma parte 
ou como observador pode 
condicionar a aprovação de uma 
única audiência sobre a concessão 
desse direito.] 

 
[ Comentários ao artigo 9: Para 
Esportes de Equipe, prêmios recebidos 
por jogadores individuais serão 
invalidados. No entanto, a 
desclassificação da equipe será 
conforme previsto no artigo 11. 11. 
Nos esportes que não são de equipe, 
mas nos quais são dados prêmios para 
as equipes, 

invalidação ou outra ação disciplinar 
contra a equipe quando um ou mais 
membros da equipe tiver cometido 
uma infração à norma antidopagem 
deve estar em conformidade com as 
regras aplicáveis da Federação 
Internacional.] 
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ARTIGO 1O SANÇÕES SOBRE INDIVÍDUOS 
 

10.1 Invalidação dos Resultados No Evento durante o qual 
uma Violação das Normas antidopagem Ocorra 
Uma violação de uma norma de antidopagem que 
ocorra durante, ou em ligação com um Evento 
poderá, mediante decisão do órgão dirigente do 
evento, levar à Invalidação de todos os resultados 
individuais obtidos pelo atleta durante esse evento 
com todas as Consequências daí decorrentes, 
incluindo perda de todas as medalhas, pontos e 
prêmios, com exceção dos casos previstos no Artigo 
10.1.1. 
Entre os fatores a incluir na análise sobre a 
Invalidação ou não de outros resultados obtidos 
durante um evento podemos apontar, por exemplo, 
a gravidade da infração às normas de antidopagem 
cometida e o fato de o atleta em questão ter ou não 
testes negativos em outras Competições.  

10.1.1 se o atleta estabelecer que ele ou ela não 
tem qualquer culpa ou negligência pela 
violação, os resultados individuais do atleta 
nas outras competições não devem ser 
invalidados, a menos que os resultados do 
atleta em outras Competições  em que a 
violação da norma antidopagem violação 
ocorreu eram suscetíveis de ter sido 
afetados pela violação de antidopagem do 
atleta. 

 
 

10.2 Suspensão por Presença, Uso ou Tentativa de Uso ou 
Posse de uma Substância Proibida ou Método Proibido 

O período de Suspensão para uma infração ao Artigo 2.1, 2.2 
ou 2.6 deve ser como disposto a seguir, sujeito a uma 
possível redução ou suspensão em conformidade com o 
Artigo 10.4,  10.5 ou 10.6: 

 

 

Comentário ao Artigo 10,1: 
Considerando  o Artigo 9 o resultado em 
uma única competição em que o atleta 
testou positivo (por exemplo, a 100  
metros 

costas), este Artigo pode levar à 
invalidação de todos os resultados em 
todas as provas, durante o evento (por 
exemplo, os Campeonatos Mundiais 
da FINA).] 
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10.2.1 O período de Suspensão deve ser de quatro 

anos onde:  

10.2.1.1 A violação da norma de 
antidopagem não envolver uma 
Substância Especificada, a menos 
que o atleta ou outra Pessoa possa 
estabelecer que a violação da norma 
antidopagem não foi intencional.  

10.2.1.2 A violação da norma de 
antidopagem envolve uma 
Substância Específica e a 
organização de antidopagem puder 
estabelecer que a violação da norma 
de antidopagem foi intencional.  

10.2.2 Se o Artigo 10.2.1 não se aplicar, o período de  

Suspensão deve ser de dois anos.  

10.2.3 Como utilizado nos Artigos 10.2 e 10.3, o 
termo "intencional" é utilizado para 
identificar aqueles atletas que trapaceiam.   
O termo, portanto, exige que o atleta ou 
outra pessoa envolvida em conduta que ele 
ou ela sabia que constituiu uma violação da 
norma  antidopagem ou sabia que havia um 
risco significativo de que a conduta pudesse 
constituir ou resultar em uma violação de 
norma de antidopagem e manifestamente 
desconsiderou esse risco. Uma violação da 
regra antidopagem resultante de um 
resultado analítico adverso para a substância 
que só é proibida em competição será 
presumida como não "intencional" se a 
substância for uma Substância Especificada e 
o atleta puder estabelecer que a substância 
proibida foi usada fora-de-competição.  Uma 
violação da regra antidopagem resultante de 
um resultado analítico adverso para a 
substância que só é proibida em competição 
não deve ser considerada "intencional" se a 
substância não for uma Substância 
Especificada e o atleta possa estabelecer 
que a substância proibida foi utilizada fora-
de-competição em um contexto não 
relacionado ao desempenho esportivo. 
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10.3 Suspensão por outras Infrações das Normas Antidopagem 

O período de Suspensão para as infrações de 
normas de antidopagem diferente do previsto no 
Artigo 10.2 deve ser o seguinte, a menos que o 
Artigo 10.5 ou 10.6 sejam aplicáveis: 

10.3.1 Para infrações ao Artigo 2.3  ou ao Artigo 2.5 
, o período de Suspensão será de quatro 
anos, salvo se, no caso de não se submeter à 
coleta de Amostra, o atleta pode 
estabelecer que a violação da regra de 
antidopagem não foi intencional (como 
definido no Artigo 10.2.3),   no qual  o 
período de Suspensão será de dois anos.  

10.3.2 Para infrações ao Artigo 2.4,   o período de 
Suspensão deve ser de dois anos, sujeito à 
redução a um mínimo de um ano, 
dependendo do grau da infração do atleta.   
A flexibilidade entre dois anos e um ano de 
Suspensão no presente Artigo não está 
disponível para os atletas, para os quais um 
padrão de alterações de paradeiro de última 
hora ou outras condutas que levantem uma 
suspeita séria de que o atleta estava 
tentando evitar estar disponível para o teste.  

10.3.3 Para infrações ao Artigo 2.7 ou 2.8 o período 
de Suspensão será no mínimo de quatro 
anos até Suspensão para a vida toda, 
dependendo da gravidade da infração.  Uma 
infração ao Artigo 2.7 ou ao Artigo 2.8  
envolvendo um Menor será considerada 
uma infração particularmente grave e, se 
cometida por Pessoal de Apoio ao atleta 
caso sejam infrações diferentes de 
Substâncias Específicas, deve resultar na 
Suspensão vitalícia para o  Pessoal de Apoio 
ao atleta. Além disso, as infrações 
significativas ao Artigo 2.7 ou 2.8, que 
também pode m infringir leis e 
regulamentos não esportivos, devem ser 
comunicadas ao profissional administrativo 
competente, ou autoridades jurídicas.  

 

[Comentário ao artigo 10.3.3 Aqueles 
que estão envolvidos em dopagem de 
Atletas ou encobrimento de dopagem 
devem ser objeto de sanções que são 
mais graves do que para os atletas que 
testam positivo. 

Uma vez que a autoridade de organizações 
esportivas é geralmente limitada a Suspensão 
por aprovação,  filiação e outros benefícios do 
esporte, denunciar Pessoal de Apoio ao atleta  
às autoridades competentes é um passo 
importante para a dissuasão da dopagem.] 
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10.3.4 Para infrações ao Artigo 2.9, o período de 

Suspensão imposto será de um mínimo de 

dois anos, até quatro anos, dependendo da 

gravidade da infração. 

10.3.5 Para infrações ao Artigo 2.10, o período de 
Suspensão será de dois anos, sujeito à 
redução a um mínimo de um ano, de acordo 
com  o grau de culpa do atleta ou outras 
pessoas e de acordo com outras circunstâncias 
do caso. 

 
10.4 Eliminação do Período de Suspensão, onde há 

Inexistência de Culpa ou Negligência 

Se um atleta ou outra pessoa estabelecer, em um 
caso individual inexistência de culpa ou negligência, 
então período aplicável de Suspensão será 
eliminado. 

 

 

[Comentário ao artigo 10.3.5 
Quando a "outra Pessoa" 
referenciado Artigo 2.10  uma 
entidade e não como um 

 que entidade pode ser conforme 
previsto no artigo  12.] 

 
[ Comentários ao artigo 10,4: Este 
artigo e o Artigo  10.5.2 aplica-se 
apenas à imposição de sanções; eles 
são não aplicáveis à determinação se 
uma infração à norma de antidopagem 
ocorreu. Eles só se aplica em casos 
excepcionais, por exemplo, onde um 
Atleta poderia provar que, apesar de 
todo o cuidado, ele foi sabotado por 
um concorrente. Por outro lado, 
nenhuma culpa ou negligência se 
aplica nos seguintes casos: (a) um teste 
positivo resultante de uma vitamina 
erroneamente rotulada ou 
contaminado ou suplemento 
nutricional (atletas são responsáveis 
por aquilo que ingerem (Artigo 2.1.1) e 
foram advertidos contra a 
possibilidade de contaminação do 
suplemento); (b) a administração 

de uma Substância Proibida pelo 
médico ou treinador pessoal do atleta, 
sem divulgação ao atleta (atletas são 
responsáveis por sua escolha de equipe 
médica e pelo aconselhamento à 
equipe médica que eles não podem 
receber qualquer Substância Proibida); 
e (c) sabotagem da comida do atleta 
ou bebida por um cônjuge, treinador ou 
outra pessoa dentro do círculo de 
associados ao atleta (atletas são 
responsáveis por aquilo que ingerem e 
pelo o comportamento das pessoas a 
quem confiam o acesso a sua comida e 
bebida ). No entanto, dependendo dos 
fatos únicos de um caso particular, 
qualquer um dos exemplos 
mencionados pode resultar em uma 
sanção reduzida nos termos do Artigo 
10.5 com base na inexistência de Culpa 
ou Negligência Significativas.] 



1 Controle de Dopagem ARTIGO 10  Sanções Aplicáveis aos Indivíduos 

64 Código Mundial Antidopagem • 

2015 

 

 

P
A

R
T

E
 

 
 

10.5 Redução do Período de Suspensão baseado em 
Inexistência de culpa ou Negligência 

 

10.5.1 Redução de Sanções para Substâncias 
Específicas ou produtos contaminados para 
infrações ao Artigo 2.1,  2.2ou 2.6. 

10.5.1.1 Substâncias Especificadas 

Quando a violação da norma de 
antidopagem envolver uma 
substância especificada, e o atleta 
ou outra pessoa puder estabelecer 
nenhuma falha significativa ou 
negligência, então o período de 
Suspensão deve ser, no mínimo, 
uma advertência e nenhum período 
de Suspensão, e no máximo dois 
anos de Suspensão, em função do 
grau de culpa do atleta ou outra 
pessoa. 

10.5.1.2 Produtos Contaminados 

Nos casos em que o atleta ou outra 
pessoa puder estabelecer nenhuma 
falha significativa ou negligência e 
que a Substância Proibida detectada 
for proveniente de um produto 
contaminado, então o período de 
Suspensão deve ser, no mínimo, 
uma advertência e nenhum período 
de Suspensão, e no máximo dois 
anos de Suspensão, em função do 
grau de culpa do atleta ou outra 
pessoa. 

10.5.2 Aplicação de inexistência de culpa ou negligência 

além da Aplicação do Artigo 10.5.1 
 

 
[Comentário ao Artigo 10.5.1.2 Ao 
avaliar esse grau de falha do atleta, 
seria, por exemplo, favorável para o 
atleta se o atleta 

tivesse declarado o produto que foi 
posteriormente declarado como 
contaminado em seu formulário de 
Controle de Dopagem.] 
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Se um atleta ou outra pessoa estabelecer, 
em caso específico em que o Artigo 10.5.1 
não é aplicável, que há inexistência de culpa 

ou negligência, então, sujeito a redução ou 

eliminação, conforme previsto no Artigo 10.6, o 

período aplicável de Suspensão pode ser 

reduzido com base no grau de culpa do atleta 

ou da outra pessoa, mas o período de 

Suspensão reduzido não pode ser inferior a 

metade do período de Suspensão de outro 

modo aplicável. Se o período de Suspensão 

aplicável diferente for para a vida toda, o 

período reduzido, sob o presente Artigo, não 

pode ser inferior a oito anos. 

10.6 Eliminação, Redução ou Suspensão do Período de 
Suspensão ou outras Consequências para as Razões 
outras que Falha 

10.6.1 de Assistência substancial na 
descoberta ou o estabelecimento de 
infrações das normas antidopagem. 

10.6.1.1 Uma organização antidopagem com 
a responsabilidade de gestão de 
resultados para uma infração da 
norma de antidopagem poderá, 
antes da decisão de segunda 
instância final, nos termos do Artigo 
13, ou antes da expiração do prazo 
de recurso, suspender uma parte do 
período de Suspensão imposto em 
casos específicos em que o atleta ou 
outra pessoa tem prestado 
assistência substancial a uma 
organização de antidopagem, 
autoridade criminal ou órgão 
disciplinar profissional que resulta 
em: (i) a organização antidopagem 
descubra ou traga à tona uma 
infração de norma de  antidopagem 
por 

 
 

[Comentário ao Artigo 10.5.2: Artigo 10.5.2  
pode ser  aplicado a qualquer infração de 
norma de antidopagem com exceção dos 
Artigos em que a intenção é um elemento de 
infração de norma de antidopagem (p.ex. 

Artigo2.5, 2.7, 2.8 ou 2.9) ou em elemento de 
uma sanção específica (por exemplo,, Artigo 
10.2.1) ou um intervalo de Suspensão, está já 
prevista em um artigo baseado no atleta ou 
grau de culpabilidade de outra Pessoa.] 
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outra pessoa, ou (ii)  que resulta na 
descoberta ou alegação por parte de 
um órgão criminal ou disciplinar de 
uma ofensa criminal ou infração das 
regras profissionais cometidas por 
outra pessoa e as informações 
fornecidas pela pessoa que presta 
assistência substancial são 
disponibilizadas para a organização 
antidopagem com responsabilidade 
de gestão de resultados. Depois de 
uma decisão de segunda instância 
final, nos termos do Artigo 13  ou 
depois da expiração do prazo de 
recurso, uma organização 
antidopagem só pode suspender 
uma parte do período aplicável de 
Suspensão diferente com a 
aprovação da AMA e da Federação 
internacional aplicável. A extensão 
em que poderá ser suspenso o 
período aplicável de Suspensão 
diferente deve basear-se na 
gravidade da infração de norma de 
antidopagem cometida pelo atleta 
ou outra pessoa e a importância da 
assistência substancial 
proporcionada pelo atleta ou outra 
pessoa para o esforço em eliminar a 
dopagem do esporte. Não mais do 
que três quartos do período 
aplicável de Suspensão diferente 
pode ser suspenso. Se o período 
aplicável de Suspensão diferente for 
para a vida toda, o período de 
suspensão não previsto no presente 
Artigo deve ser inferior a oito anos.  
Caso o atleta ou outra pessoa deixar 
de cooperar e prestar Assistência 
Substancial completa e credível 
sobre a qual a suspensão do prazo 
de Suspensão foi baseada, a 
organização antidopagem que 
suspendeu o período de Suspensão 
deve restabelecer o período inicial 
de Suspensão. Caso uma 
organização antidopagem decida 
repor um período suspenso de 
Suspensão ou decida não 
restabelecer 
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um período de suspensão de 
Suspensão, essa decisão pode ser 
objeto de recurso por qualquer 
pessoa com direito a recurso nos 
termos do Artigo 13. 

10.6.1.2 Para incentivar ainda mais os atletas 
e outras pessoas a fornecer  
Assistência Substancial  às 
organizações antidopagem, a pedido 
da organização antidopagem que 
realiza a gestão de resultados, ou a 
pedido do atleta ou outra pessoa 
que tenha, ou sobre quem  tenha 
sido afirmado ter cometeu uma 
infração à norma de antidopagem , 
a AMA pode concordar em qualquer 
fase do processo de gestão de 
resultados, inclusive após a decisão 
de segunda instância final, nos 
termos do Artigo 13, com que 
considera ser uma suspensão 
adequada do período aplicável de 
Suspensão diferente e outras 
Consequências. Em circunstâncias 
excepcionais, a AMA pode 
concordar com suspensões do 
período de Suspensão e outras 
Consequências para Assistência 
Substancial maior do que as 
disposições em contrário do 
presente Artigo, ou mesmo nenhum 
período de Suspensão, e/ou sem 
retorno do prêmio em dinheiro ou 
pagamento de multas ou custos.  
Aprovação da AMA será sujeita a 
reintegração de sanção, nos casos 
previstos no presente Artigo. Não 
obstante o Artigo 13,  as decisões da 
AMA, no contexto do presente 
Artigo, não pode ser objeto de 
recurso por qualquer outra 
organização antidopagem.  

10.6.1.3 Caso uma organização antidopagem 
suspenda qualquer parte de uma 
sanção aplicável por conta de 
Assistência Substancial, então 
notificação fornecendo uma 
justificativa para a decisão deve ser 
comunicada às outras organizações 
antidopagem com autoridade para 
pedir recurso de acordo com o 
disposto no Artigo 13.2.3, conforme 
previsto no Artigo 14.2 . Em 
circunstâncias únicas onde a AMA 
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determina que seria no melhor 

interesse da antidopagem, a AMA 

poderá autorizar uma organização 

antidopagem a celebrar acordos de 

confidencialidade apropriados 

limitando ou atrasando a divulgação 

do acordo de Assistência Substancial 

ou a natureza da Assistência 

Substancial a ser prestada. 

10.6.2 Admissão de uma Infração à Norma 

antidopagem na Ausência de outras Provas 

Quando um atleta ou outra pessoa 

voluntariamente admite a prática de uma 

infração à norma de antidopagem antes de ter 

recebido a notificação de uma coleta de 

Amostra que poderia estabelecer uma infração 

à norma de  antidopagem (ou, no caso de uma 

infração da norma de  antidopagem diferente 

do que dispõe o Artigo 2.1, antes de receber a 

primeira notificação da infração admitida nos 

termos do artigo 7) e a admissão é a única 

prova fiável da infração no momento da 

admissão, o período de Suspensão pode ser 

reduzido, mas não abaixo de metade do 

período de Suspensão de outro modo 

aplicável. 

10.6.3 Admissão imediata de uma infração à norma 

de antidopagem depois de ser Confrontado 

com uma Infração Punível nos Termos do 

Artigo 10.2.1 ou Artigo 10.3.1 
 

[Comentário ao artigo 10.6.1 A 
cooperação dos Atletas, Pessoas de 
Apoio ao Atleta e outras Pessoas que 
reconhecem seus erros e estão 
dispostos a admitir outras infrações à 
norma de antidopagem é importante 

para tornar o esporte mais limpo.  
Esta é a única circunstância no âmbito 
do Código, onde a suspensão de um 
período diferente aplicável de 
Suspensão é autorizada.] 

 
[Comentário ao artigo 10.6.2 Este artigo 
tem a intenção de ser aplicado quando um 
Atleta ou uma pessoa admite uma infração 
à norma de antidopagem em circunstâncias 
em que nenhuma Organização de 
antidopagem esteja ciente de que uma 
infração à norma de antidopagem pode ter 

sido cometida. Não se destina a ser aplicado a 
situações em que a admissão ocorre depois que o 
atleta ou outra pessoa acredita que ele ou ela está 
prestes a ser pego. A quantidade na qual o 
Suspensão é reduzida deve basear-se na 
probabilidade de que o atleta ou outra pessoa 
teria sido capturado caso ele ou ela não tivesse se 
apresentado voluntariamente.] 
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Um atleta ou outra pessoa potencialmente 
sujeito a uma sanção de quatro anos nos 

termos do Artigo 10.2.1 ou 10.3.1 (por fugir ou 
se recusar a coletar Amostra ou adulteração 
de coleta de Amostra), por prontamente 
admitir a infração à norma de antidopagem 
afirmada após ser confrontado por uma 
organização antidopagem, e também em 
consequência da aprovação e a critério de 
ambos a AMA e a organização antidopagem 
com responsabilidade de gestão de 
resultados, pode beneficiar de uma redução 
do período de Suspensão até um mínimo de 
dois anos, dependendo da gravidade da 
infração e  o grau de culpa do  Atleta ou 
outra Pessoa. 

10.6.4 Aplicação de vários motivos para a Redução 

de uma sanção 

Quando um atleta ou outra pessoa estabelecer 

o direito à redução de sanção em mais de uma 

disposição do Artigo 10.4,  10.5 ou 10.6, , 

antes de aplicar qualquer redução ou 

suspensão nos termos do artigo 10.6, o 

período aplicável de Suspensão diferente será 

determinado de acordo com os Artigos 10.2,  

10.3,  10.4,  e 10.5. Se o atleta ou outra 

pessoa estabelecer o direito a uma redução ou 

suspensão do prazo de Suspensão nos termos 

do Artigo 10.6, então o período de Suspensão 

pode ser reduzido ou suspenso, mas não 

inferior a um quarto do período aplicável de 

Suspensão diferente. 
 

 

[Comentário ao Artigo 10.6.4: A 
sanção adequada é determinada em 
uma seqüência de quatro etapas. Em 
primeiro lugar, o painel de audiência 
determina qual das 
sanções básicas (Artigo 10.2, 10.3, 10.4, 
ou10.5) se aplicam à infração de norma 
de antidopagem específica  Segundo, se 
a sanção básica prever para uma série 
de sanções, o painel de audiência deve 
determinar a sanção aplicável dentro 
desse intervalo de acordo com o  

nível de culpa do Atleta ou outra 
Pessoa. Numa terceira fase, o painel de 
audiência estabelece se há uma base 
para a eliminação, suspensão ou 
redução da sanção (artigo 10.6). 
Finalmente, o painel de audiência 
decide sobre o início do período de 
Suspensão nos termos do Artigo 10.11. 

 
Vários exemplos de como o artigo 10  
deve ser aplicado são encontrados no 
Anexo 2.] 
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10.7 Infrações Múltiplas 

10.7.1 Para uma segunda infração de norma de 
antidopagem por parte de um atleta ou 
outra Pessoa, o período de Suspensão será o 
maior valor entre: 

(a) seis meses;  

(b) metade do período de Suspensão 
imposto pela primeira infração da norma de  
antidopagem, sem levar em conta qualquer 
redução nos termos do Artigo 
10.6; ou  

(c) duas vezes o período de Suspensão de 
outro modo aplicável à segunda infração de 
norma de antidopagem tratada como se 
fosse uma primeira violação, sem levar em 
conta qualquer redução nos termos do 
Artigo 10.6. 

O período de Suspensão estabelecido acima pode ser 
ainda mais reduzido por aplicação do Artigo 10.6. 

10.7.2 Uma terceira infração à norma de 
antidopagem sempre resultará em um 
período de Suspensão para a vida toda, 
salvo se a terceira infração satisfizer a 
condição para a eliminação ou redução do 
período de Suspensão nos termos do Artigo 
10.4 ou 10.5, ou envolver uma infração ao 
Artigo 2.4.  Nesses casos especiais, o período 
de Suspensão será de oito anos ou até 
Suspensão para a vida toda.  

10.7.3 Uma infração da norma antidopagem da 
qual um atleta ou outra pessoa tenha 
estabelecido inexistência de culpa ou 
negligência não deve ser considerada uma 
infração prévia para efeitos do presente 
Artigo. 

10.7.4 Regras Adicionais para Determinadas 
Possíveis Infrações Múltiplas 

10.7.4.1 Para fins de aplicação de sanções 
previstas no Artigo 10.7, uma 
infração da norma de antidopagem 
só será considerada uma segunda 
infração, se a organização 
antidopagem puder estabelecer que 
o atleta ou outra pessoa cometeu a 
segunda infração da norma 
antidopagem após o atleta ou 
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outra Pessoa ter recebido uma 
notificação nos termos do Artigo 7, 
ou após a organização antidopagem 
ter feito esforços razoáveis para 
notificar a primeira infração à norma 
de antidopagem. Se a organização 
antidopagem não puder estabelecer 
isso, as infrações serão consideradas 
em conjunto como uma única 
primeira infração, e a sanção 
imposta deverá ser baseada na 
infração que leva à sanção mais 
grave. 

10.7.4.2 Se, após a aplicação de uma sanção 
para uma primeira infração à norma 
de antidopagem, uma organização 
antidopagem descobrir fatos que 
envolvem uma infração à norma de 
antidopagem pelo atleta ou outra 
pessoa que tenha ocorrido antes da 
notificação sobre a primeira 
infração, então a organização 
antidopagem deve aplicar uma 
sanção adicional com base na 
sanção que poderia ter sido aplicada 
caso as duas infrações à norma de 
tenham sido adjudicadas ao mesmo 
tempo. Os resultados em todas as 
competições que datam da primeira 
infração à norma de antidopagem 
serão desclassificados, conforme 
previsto no Artigo 10.8. 

10.7.5 Infrações à Norma Antidopagem durante 
Período de Dez Anos 

Para efeitos do Artigo 10.7,  cada infração à 
norma de antidopagem deve ocorrer dentro 
do mesmo período de dez anos, a fim de ser 
considerada como múltiplas infrações.  
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10.8 A invalidação de resultados em competições 
subseqüentes à coleta da Amostra ou a Comissão de 
uma infração à regra antidopagem 

Além da invalidação automática dos resultados na 
Competição que produziu a Amostra positiva nos 

termos do Artigo 9, todos os outros resultados de 
competição do atleta obtidos a partir da data da 
coleta de uma Amostra positiva (seja Em 
Competição ou Fora-de-Competição), ou outra 
infração à norma de antidopagem ocorrida, a partir 
do início de qualquer Suspensão Provisória ou 
período de Suspensão, deve, a menos que a justiça 
exija o contrário, ser invalidado com todas as 
consequências daí resultantes, incluindo a retirada 
de todas as medalhas, pontos e prêmios. 

 

 
10.9 Atribuição de Custo de Prêmios TAD e Prêmio em 

Dinheiro Perdido  

A prioridade para reembolso de prêmios de custo TAD e 

prêmio em dinheiro confiscados será de: primeiro, o 
pagamento dos custos atribuídos pela TAD; segundo, 
realocação do prêmio em dinheiro perdido para os 
outros atletas se for previsto nas regras da Federação 
Internacional aplicável; e terceiro, o reembolso das 
despesas da organização antidopagem que conduziu 
gestão de resultados no caso. 

 

 
10.10 Consequências Financeiras  

As organizações antidopagem podem, em suas 

próprias regras, prever a recuperação proporcional dos 

custos ou sanções financeiras por conta de infrações à 

norma de antidopagem.  No entanto, as organizações 

antidopagem só podem impor sanções financeiras nos 

casos em que já tenha sido imposto o  prazo máximo 

de Suspensão de outro modo aplicável. Sanções 

financeiras só podem ser impostas quando o princípio 

da proporcionalidade estiver satisfeito. Nenhuma 

recuperação de 

 
[Comentário ao Artigo 10.8. Nada no 
Código impede Atletas limpos ou outras 
pessoas que tenham sido prejudicados 
pelas ações de uma Pessoa que tenha 

cometido uma infração à norma de 
antidopagem de perseguir qualquer 
direito que teriam de exigir uma 
indenização de tal Pessoa.] 
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custos ou sanção financeira podem ser 
considerados uma base para reduzir a Suspensão ou 
outra sanção que seria aplicável nos termos do 
Código. 

 
10.11 Início do Período de Suspensão 

Com exceção do disposto abaixo, o período de 
Suspensão terá início na data da audiência de 
decisão final que prevê Suspensão ou, se a 
audiência for dispensada ou não houver audiência, 
na data em que Suspensão for aceita ou imposta de 
outra forma.  

10.11.1 Os atrasos não imputáveis ao atleta ou outra 
Pessoa 
Onde houve atrasos substanciais no 
processo de audiência ou outros aspectos 
do controle de dopagem não imputável ao 
atleta ou outra pessoa, o órgão que impõe a 
sanção pode iniciar o período de Suspensão 
em data anterior começando tão cedo 
quanto a data da coleta da Amostra ou a 
data em que outra infração à norma de 
antidopagem ocorreu pela última vez.   
Todos os resultados de competição 
alcançados durante o período de Suspensão, 
inclusive Suspensão retroativa, devem ser 
invalidados. 

10.11.2 Admissão oportuna 

Quando o atleta ou outra pessoa 
imediatamente (que, em todos os eventos, 
para um atleta significa antes do atleta 
competir novamente) admite que a infração 
à norma de antidopagem depois de ter sido 
confrontado por conta da infração à norma 
de antidopagem pela organização 
antidopagem, o período de Suspensão pode 
começar tão cedo quanto a data da coleta 
da Amostra ou a data em que uma outra 
infração à norma de  antidopagem 

 

 

[Comentário ao Artigo 10.11.1: Em 
casos infrações à norma de 
antidopagens  diferente do Artigo 2.1 
o tempo necessário para uma 
Organização antidopagem para 
descobrir e desenvolver elementos 
suficientes para estabelecer uma 
infração à norma de antidopagem 
pode ser 

demorada, especialmente quando o 
atleta ou outra pessoa tomou uma ação 
afirmativa para evitar a detecção. 
Nestas circunstâncias, a flexibilidade 
prevista no presente Artigo para 
começar a sanção em uma data 
anterior não deve ser utilizada.] 
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ocorreu por último. Em cada caso, no 
entanto, onde este Artigo for aplicável, o 
atleta ou outra pessoa deve servir, pelo 
menos, a metade do período de Suspensão a 
partir da data em que o atleta ou outra 
pessoa aceitou a imposição de uma sanção, 
a data de decisão de audiência de aplicação 
de uma sanção, ou a data em que a sanção é 
imposta.  O presente Artigo não se aplica 
quando o período de Suspensão já foi 
reduzido nos termos do Artigo 10.6.3. 

 
10.11.3 Crédito por Suspensão Provisória ou Período 

servido de Suspensão  

10.11.3.1 Se uma Suspensão Provisória for 
imposta e respeitada pelo atleta ou 
outra pessoa, então o atleta ou 
outra pessoa deve receber um 
crédito por um período de 
Suspensão Provisória contra 
qualquer período de Suspensão que 
pode vir a ser imposto. Se um 
período de Suspensão for servido 
por força de uma decisão que é 
objeto de recurso, então o atleta ou 
outra pessoa deve receber um 
crédito por um período de 
Suspensão servido contra qualquer 
período de Suspensão que pode vir 
a ser imposto por conta de recurso.  

10.11.3.2 Caso um atleta ou outra pessoa 
aceitar voluntariamente uma 
suspensão provisória, por escrito, de 
uma organização antidopagem com 
a autoridade de gestão de 
resultados e, posteriormente, 
respeitar a Suspensão Provisória, o 
atleta ou outra pessoa deve receber 
um crédito por um período de 
Suspensão Provisória voluntário 
contra qualquer período de 
Suspensão, que pode vir a ser 
imposto. Uma cópia da aceitação 
voluntária de uma Suspensão 
Provisória por parte do atleta ou 
outra pessoa  
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será prontamente fornecida a cada 
parte com direito de receber 
notificação de uma infração à norma 
de antidopagem afirmada nos 
termos do Artigo 14.1. 

10.11.3.3 Nenhum crédito contra um 
período de Suspensão será dado 
para qualquer período de tempo 
antes da data de vigência da 
Suspensão Provisória ou Suspensão 
Provisória voluntária, 
independentemente de o atleta ter 
optado por não competir ou foi 
suspenso por sua equipe. 

10.11.3.4 Em esportes de equipe, onde 
um período de Suspensão se impõe 
uma equipe, a menos que a justiça 
exija o contrário, o período de 
Suspensão terá início na data da 
audiência de decisão final que prevê 
Suspensão ou, se a audiência for 
dispensada, na data em que a 
Suspensão for aceita ou imposta. 
Qualquer período Suspensão 
Provisória de equipe (seja imposto 
ou voluntariamente aceito) será 
creditado contra o período total de 
Suspensão a ser servido. 

 
 

10.12 Estado durante a Suspensão  
10.12.1 Proibição de Participação durante a Suspensão  

Nenhum atleta ou outra pessoa que tenha 
sido declarado inelegível pode, durante o 
período de Suspensão, participar a qualquer 
título em uma Competição ou atividade 
(outra que a autorizada pelos programas de 
educação antidopagem ou programas de 
reabilitação) autorizada 

 

[Comentário ao Artigo 10.11.3.2 
Aceitação voluntária de uma 
suspensão provisória por parte do 
atleta não é uma 

admissão por parte do atleta e não deve 
ser usada de qualquer maneira para fazer 
uma inferência adversa contra o atleta.] 

 
[Comentários ao artigo 10,11: 
Artigo 10.11 deixa claro que os 
atrasos não imputáveis ao atleta, a 
entrada oportuna por parte do 

atleta e Suspensão Provisória são as 
únicas justificativas para iniciar o período 
de Suspensão anterior à data da audiência 
de decisão final.] 
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ou organizada por qualquer Signatário, 
Organização Signatária  afiliada, ou um clube 
ou outra organização filiada de uma 
organização filiada Signatária ou em 
competições autorizadas ou organizadas por 
qualquer liga profissional ou qualquer 
organização de evento à nível internacional 
ou qualquer atividade esportiva de elite ou de 
nível nacional financiada por uma agência 
governamental. 

Um atleta ou outra pessoa sujeita a um 
período de Suspensão de mais de quatro 
anos, pode, depois de completar quatro 
anos do período de Suspensão, participar 
como atleta em eventos esportivos locais 
não sancionados ou sob a jurisdição de um 
Signatário do Código ou membro de um 
Signatário do Código, mas apenas desde que 
o evento esportivo local não esteja em um 
nível que de outra forma poderia qualificar 
tal atleta ou outra pessoa para competir 
direta ou indiretamente em (ou acumular 
pontos) um campeonato nacional ou evento 
internacional, e não envolve o atleta ou 
outra pessoa trabalhando em qualquer 
cargo com menores. 

Um atleta ou outra pessoa sujeita a um período de 

Suspensão deve permanecer sujeito a testes.  
 

 

[Comentário ao artigo 10.12.1 Por 
exemplo, sob reserva do Artigo 10.12.2 
abaixo, um Atleta Inelegível não pode 
participar de um acampamento de 
treinamento, exposição ou prática 
organizada pela sua Federação 
Nacional ou de um clube, que é 
membro dessa Federação Nacional ou 
que é financiado por uma agência 
governamental . Além disso, um Atleta 
Inelegível não pode competir em na 
liga profissional dum país não-
signatário (por exemplo, a National 
Hockey League, a National Basketball 
Association, etc), Eventos organizados 
por um não-signatário 

Organização internacional do evento ou 
de uma organização de eventos de nível 
nacional não signatários sem acionar as 
consequências previstas no Artigo 
10.12.3. O termo "atividade" inclui 
também, por exemplo, atividades 
administrativas, como a de servir como 
um funcionário, diretor, executivo, 
funcionário ou voluntário da 
organização descrita neste artigo. 
Suspensão imposta em um esporte deve 
também ser reconhecida por outros 
esportes (ver Artigo 15.1, 
Reconhecimento Mútuo).] 
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10.12.2 Retorno ao Treinamento 

Como exceção ao Artigo 10.12.1, um atleta 
pode voltar a treinar com uma equipe ou usar 
as instalações de um clube onde  outra 
organização filiada a uma organização 
signatária filiada durante: (1) os dois últimos 
meses do período de Suspensão do atleta, ou 
(2) o último trimestre do período de 
Suspensão imposto. 

10.12.3 Infração da Proibição de Participação 
durante a Suspensão  

Quando um atleta ou outra pessoa que 
tenha sido declarado inelegível violar a 
proibição de participação durante a 
Suspensão descrita no Artigo 10.12.1, os 
resultados de tal participação serão 
invalidados e um novo período de 
Suspensão de comprimento igual ao período 
original de Suspensão será adicionado ao 
fim do período inicial de Suspensão. O novo 
período de Suspensão pode ser ajustado 
com base no grau de culpa do atleta ou de 
outras pessoas e outras circunstâncias do 
caso.   A determinação de se um atleta ou 
outra pessoa violou a proibição de 
participação, e se um ajuste é necessário, 
será feita pela organização antidopagem 
cuja gestão de resultados levou à imposição 
do período inicial de Suspensão. Esta 
decisão pode ser objeto de recurso nos 
termos do Artigo 13. 

 

 

[Comentário ao Artigo 10.12.2: Em 
muitos esportes de equipe e alguns 
esportes individuais (por exemplo, 
saltos de esqui e ginástica), um atleta 
não pode efetivamente treinar por 
sua própria conta, de modo a estar 
pronto para competir no final 

do período de Suspensão .  Durante o 
período de treinamento descrito neste 
artigo, um Atleta Suspenso não poderá 
competir ou exercer qualquer atividade 
descrita no Artigo 10.12.1 diferente de 
treinamento.] 
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Quando uma pessoa de apoio atleta ou 
outra pessoa auxiliar uma Pessoa a violar a 
proibição de participação durante a 
Suspensão, uma organização antidopagem 
com jurisdição sobre tal Pessoa de apoio ao 
atleta ou outra pessoa deve impor sanções 

para a violação do Artigo 2.9 para tal 
assistência 

10.12.4 Retenção de Apoio Financeiro durante 

Suspensão 

Além disso, para qualquer infração à norma de 

antidopagem não envolvendo uma sanção 

reduzida, conforme descrito no Artigo 10.4 ou 

10.5,  alguns ou todos os apoios financeiros ou 

outros benefícios relacionados ao esporte 

recebidos por tal Pessoa relacionadas com o 

esporte serão retidos pelos Signatários, 

organizações signatárias afiliadas e governos.  

 
10.13 Publicação Automática de Sanção 

A parte obrigatória de cada sanção deve integrar a 

publicação automática, como previsto no Artigo 14.3. 
 

 

Comentário ao Artigo 10: 
Harmonização das sanções tem sido 
uma das áreas mais discutidas e 
debatidas de antidopagem.  
Harmonização significa que as mesmas 
regras e critérios são aplicados 
 para avaliar os fatos únicos de cada 
caso. Argumentos contra a exigência 
de uma harmonização das sanções 
com base nas diferenças entre os 
esportes, incluindo, por exemplo, o 
seguinte: em alguns esportes os 
atletas são  
 
profissionais fazendo uma renda 
considerável a partir do esporte e em 
outros os atletas são verdadeiros 
amadores; nas modalidades esportivas 
onde a carreira de um atleta é curta, 
um período padrão de Suspensão tem 
um efeito muito mais significativo 
sobre o Atleta do que em esportes onde 
do que em esportes onde as carreiras 

duram tradicionalmente muito mais tempo.    
Um principal argumento em favor da 
harmonização é que ela simplesmente não 
assegura que dois atletas do mesmo país que 
testam positivo para a mesma substância 
proibida em circunstâncias semelhantes 
devem receber diferentes sanções apenas 
porque eles participam em diferentes 
modalidades. Além disso, a flexibilidade na 
aplicação de sanções, muitas vezes foi vista 
como uma oportunidade inaceitável para 
algumas organizações desportivas para ser 
mais tolerante com os que usam dopagem.  A 
falta de harmonização das sanções tem sido 
com frequência a fonte dos conflitos de 
competência entre as Federações 
Internacionais e Organizações Nacionais 
Antidopagem.] 
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ARTIGO 11 CONSEQUÊNCIAS AS EQUIPES 
 

11.1 Testes em Esportes de Equipe 

Quando mais de um membro de uma equipe em um 

esporte de equipe for notificado com relação a uma 

infração à norma de antidopagem nos termos do artigo 

7 em relação a um evento, o órgão dirigente do evento 

deve realizar testes de destino apropriado da equipe 

durante o período do evento. 
 

 

11.2 Consequências para os Esportes de Equipe 

Se acreditar que mais de dois membros de uma 
equipe em um esporte de equipe tenham cometido 
uma infração à norma de antidopagem durante um 
período do evento, o órgão regulador do evento 
deve aplicar uma sanção apropriada na equipe (por 
exemplo, perda de pontos, invalidação de uma 
competição ou evento, ou outra sanção), além de 
todas as conseqüências impostas aos atletas 
individuais que cometeram a infração à norma de  
antidopagem. 

 

 
11.3 Órgão Regulador do Evento pode Estabelecer Restrição 

Consequências para os Esportes de Equipe 

O órgão regulador para um evento pode optar por 
estabelecer regras para o evento, que impõem 
consequências para esportes de equipes mais 
rigorosas do que as previstas no Artigo 11.2 para 
efeitos do evento. 

 

 

Comentário ao Artigo 11.3: Por 
exemplo, o Comitê Olímpico 
Internacional poderia estabelecer 
regras que exijam invalidação de uma 
equipe dos 

Jogos Olímpicos com base em um 
número menor de infrações às normas 
de antidopagem durante o período 
dos Jogos.] 
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ARTIGO 12 Sanções Contra Órgãos Desportivos  

ARTIGO 13 Recursos 

 
 

ARTIGO 12 SANÇÕES CONTRA 
ENTIDADES DESPORTIVAS 

 
Nenhuma disposição do presente Código impede que um 

Signatário ou um governo que reconheça este mesmo 

Código de aplicar as suas próprias regras para efeitos de 

imposição de sanções a uma organização desportiva sobre a 

qual o Signatário ou o governo possui autoridade. 
 
 
 
 

ARTIGO 13 RECURSOS 
 

13.1 Decisões Sujeitas a Recurso 

Todas as decisões tomadas sob o Código ou regras 

adotadas em conformidade com o Código podem ser 

objeto de recurso de acordo com o disposto abaixo nos 

Artigos 13.2 a 13.4, ou como disposto no Código ou 

em Normas Internacionais. Tais decisões devem 

permanecer em vigor enquanto estiverem sob recurso 

salvo quando o órgão requerente do recurso ordenar 

em contrário.  Antes de um recurso ser interposto, 

deverão ser esgotadas todas as possibilidades de 

recurso previstas nos regulamentos da organização de 

antidopagem, desde que esses procedimentos de 

recurso respeitem os princípios enunciados no Artigo 

13.2.2 abaixo (salvo desde que disposto no Artigo 

13.1.3). 
 

13.1.1 Alcance da revisão Não Limitado 

O escopo de uma revisão em recurso inclui 

todas as questões relevantes para o assunto, e 

é expressamente não limitado às questões ou 

alcance de uma revisão perante o tomador de 

decisão inicial. 
 

 

Comentário ao Artigo 12: Este artigo 
deixa claro que o Código não restringe 
quaisquer direitos disciplinares 

entre as organizações de 
outra forma existe.] 
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13.1.2 O TAD não deve  adiar as conclusões a ser 

objeto de recurso ao tomar esta decisão, a 

TAD não precisa dar deferência ao critério 

exercido pelo órgão cuja decisão é objeto de 

recurso. 

13.1.3 A AMA não é obrigada a esgotar os recursos 

internos 

Onde a AMA tiver direito a recurso sob o Artigo 

13 e nenhuma outra parte recorreu de uma 
decisão final dentro do processo da 
organização antidopagem, a AMA pode 
recorrer da decisão, diretamente ao TAD, 
sem ter que esgotar outras soluções no 
processo da organização antidopagem 

 

 
13.2 Recursos de Decisões sobre as infrações das normas 

antidopagem, Consequências, suspensões 
provisórias, reconhecimento de decisões e Jurisdição 

A decisão de que uma violação de antidopagem foi 

cometida, uma decisão que impõe conseqüências ou 

não impõe consequências para uma violação à norma 

de antidopagem, ou uma decisão de que nenhuma 

violação de regra antidopagem foi cometida; uma 

decisão de que um procedimento de uma violação de 

norma de antidopagem não pode seguir em frente por 

razões de processo (incluindo, por exemplo, 

prescrição); uma decisão da AMA de não conceder 

uma exceção à exigência de notificação seis meses 

para um atleta aposentado de voltar à Competição nos 

termos do artigo 5.7.1; uma decisão da AMA 

atribuindo gestão de resultado sob o Artigo 7.1;  uma 

decisão por  
 

[Comentário ao artigo 13.1.2 Processo do TAD 
são de novo. Processos anteriores não limitam 
a evidência

 ou carrega peso na audiência perante o TAD.] 

 

[Comentário ao Artigo 13.1.3: Sempre que tenha 
sido proferida uma decisão antes da fase final de 
processo de uma organização antidopagem (por 
exemplo, uma primeira audiência) e nenhuma 
parte optar por recorrer dessa decisão para o 
próximo nível de processo da Organização 

antidopagem (por exemplo, o Conselho de 
Administração), em seguida, a AMA poderá 
ignorar as etapas restantes no processo 
interno da Organização antidopagem e 
apelar diretamente ao TAD.] 
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uma organização antidopagem de não apresentar 
um resultado analítico adverso ou um resultado 
atípico como um antidopagem, ou a decisão de não 
seguir em frente com uma violação à regra 
antidopagem após uma investigação nos termos do 
artigo 7.7; uma decisão de impor uma suspensão 
provisória como resultado de uma audiência 
provisória; O fracasso de uma organização 
antidopagem em dar cumprimento ao Artigo 7.9; 
uma decisão de que uma organização antidopagem 
não tem competência para se pronunciar sobre 
uma suposta violação das normas antidopagem e 
suas conseqüências; a decisão de suspender ou não 
suspender um período de Suspensão ou de 
restabelecer, ou não restabelecer, um período de 
suspensão de Suspensão nos termos do artigo 
10.6.1; uma decisão nos termos do Artigo 10.12.3; e 
uma decisão de uma organização de antidopagem 
de não reconhecer a decisão de outra organização de 

antidopagem sob o Artigo 1.5  pode ser recorrida 
exclusivamente como disposto no neste artigo 13.2.  

13.2.1 Recursos Envolvendo Atletas de Nível Internacional ou  
Eventos Internacionais 

em casos decorrentes da participação em 
um evento internacional ou em casos 
envolvendo atletas de nível internacional, a 
decisão pode ser recorrida exclusivamente a 
um TAD.  

13.2.2 Recursos envolvendo Outros atletas ou Outras  
Pessoas 

Nos casos que o Artigo 13.2.1 não seja 

aplicável, a decisão pode ser recorrida a um 

órgão imparcial e independente de acordo com 

as regras estabelecidas pela organização 

nacional para antidopagem.  As regras para tal 

recurso devem respeitas os seguintes 

princípios:  
 

 

[Comentário ao artigo 13.2.1 Decisões 
do TAD são finais e obrigatórias, 
exceto para qualquer revisão exigida 
pela lei 

aplicável à anulação ou execução 
de sentenças arbitrais.] 
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• a audiência deverá realizar-se num prazo 
razoável; 

• o painel de auditoria deverá ser justo e imparcial ; 
• o direito a ser representado por um advogado  

pago 
pela Própria Pessoa; e  

• a uma decisão em tempo razoável, devidamente 
fundamentada e por escrito. 

13.2.3 Pessoas Autorizadas a Recorrer 
Nos casos abrangidos pelo Artigo 13.2.1, 
têm direito a recorrer para o TAD as 
seguintes partes: (a) o atleta  ou qualquer 
outra Pessoa que seja sujeita a  decisão 
recorrida; (b) a parte contrária do caso no 
âmbito do qual a decisão foi tomada; 
(c) a Federação Internacional relevante; (d) a 
organização nacional de antidopagem do 
país de residência da Pessoa ou países de 
onde a Pessoa é um nacional ou detentor de 
licença; (e) o Comitê Olímpico Internacional 
ou o Comitê Paraolímpico Internacional, 
consoante os casos, nas situações em que a 
decisão possa ter efeitos sobre os Jogos 
Olímpicos, ou sobre os Jogos Paraolímpicos, 
incluindo decisões que afetem a 
possibilidade de participar dos Jogos 
Olímpicos ou Paraolímpicos; e (f) AMA. 
Nos casos em que seja aplicável o Artigo 
13.2.2, as partes que tem direito a recurso à 
nível nacional devem ter também direito, 
como disposto nas regras da organização 
nacional de antidopagem, devem incluir as 
seguintes partes:  (a) o atleta  ou qualquer 
outra Pessoa que seja sujeita a  decisão 
recorrida; (b) a parte contrária do caso no 
âmbito do qual a decisão foi tomada; (c) a 
Federação Internacional relevante; (d) a 
organização nacional de antidopagem do 
país de residência da Pessoa; e) o Comitê 
Olímpico Internacional ou o Comitê 
Paraolímpico Internacional, consoante os 
casos, nas situações em que a  

 

 

[Comentário ao Artigo 13.2.2: Uma 
Organização antidopagem pode optar 
por 

dar cumprimento ao presente artigo, 
prevendo o direito de apelar 
diretamente ao TAD.] 
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decisão possa ter efeitos sobre os Jogos 

Olímpicos, ou sobre os Jogos Paraolímpicos, 

incluindo decisões que afetem a possibilidade 

de participar dos Jogos Olímpicos ou 

Paraolímpicos; e (f) AMA  Para os casos 

previstos no artigo 13.2.2,   A AMA, o Comitê 

Olímpico Internacional, o Comitê Paraolímpico 

Internacional, e a Federação internacional 

relevantes também terão o direito de apelar ao 

TAD em relação à decisão do órgão de recurso 

em nível nacional. Qualquer parte de uma 

apelação terá direito a assistência do TAD para 

obter todas as informações relevantes da 

organização antidopagem cuja decisão é 

objeto de recurso e as informações devem ser 

fornecidas se o TAD assim determinar. 

O prazo para preenchimento de um recurso pela AMA 

deve ser maior que:  

(a) Vinte e um dias após o último dia em que 

qualquer outra parte no caso poderia ter 

apelado, ou 

(b) Vinte e um dias após o recebimento da 

documentação completa relativa à decisão da 

AMA. 
 

Não obstante qualquer outra disposição 
aqui presente, a única pessoa que pode 
recorrer de uma Suspensão Provisória é o 
atleta ou outra pessoa a quem é imposta a 
Suspensão Provisória. 
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13.2.4.  Recursos Cruzados e outros Recursos 

Subsequentes Permitidos 

Recursos cruzados e outros recursos 
subsequentes por qualquer réu nomeado 
em casos levados ao TAD sob o Código são 
expressamente autorizados. Qualquer parte 
com direito a recurso nos termos do 
presente Artigo 13deve apresentar um 
recurso subordinado ou recurso posterior, o 
mais tardar com a resposta da parte. 

 
 

13.3 Falta de proferir uma decisão em tempo útil por uma 
Organização de antidopagem 
Quando, num caso particular, uma organização 
antidopagem não proferir uma decisão no que diz 
respeito a saber se uma violação de norma de 
antidopagem foi cometida dentro de um prazo 
razoável, fixado pela AMA, a AMA poderá optar por 
apelar diretamente ao TAD, como se a organização 
antidopagem houvesse proferido decisão não 
encontrando uma infração à norma de 
antidopagem. Se o painel de audiência do TAD 
determinar que uma infração à norma de 
antidopagem foi cometida e que a AMA agiu 
razoavelmente na eleição de apelar diretamente ao 
TAD, então os custos da AMA e honorários 
advocatícios para o processo deve ser 
reembolsados à AMA pela organização 
antidopagem. 

 

[Comentário ao artigo 13.2.4 Esta 
disposição é necessária porque, desde 
2011, a regulamentação do TAD deixou 
de permitir a um atleta o direito de 
recurso cruzado quando 

quando uma Organização Antidopagem 
recorrer a uma decisão após que o 
tempo do atleta para recurso tenha 
expirado. Esta disposição permite uma 
audiência completa para todas as 
partes.] 

Comentário ao Artigo 13.3: Dadas as 
diferentes circunstâncias de cada 
processo de investigação de infração à 
norma antidopagem e processo de gestão 
de resultados, não é possível estabelecer 
um período de tempo fixo para uma 
Organização antidopagem para proferir 
uma decisão antes que a AMA possa 
intervir, apelando diretamente ao TAD.  

Antes de tomar tal ação, no entanto, a 
AMA irá consultar com a Organização 
antidopagem e dar à organização de 
Antidopagem uma oportunidade de 
explicar por que ainda não tomou uma 

decisão. O presente artigo proíbe a 
Federação Internacional de também 
ter regras que a autorizem a assumir 
competências nas matérias nas quais 
a gestão de resultados realizada por 
uma dos suas Federações Nacionais 
tem estado inadequadamente 
atrasada.] 
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13.4 Recursos Relacionados às TUEs 
decisões sobre TUE podem ser recorridas 
exclusivamente como disposto no Artigo 4.4. 

 
 

13.5 Notificação de Decisões de Recurso 

Qualquer organização antidopagem que é uma 
parte de um recurso deve fornecer prontamente a 
decisão do recurso para o atleta ou outra pessoa e 
às outras organizações antidopagem que teriam 
direito a recurso nos termos do Artigo 13.2.3,  tal 
como previsto nos termos do Artigo 14.2. 

 
 

13.6 Recursos de Decisões sob Parte III e Parte 
IV do Código 

Com relação a um relatório da AMA de 
descumprimento nos termos do artigo 23.5.4, ou 
quaisquer consequências impostas sob a  Parte III 
(Funções e Responsabilidades) do Código, a 
entidade a que se refere o relatório AMA ou sobre 
os quais conseqüências são impostas sob a Parte III 
do Código terá o direito de recorrer exclusivamente 
ao TAD de acordo com as disposições aplicáveis 
perante tal tribunal. 

 
 

13.7 Recursos de Decisões de Suspensão 
ou Revogação do Credenciamento 
de um Laboratório 

As decisões da AMA de suspender ou revogar o 
credenciamento de um laboratório concedido pela 
AMA é recorrível apenas por parte do laboratório 
em causa, sendo o recurso apresentado 
exclusivamente perante o TAD. 

 

 

Comentário ao Artigo 13: O objetivo do 
Código é ter assuntos de antidopagem 
resolvidos através de processos internos 
justos e transparentes com um recurso 
final. Decisões de antidopagem por 
Organizações Antidopagem são 
transparentes no Artigo 14. Pessoas e 
organizações específicas, incluindo a 
AMA possuem a oportunidade de 
recorrer dessas decisões. Note-se que a 
definição de pessoas e organizações 
interessadas com o direito de recorrer 

nos termos do artigo 13 não inclui atletas, ou 
suas federações, que pode se beneficiar de ter 
um outro concorrente desclassificado.] 
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ARTIGO 14 CONFIDENCIALIDADE E 
COMUNICAÇÕES 

 
Os princípios de coordenação dos resultados das análises de 

antidopagem, transparência pública e responsabilidade e 

respeito pelos interesses particulares dos atletas ou outras 

Pessoas são os seguintes: 
 

 
14.1 Informação Sobre Resultados Analíticos 

Adversos, Resultados Atípicos e Outras 
Violações dos Regulamentos de antidopagem 

14.1.1 Notificação de Violação de Normas de antidopagem ao 

atletas e outras Pessoas 

A forma e o modo de notificação de uma 

violação antidopagem afirmada devem ser 

conforme previsto nas regras da organização 

antidopagem que possui a responsabilidade de 

gestão de resultados. 

14.1.2 Notificação de Violações de Regras de 
antidopagem a organizações nacionais de 
antidopagem, Federações internacionais e a 
AMA 

A organização antidopagem que possui 
responsabilidade de gestão dos resultados 
deve também notificar a organização 
nacional antidopagem do atleta , Federação 
Internacional e AMA da afirmação de uma 
violação antidopagem simultaneamente à 
notificação ao atleta ou outra Pessoa. 

14.1.3 Conteúdo de uma Notificação de Violação de Norma 

de antidopagem 

A notificação deve incluir: o nome do atleta, 

país, esporte e disciplina dentro do esporte, 
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nível competitivo do atleta, se o teste foi em 

competição ou Fora-de-Competição, a data da 

coleta da Amostra, o resultado analítico 

relatado pelo laboratório e outras informações 

exigidas pela Norma Internacional para Testes 

e investigações, ou, para as violações de 

normas de antidopagem diferentes das do 

Artigo 2.1, a regra violada e a base da violação 

afirmada.  

14.1.4 Relatórios de Estado 

Exceto no que diz respeito aos inquéritos que 

não resultaram em notificação de uma violação 

à regra antidopagem nos termos do artigo 

14.1.1, as organizações antidopagem 

referenciadas no Artigo 14.1.2 serão 

regularmente atualizadas sobre a situação e os 

resultados de qualquer avaliação ou processos 

conduzidos nos termos do artigo  7, 8  ou 13  e 

devem estar equipadas com uma linha de 

explicação ou decisão explicando a resolução 

do assunto escrito fundamentado. 

14.1.5 Confidencialidade 

As organizações beneficiárias não devem 
divulgar essas informações além daquelas 
pessoas com a necessidade de saber (o que 
incluiria o pessoal adequado no Comitê 
aplicável nacional olímpico, Federação 
Nacional, e da equipe em um esporte de 
equipe) até que a organização antidopagem 
com a responsabilidade de gestão de 
resultados tenha feito divulgação pública ou 
não conseguiu fazer divulgação pública, 
conforme exigido no artigo 14.3. 

 

 

[Comentário ao artigo 14.1.5 Cada 
organização antidopagem deve 
providenciar nas suas próprias regras, 
procedimento para a proteção da 
confidencialidade de informações e  

investigar e disciplinar a divulgação 
indevida de informações confidenciais 
por qualquer funcionário ou agente da 
organização antidopagem.] 
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14.2 Notificação de Decisões sobre Violação de Norma de 

antidopagem e Pedido de Documentos 

14.2.1 Decisões quanto a infrações à norma de 

antidopagem prestadas nos Termos do Artigo 

7.10,   8.4,  10.4,  10.5,  10.6, 10.12.3 ou 13.5 

devem incluir explicações completas para a 

decisão, incluindo, se aplicável, a justificativa 

sobre porque a máxima sanção possível não 

foi imposta.  Se a decisão não estiver em 

Inglês ou Francês, a organização antidopagem 

deve fornecer um resumo em Inglês ou 

Francês da decisão e as razões que a apóiam. 

14.2.2 Uma organização antidopagem tendo o 
direito de recorrer de uma decisão recebida 
nos termos do Artigo 14.2.1 podem, no 
prazo de 15 dias do recebimento, solicitar 
uma cópia do arquivo de caso completo 
referente à decisão. 

 

 

14.3 Divulgação Pública 

14.3.1 A identidade de qualquer atleta ou outra 
pessoa que uma organização antidopagem 
alega ter cometido uma infração à norma de 
antidopagem, pode ser divulgada pela 
organização antidopagem com a 
responsabilidade de gestão de resultados 
apenas após a notificação ter sido fornecida 
para o atleta ou outra pessoa, ide acordo 

com o Artigo 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 ou 7.7,, e as 
organizações antidopagem aplicáveis nos 
termos do artigo 14.1.2. 

14.3.2 No mais tardar 20 dias depois de ter sido 

determinada em decisão de segunda instância 

final, nos termos do Artigo 13.2.1 ou 13.2.2, ou 

tal recurso foi dispensado, ou uma audiência, 

em conformidade com o Artigo 8 foi 

dispensada, ou a afirmação de uma infração à 

norma de antidopagem não foi impugnada de 

outra forma em tempo oportuno, a organização 

antidopagem 
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responsável pela gestão de resultados deve 
divulgar publicamente a disposição do 
assunto de antidopagem, incluindo o 
esporte, a norma antidopagem violada, o 
nome do atleta ou outra pessoa que 
cometeu a violação, a substância proibida 
ou método proibido envolvidos e as 
conseqüências impostas. A mesma 
organização antidopagem também deve 
divulgar publicamente dentro de 20 dias os 
resultados das decisões finais relativas a 
recurso quanto a infrações à normas de 
antidopagem , incluindo as informações 
descritas acima 

14.3.3 em qualquer caso quando  for determinado, 

depois de uma audiência ou recurso, que o 

atleta ou outra pessoa não cometeu uma 

infração à norma de antidopagem, a decisão 

pode ser divulgada com o consentimento do 

atleta ou outra pessoa que é o sujeito da 

decisão. A organização antidopagem com a 

responsabilidade de gestão de resultados 

deverá utilizar esforços razoáveis para obter 

esse consentimento, e se o consentimento for 

obtido, deve divulgar publicamente a decisão 

na íntegra ou na forma como redigido pelo 

atleta ou outra pessoa.  

14.3.4 A publicação deve ser realizada, no mínimo, 

colocando as informações necessárias no site 

da organização antidopagem e deixando as 

informações acima por mais de um mês ou 

pela duração de qualquer período de 

Suspensão. 

14.3.5 Nenhuma organização antidopagem ou 

laboratório credenciado pela AMA, ou 

funcionário de uma delas, deve comentar 

publicamente sobre os fatos específicos de 

qualquer processo pendente (em oposição à 

descrição geral do processo e da ciência), 

exceto em resposta a comentários públicos 

atribuídos ao atleta, outra pessoa ou seus 

representantes. 
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14.3.6 A comunicação pública obrigatória exigida em 

14.3.2 não será exigida quando o atleta ou 

outra pessoa com relação ao qual é alegado 

ter cometido uma infração à norma  

antidopagem for menor de idade. Qualquer 

comunicação pública opcional em um caso 

envolvendo um menor deve ser proporcional 

aos fatos e circunstâncias do caso. 

 
14.4 Relato Estatístico 

organizações antidopagem devem, pelo menos 
anualmente, divulgar publicamente um relatório 
estatístico geral de suas atividades de controle de 
dopagem, com cópia à AMA.  organizações 
antidopagem devem também publicar relatórios 
mostrando o nome de cada atleta testado e a data 
de cada teste.  A AMA deve, pelo menos 
anualmente, publicar relatórios estatísticos  
resumindo a informação que recebe das 
organizações antidopagem e laboratórios.  

 
14.5 Câmara de Compensação de Informação de Controle de 

Dopagem 

A AMA deverá atuar como uma câmara de 
compensação central para dados sobre dopagem e 
resultados de testes de controle, incluindo, em 
particular, os dados de passaporte biológico do 
atleta para atletas de nível internacional e atletas 
de nível nacional e informação sobre a localização 
para os atletas, incluindo aqueles em conjuntos de 
teste registrados. Para facilitar o planejamento da 
distribuição de testes coordenada e para evitar 
duplicação desnecessária de testes por várias 
organizações antidopagem, cada organização 
antidopagem deve comunicar todos os testes Em 
Competição e Fora-de-Competição sobre esses 
atletas para a câmara de compensação da AMA, 
usando ADAMS ou outro sistema aprovado pela 
AMA, tão rapidamente quanto possível depois de 
tais testes serem  realizados.  Essas informações 
serão disponibilizadas, se for o caso e de acordo 
com as regras aplicáveis, para o atleta, a 
organização nacional antidopagem do atleta e à 
Federação Internacional e outras organizações 
antidopagem com a autoridade sobre o atleta.  
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Para fazer com que isto sirva como um centro de 
testes de controle de dopagem de dados e decisões de 
gestão de resultados, a AMA desenvolveu uma 
ferramenta de gerenciamento de banco de dados, 
ADAMS, que reflete os princípios de privacidade de 
dados. Em particular, a AMA desenvolveu o ADAMS 
para ser coerente com os estatutos de privacidade de 
dados e normas aplicáveis à AMA e outras 
organizações que utilizam o ADAMS.  As informações 
confidenciais relativas a um atleta, Pessoal de Apoio 
ao atleta, ou outras pessoas envolvidas em atividades 
de antidopagem devem ser mantidas pela AMA, que é 
supervisionada por autoridades canadenses de 
privacidade, na mais estrita confidencialidade e de 
acordo com o padrão internacional para a proteção da 
privacidade e dos dados pessoais. 

 

 

14.6 Privacidade de Dados 

organizações antidopagem podem coletar, armazenar, 

processar ou divulgar informações pessoais relativas 

aos atletas e outras pessoas sempre que necessário e 

adequado para realizar suas atividades de 

antidopagem de acordo com as normas do Código e 

Padrões internacionais (incluindo especificamente a 

Norma Internacional para a Proteção da Privacidade e 

Pessoal informações), e em conformidade com a 

legislação aplicável. 
 

 

[Comentário ao Artigo 14.6. Note 
que  o Artigo 22.2 determina que 
"cada governo vai adotar legislação, 
regulamentação, políticas ou 
práticas administrativas para 

cooperação e partilha de informações 
com Organizações Antidopagem e 
compartilhamento de dados entre 
Organizações Antidopagem, conforme 
previsto no Código. "] 
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ARTIGO 15 APLICAÇÃO E  
RECONHECIMENTO DE DECISÕES 

 
15.1 Sujeito ao direito de recurso disposto no Artigo 13, 

testes, resultados ou outras decisões finais de 
qualquer Signatário que são consistentes com o 
Código e estão dentro das competências do Signatário 
da audiência, são aplicáveis no mundo todo e devem 
ser reconhecidos e respeitados por todos os outros 
signatários.  

15.2 Os signatários devem reconhecer as medidas tomadas 
por outros órgãos que não tenham aceitado o Código 
se as regras desses organismos forem compatíveis 
com o Código. 

 

 

Comentário ao Artigo 15,1: O grau de 
reconhecimento das decisões de TUE 
de outras Organizações Antidopagem 
deve 

ser determinado pelo artigo 4.4 e da 
Norma Internacional para Isenção de 
Uso Terapêutico.] 

 
Comentário ao Artigo 15.2: Quando 
a decisão de um órgão que não 
aceitou o Código estiver compatível 
com alguns aspectos do Código e 
em outros aspectos não 
relacionados ao código, os 
signatários devem tentar aplicar a 
decisão em harmonia com os 
princípios do Código. Por exemplo, 
se em um processo de acordo com 
o Código de  um não-signatário for 
descoberto que um atleta cometeu 
uma infração à norma de 
antidopagem por conta da 
presença de uma  

Substância proibida em seu corpo, mas 
o período de Suspensão aplicado 
é mais curto do que o prazo previsto 
no Código, em seguida, todos os 
Signatários devem reconhecer a 
existência de uma infração da norma 
de antidopagem e a Organização 
Nacional antidopagem do atleta 
deve realizar uma audiência 
consistente com o Artigo 8 para 
determinar se deve ser imposto 
longo período de Suspensão previsto 
no Código.] 
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 1 Controle de Dopagem ARTIGO 16 Controle de Dopagem para Animais em 

Competições esportivas   
ARTIGO 17  Estatuto de Limitações 

 

ARTIGO 16 CONTROLE DE DOPAGEM PARA 
ANIMAIS EM COMPETIÇÕES 
ESPORTIVAS 

 
16.1 Em todas as modalidades desportivas em que animais 

participem na competição, a Federação Internacional 

dessa modalidade deverá estabelecer e implementar 

regras antidopagem aplicáveis aos animais  

participantes. As regras antidopagem deverão incluir 

uma lista de Substâncias Proibidas, procedimentos de 

testes adequados e uma lista de laboratórios 

aprovados para realização de análises de Amostras. 

16.2 Relativamente ao apuramento das violações das 

normas antidopagem, gestão dos resultados, audições 

justas, Consequências, e recursos para animais que 

participam em atividades desportivas, a Federação 

Internacional dessa modalidade deverá criar e 

implementar regras que sejam em geral conformes 

com os Artigos  1, 2, 3, 9, 10, 11, 13 e 17do Código. 
 
 

 

ARTIGO 17 PRAZO DE PRESCRIÇÃO 
 

Nenhum procedimento de infração à norma de antidopagem 

pode ser iniciado contra um atleta ou outra pessoa, a menos 

que ele ou ela tenha sido notificado da Antidopagem, 

conforme previsto no artigo 7, ou notificação foi 

razoavelmente tentada, dentro de dez anos a partir da data 

da violação foi afirmada como tendo ocorrido. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE DOIS 

EDUCAÇÃO E 
PESQUISA 
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Artigo 18 Educação 

 

 

ARTIGO 18 EDUCAÇÃO  
 

18.1 Princípio Básico e Objetivo Primário 

O princípio básico dos programas de informação e 

educação serão a preservação do espírito esportivo 

conforme descrito na Introdução do Código, evitando 

que ele seja pervertido pela dopagem. O objetivo 

primário de tais programas é a prevenção.  O objetivo 

deve ser prevenir o uso intencional e não intencional 

por parte dos atletas de Substâncias Proibidas e 

Métodos Proibidos.  

Os programas de informação devem se concentrar em 

fornecer informações básicas para os atletas, como 

descrito no Artigo 18.2. Programas de educação 

devem se concentrar na prevenção.  Os programas de 

prevenção devem ser baseados em valores e 

direcionados a atletas e pessoal de apoio a atletas 
com foco especial nos jovens através da 

implementação nos currículos escolares. 

Todos os signatários devem, dentro de suas 

possibilidades e alcance da responsabilidade, e em 

cooperação com os outros, planejar, implementar, 

avaliar e monitorar a informação, educação e 

programas de prevenção para o esporte livre de 

dopagem.  
 

 

18.2 Programas e Atividades 

Os programas deverão fornecer aos atletas e outras 

Pessoas informação atualizada e correta sobre pelo 

menos os seguintes temas: 

• Substâncias e Métodos que integram a Lista de Proibições 

• Violações às normas de antidopagem 

• Consequências da dopagem, incluindo sanções, 

consequências sobre a saúde e sociais 

• Procedimentos de controle de dopagem 

• Direitos e responsabilidades dos atletas e Pessoal de 

Apoio 
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• TUEs 

• Gestão dos riscos de suplementos alimentares 

• Prejuízo da dopagem sobre o espírito do esporte 

• Requisitos sobre paradeiro aplicáveis 

Os programas deverão promover o espírito 
desportivo de forma a ajudarem à criação de um 
ambiente contra a dopagem que tenha influência 
positiva e de longo prazo sobre as escolhas feitas 
pelos atletas e outras Pessoas.  

Os programas de prevenção devem ser dirigidos 
principalmente aos jovens, adequados à sua fase de 
desenvolvimento, em escolas e clubes desportivos, 
pais, atletas adultos, funcionários do esporte, 
treinadores, equipes médicas e os meios de 
comunicação. 

O pessoal de Apoio ao Atleta deve educar e 
aconselhar os atletas com relação à políticas 
antidopagem e regras adotadas em conformidade 
com o Código.  

Todos os Signatários devem promover e apoiar a 
participação ativa dos atletas e pessoal de apoio ao 
atleta em programas de educação para o esporte 
livre de dopagem.  

 
 

18.3 Códigos de Conduta Profissionais 

Todos os signatários devem cooperar entre si e com 
os governos para incentivar, associações 
profissionais competentes e instituições para 
desenvolver e implementar códigos de conduta 
apropriados, boas práticas e ética relacionadas à 
prática desportiva em relação a antidopagem, bem 
como as sanções, que são consistentes com o 
código. 

 

 

Comentário ao Artigo 18.2: Programas 
informativos e educacionais de 
antidopagem não devem ser limitado a 
nacionalidade ou atletas de Nível 
Internacional, mas devem incluir todas 
as pessoas, incluindo os jovens, que 
participam no esporte sob a autoridade 
de qualquer Signatário, governo ou 
outra 

organização desportiva que aceita o 
Código.  (Veja definição de Atleta) 
Esses programas devem incluir 
também o pessoal de apoio ao atleta. 

 
Estes princípios são compatíveis com a 
Convenção da UNESCO no que diz 
respeito à educação e à formação.] 
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Artigo 18 Educação 
Artigo 19 Pesquisa 

 

 

18.4 Coordenação e Cooperação 

A AMA deverá atuar como uma central de recursos 
e/ou programas informativos e educativos 
desenvolvidos pela AMA ou organizações 
antidopagem. 

Todos os Signatários e atletas e outras pessoas 

devem cooperar entre si e os governos para coordenar 

os seus esforços em matéria de informação sobre 

antidopagem e educação, a fim de partilhar 

experiências e garantir a eficácia desses programas na 

prevenção de dopagem no esporte. 
 
 

 

ARTIGO 19 PESQUISA 
 

19.1 Propósitos e Objetivos da Pesquisa de antidopagem 

A investigação na área da antidopagem contribui 
para o desenvolvimento e a implementação de 
programas eficazes no âmbito do controle de 
Dopagem e para a informação e educação com 
relação ao esporte isento dopagem. 

Todos os signatários devem, em cooperação uns 
com os outros e governos, incentivar e promover 
esse tipo de pesquisa e tomar todas as medidas 
razoáveis para garantir que os resultados dessa 
investigação sejam usados para a promoção dos 
objetivos que são coerentes com os princípios do 
Código. 

 
 

19.2 Tipos de Pesquisa 

A investigação antidopagem relevante pode incluir, 
por exemplo, estudos sociológicos, 
comportamentais, jurídicos, e éticos para além de 
investigação nas áreas médica, analítica e fisiológica.   
Estudos sobre a elaboração e avaliação da eficácia de 
cientificamente com base em programas de 
treinamento fisiológicos e psicológicos que sejam 
consistentes com os princípios do Código e respeitem 
a integridade dos indivíduos, assim como estudos 
sobre o uso de substâncias emergentes ou métodos 
resultantes de desenvolvimentos científicos devem 
ser conduzidos.  
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19.3 A Coordenação de Pesquisa e Compartilhamento de 

Coordenação resultados de pesquisa antidopagem 

pela  AMA  é essencial. Sujeito a direitos de 

propriedade intelectual, cópias 

de resultados de pesquisas de antidopagem devem ser 

fornecidos à  AMA e, quando apropriado, 

compartilhados com os Signatários e atletas relevantes 

e outras partes interessadas.  
 

 

19.4 Práticas de Pesquisa 

A pesquisa em antidopagem deve concordar com práticas 

éticas 

reconhecidas internacionalmente.  
 

 

19.5 Pesquisa utilizando Substâncias Proibidas e  
Métodos Proibidos 

Os trabalhos de investigação devem evitar a administração 

de 

Substâncias Proibidas ou Métodos Proibidos a atletas.  
 

19.6 Má Utilização de Resultados 

Precauções adequadas devem ser tomadas para que 

os resultados da pesquisa de antidopagem não sejam 

utilizados e aplicados para fins de dopagem. 



100 Código Mundial Antidopagem • 

2015 

 

 

P
A

R
T

E
 2 Educação e Pesquisa 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE TRÊS 

FUNÇÕES E 
RESPONSABILIDADES 
 
 
 

Todos os Signatários devem agir com espírito 
de parceria e colaboração de forma a garantir o 
sucesso da luta contra a dopagem no esporte e 
o respeito ao Código.  

 
[Comentário Responsabilidades 
para os Signatários e Atletas ou 
outras Pessoas são abordadas em 
vários artigos do Código e da 

responsabilidades 
enumeradas nesta parte são 
adicionais a essas 
responsabilidades.]  



3 Funções e 

Responsabilidades 

ARTIGO 20  Funções e Responsabilidades 
adicionais 

dos Signatários 
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ARTIGO 20 FUNÇÕES ADICIONAIS E 
RESPONSABILIDADES 
DOS SIGNATÁRIOS 

20.1 Atribuições e Responsabilidades do Comitê 

Olímpico Internacional 

 

20.1.1 Adotar e implementar para os Jogos 
Olímpicos regras e regulamentos 
antidopagem que respeitem o Código. 

20.1.2 Exigir, como condição de reconhecimento 
por parte do Comitê Olímpico Internacional, 
que as Federações Internacionais que 
integram o Movimento Olímpico, cumpram 
o presente Código. 

20.1.3 Interromper todo ou parte dos financiamentos 

Olímpicos 
a organizações desportivas que não cumpram as 
disposições do presente Código. 

20.1.4 Tomar as medidas adequadas para 
desencorajar o descumprimento do Código, 
de acordo com o disposto no Artigo 23.5. 

 
20.1.5 Autorizar e facilitar o Programa de 

Observadores Independentes. 

20.1.6 Exigir que todos os atletas e cada pessoa de 
apoio ao atleta que participa como 
treinador, instrutor, gerente, chefe de 
equipe, oficial, equipe médica ou 
paramédica nos Jogos Olímpicos de 
concordar em ficar vinculado através de 
regras antidopagem em conformidade com 
o Código, como condição dessa participação. 



Código Mundial Antidopagem • 2015 103 

 

 

 
20.1.7 Seguir vigorosamente todas as possíveis 

infrações de antidopagem dentro da sua 

jurisdição incluindo investigação se qualquer 

atleta ou Pessoal de Apoio ou outras Pessoas 

podem estar envolvidos em cada caso de 

dopagem.  

20.1.8 Aceitar propostas para Jogos Olímpicos 
apenas de países em que o governo tenha 
ratificado, aceitado, aprovado ou aderido à 
Convenção da UNESCO e o Comitê Olímpico 
Nacional, o Comitê Paraolímpico Nacional e 
organização nacional de antidopagem 
estejam em conformidade com o Código. 

20.1.9 Promover educação sobre antidopagem. 

20.1.10 Cooperar com as organizações nacionais relevantes 

e agências e outras organizações antidopagem.  
 

20.2 Atribuições e Responsabilidades do 

Comitê Paraolímpico Internacional 

 
20.2.1 Adotar e implementar para os Jogos 

Paraolímpicos regras e regulamentos que 

respeitem o Código. 

20.2.2 Exigir, como condição de reconhecimento por 

parte do Comitê Paraolímpico Internacional, 

que os Comitês Paraolímpicos Nacionais que 

integram o Movimento Olímpico, cumpram o 

presente Código. 

20.2.3 Interromper todo ou parte dos financiamentos 

Paraolímpicos a organizações desportivas que não 

cumpram as disposições do presente Código. 

20.2.4 Tomar as medidas adequadas para 

desencorajar o descumprimento do Código, de 

acordo com o disposto no Artigo 23.5. 
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20.2.5 Autorizar e facilitar o Programa de 
Observadores Independentes. 

20.2.6 Exigir que todos os atletas e cada pessoa de 

apoio ao atleta que participa como treinador, 

instrutor, gerente, chefe de equipe, oficial,  

equipe médica ou paramédica nos Jogos 

Olímpicos  concorde em ficar vinculado através 

de regras antidopagem em conformidade com 

o Código, como condição dessa participação. 

20.2.7 Seguir vigorosamente todas as possíveis infrações 

de antidopagem dentro da sua jurisdição 
incluindo investigação com relação a qual 
atleta ou Pessoal de Apoio ou outras Pessoas 
podem estar envolvidos em cada caso de 
dopagem. 

20.2.8 Promover educação sobre antidopagem. 

20.2.9 Cooperar com as organizações nacionais relevantes 

e agências e outras organizações antidopagem. 
 

20.3 Atribuições e Responsabilidades das 

Federações Internacionais 

 
20.3.1 Adotar e implementar regras e regulamentos 

que respeitem o Código. 

20.3.2 Exigir como condição de filiação das 

federações nacionais, que as suas regras, 

regulamentos e programas estejam em 

conformidade com o Código. 

20.3.3 Exigir que todos os atletas e cada pessoa de 
apoio ao atleta que participa como 
treinador, instrutor, gerente, chefe de 
equipe, oficial, equipe médica ou 
paramédica em uma Competição ou 
atividade, autorizados ou gerenciados pela 
Federação Internacional ou uma das suas 
organizações-membro, reconheçam e sejam 
vinculados pelas regras antidopagem em 
conformidade com o Código, como condição 
dessa participação. 
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20.3.4  Exigir que os atletas que não são membros 

regulares da Federação Internacional ou uma 

de suas Federações Nacionais filiadas estejam 

disponíveis para efetuarem coleta de Amostra 

e fornecerem periodicamente  

informações precisas e atualizadas sobre a sua 

localização, se tal for exigido como condição 

de participação da Federação Internacional ou, 

se aplicável, pela Organização de Grande 

Evento Esportivo.  

20.3.5 Exigir que cada uma das suas Federações 

Nacionais estabeleçam regras exigindo que 

todos os atletas e cada Pessoa de Apoio ao 

Atleta que participa como treinador, instrutor, 

gerente, chefe de equipe, oficial, equipe 

médica ou paramédica em uma Competição ou 

atividade autorizados ou gerenciados pela 

Federação Internacional ou uma das suas 

organizações-membro reconheçam e sejam 

vinculados pelas regras antidopagem em 

conformidade com o Código, como condição 

dessa participação. 

20.3.6  Exigir às Federações Nacionais o relato de 

qualquer informação que sugira ou se 

relacione a uma violação da regra 

antidopagem à sua organização nacional 
antidopagem e Federação internacional e 

cooperar com investigações realizadas por 

qualquer organização de antidopagem com 

autoridade para conduzir a investigação. 

20.3.7 Tomar as medidas adequadas para 

desencorajar o descumprimento do Código, de 

acordo com o disposto no Artigo 23.5. 
 
 

[Comentário ao Artigo 20.3.4: Isso incluiria, 
por exemplo, os atletas das ligas 
profissionais.] 
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Autorizar e facilitar o Programa de Observadores 
Independentes em Eventos Internacionais.  

20.3.9 Interromper todo ou parte dos seus 

financiamentos às Federações Nacionais 

filiadas que não cumpram as disposições do 

presente Código. 

20.3.10 Seguir vigorosamente todas as possíveis infrações 

de antidopagem dentro da sua jurisdição 
incluindo investigação com relação a qual 
atleta ou Pessoal de Apoio ou outras 
Pessoas podem estar envolvidos em cada 
caso de dopagem,  assegurar a aplicação 
adequada das Consequências, e  conduzir 
uma investigação automática do pessoal de 
Apoio ao atleta , no caso de qualquer 
infração antidopagem envolvendo um 
Menor ou Pessoa de Apoio ao atleta que 
tenha prestado apoio a mais de um atleta 
que tenha cometido uma violação à norma 
de antidopagem.  

20.3.11 Fazer todo o possível para atribuir 
Campeonatos Mundiais apenas para países 
onde o governo tenha ratificado, aceitado, 
aprovado ou aderido à Convenção da 
UNESCO e o Comitê Olímpico Nacional, o 
Comitê Paraolímpico Nacional e organização 
nacional antidopagem estejam em 
conformidade com o Código. 

20.3.12 Promover a educação antidopagem, incluindo 

a exigência de Federações Nacionais de 

conduzir a educação antidopagem em 

coordenação com a organização nacional 
antidopagem aplicável. 

20.3.13 Cooperar com as organizações nacionais relevantes 

e agências e outras organizações antidopagem. 

20.3.14 Cooperar plenamente com a AMA em conexão 

com investigações conduzidas pela AMA nos 

termos do Artigo 20.7.10. 
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20.3.15 Ter regras disciplinares no local e exigir que  

Federações Nacionais tenham regras 
disciplinares no local para evitar que o 
pessoal de apoio a atletas que estão usando 
Substâncias Proibidas ou Métodos 

Proibidos sem justificativa válida forneçam 
apoios a atletas dentro da autoridade da 
Federação Internacional ou Federação 
Nacional.  

 

 
20.4 Atribuições e Responsabilidades dos Comitês 

Olímpicos Nacionais e dos Comitês 
Paraolímpicos Nacionais 

 
20.4.1 Garantir que suas políticas e regras de 

antidopagem estejam em conformidade com o 

Código.  

20.4.2 Exigir como condição de filiação ou 

reconhecimento que as regras, regulamentos e 

programas das Federações nacionais estejam 

em conformidade com as disposições 

aplicáveis do Código. 

20.4.3 Respeitar a autonomia da organização 
nacional de antidopagem de cada país e não 
interferir nas suas decisões operacionais e 
atividades.  

20.4.4 Exigir às Federações Nacionais o relato de 

qualquer informação que sugira ou se relacione 

a uma violação da regra antidopagem à sua 

organização nacional antidopagem e 

Federação internacional e cooperar com 

investigações realizadas por qualquer 

organização de antidopagem com autoridade 

para conduzir a investigação. 

20.4.5 Exigir como uma condição de participação nos 

Jogos Olímpicos e Paraolímpicos que, no 

mínimo, os atletas que não são membros 

regulares de uma Federação Nacional estejam 

disponíveis 



3 Funções e 

Responsabilidades 

ARTIGO 20  Funções e Responsabilidades 
adicionais 

dos Signatários 

108 Código Mundial Antidopagem • 

2015 

 

 

P
A

R
T

E
 

 
 

para efetuarem coleta de Amostra e para 

fornecerem informações sobre a sua  

localização, como requerido pela Norma 

Internacional para Testes e investigações, 

assim que o atleta for identificado na lista ou 

documento de entrada subsequente enviado 

em relação aos Jogos Olímpicos ou 

Paraolímpicos.  

20.4.6 Cooperar com a sua Organização Nacional 
Antidopagem e trabalhar com seu governo 
para estabelecer uma organização nacional 
antidopagem, onde ainda não existir uma, 
visto que no ínterim, o Comitê olímpico 
nacional ou seu designado cumpra a 
responsabilidade de uma organização 
nacional antidopagem.  

20.4.6.1 Para os países que são membros de 
uma organização antidopagem 
regional, o Comitê Olímpico 
Nacional, em cooperação com o 
governo, deve manter um papel 
ativo e solidário com as respectivas 
organizações regionais 
antidopagem. 

20.4.7 Exigir que cada uma de suas Federações 

Nacionais estabeleça regras que exigem a 

cada pessoa de apoio atleta que participa 

como um treinador, instrutor, gerente, chefe de 

equipe, oficial, equipe médica ou paramédica 

em uma Competição ou atividade autorizados 

ou gerenciados pela Federação Internacional 

ou uma das suas organizações-membro 

reconheçam e sejam vinculados pelas regras 

antidopagem em conformidade com o Código, 

como condição dessa participação. 
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20.4.8 Reter parte ou todo o financiamento, 

durante qualquer período de sua Suspensão, 
para qualquer atleta ou Pessoa de Apoio ao 
atleta que tenha violado as regras 
antidopagem. 

20.4.9 Interromper, totalmente ou em parte, os seus 

financiamentos aos seus membros ou 

Federações Nacionais reconhecidas que não 

estão em cumprimento com o código.  

20.4.10 Seguir vigorosamente todas as possíveis infrações 

de normas dentro da sua jurisdição 
incluindo investigações se o atleta, Pessoal 
de Apoio ou outras pessoas podem estar 
envolvidas em cada caso de dopagem.  

20.4.11 Promover a educação antidopagem, incluindo 

a exigência de Federações Nacionais de 

conduzir a educação antidopagem em 

coordenação com a organização nacional 

antidopagem aplicável. 

20.4.12 Cooperar com as organizações nacionais relevantes 

e agências e outras organizações antidopagem. 

20.4.13 Ter regras disciplinares no local para evitar 
que o pessoal de apoio a atletas que estão 
usando Substâncias Proibidas ou Métodos 
Proibidos sem justificação válida forneçam 
apoio a atletas dentro da autoridade do 
Comitê Nacional Olímpico ou Paraolímpico.  

 

 

20.5 Atribuições e Responsabilidades das 

Organizações Nacionais antidopagem 
 

20.5.1 Ser independentes em suas decisões 

operacionais e atividades.  

20.5.2 Adotar e implementar normas e regulamentos 

que respeitem o Código. 

20.5.3 Cooperar com outras organizações nacionais 
relevantes e agências e outras organizações 
antidopagem.  
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20.5.4 Incentivar a realização de testes entre as 
Organizações Nacionais antidopagem. 

20.5.5 Promover pesquisa antidopagem.  

20.5.6 Onde for fornecido financiamento, 
interromper parte ou todo o financiamento, 
durante qualquer período de Suspensão 
dele ou dela, a qualquer atleta ou Pessoa de 
Apoio a atleta que tenha violado normas 
antidopagem.  

20.5.7 Seguir vigorosamente todas as possíveis 

infrações de normas dentro da sua jurisdição 

incluindo investigações se o atleta, Pessoal de 
Apoio ou outras pessoas podem estar 

envolvidas em cada caso de dopagem e 

garantir aplicação adequada das 

Consequências.  

20.5.8 Promover educação sobre antidopagem. 

20.5.9 Conduzir uma investigação automática da 
Pessoal de Apoio ao atleta dentro de sua 
jurisdição no caso de qualquer infração de 
norma antidopagem por um Menor e 
conduzir investigação automática de cada 
Pessoa de apoio ao atleta que forneceu 
apoio a mais de um atleta que se acredita 
ter cometido uma infração de norma de 
antidopagem.  

20.5.10 Cooperar integralmente com a AMA em 

conexão com as investigações conduzidas pela 

AMA em conformidade com o Artigo 20.7.10.  
 

 

Comentário ao Artigo 20,5: Para 
alguns países menores, uma série de 
responsabilidades descritas neste 

O artigo pode ser delegado pela 
Organização Nacional antidopagem 
para a Organização Regional 
antidopagem.] 
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20.6 Atribuições e Responsabilidades das Organizações de 
Grandes Eventos Desportivos 

 
20.6.1 Adotar e implementar para seus eventos 

desportivos normas e regulamentos que 

respeitem o Código. 

20.6.2 Tomar as medidas adequadas para 

desencorajar o descumprimento do Código, de 

acordo com o disposto no Artigo 23.5. 
 

20.6.3 Autorizar e facilitar o Programa de 
Observadores Independentes. 

20.6.4 Exigir que todos os atletas e cada pessoa de 

apoio ao atleta que participa como treinador, 

instrutor, gerente, chefe de equipe, oficial,  

equipe médica ou paramédica no evento 

desportivo que reconheça e esteja vinculado à 

regras antidopagem em conformidade com o 

Código como condição de tal participação.  

20.6.5 Seguir vigorosamente todas as possíveis infrações 

de antidopagem dentro da sua jurisdição 
incluindo investigação com relação a qual 
atleta ou Pessoal de Apoio ou outras 
Pessoas podem estar envolvidos em cada 
caso de dopagem. 

20.6.6 Fazer todo o possível para que eventos 
desportivos sejam concedidos apenas para 
países onde o governo tenha ratificado, 
aceitado, aprovado ou aderido à Convenção 
da UNESCO e o Comitê Olímpico Nacional, o 
Comitê Paraolímpico Nacional e organização 
nacional antidopagem estejam em 
conformidade com o Código. 

20.6.7 Promover educação sobre antidopagem. 

20.6.8 Cooperar com as organizações nacionais relevantes 

e agências e outras organizações antidopagem. 
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ARTIGO 20  Funções e Responsabilidades adicionais 
dos Signatários 

ARTIGO 21  Atribuições Adicionais e 
Responsabilidades dos Atletas e 
outras Pessoas 

 

20.7 Atribuições e Responsabilidades da AMA 
 

20.7.1 Adotar e implementar normas e procedimentos 

que respeitem o Código. 

20.7.2 Monitorar o código em concordância com os 

Signatários.  

20.7.3 Aprovar as Normas Internacionais aplicáveis 
à implementação do Código. 

20.7.4 Acreditar e recredenciar laboratórios ou 

autorizar outras entidades para efetuarem 

análises de Amostras. 

20.7.5 Desenvolver e publicar Modelos de Boas 

Práticas. 

20.7.6 Promover, conduzir, delegar, financiar e 

coordenar a investigação antidopagem e 

promover educação em antidopagem.  

20.7.7 Organizar e conduzir um Programa eficaz de 
Observadores Independentes e outros tipos 
de programas de consulta de evento.  

20.7.8 Conduzir, em circunstâncias excepcionais e 
sob a direção do diretor geral da AMA, 
controles de dopagem  por sua própria 
iniciativa ou quando solicitado por outras 
organizações antidopagem, e cooperar com 
organizações nacionais e internacionais 
relevantes e agências, incluindo ou não 
limitado a, facilitar inquéritos e 
investigações.  

20.7.9 Aprovar, consultando Federações 
Internacionais, organizações nacionais 
antidopagem e Organizações de Grandes 
Eventos, programas definidos de testes e 
análise de Amostras.  

20.7.10 Desencadear suas próprias investigações de 

infração de regras de antidopagem e outras 

atividades que podem facilitar a dopagem.  

 
[Comentário ao Artigo 20.7.8: A AMA 
não é uma agência de testes, mas se 
reserva o direito de, em circunstâncias 
excepcionais, realizar os seus próprios 
testes e 

onde os problemas foram 
levados ao conhecimento da 
organização antidopagem relevante  
e não tenham sido satisfatoriamente 
resolvidas.] 
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ARTIGO 21 ATRIBUIÇÕES ADICIONAIS E 
RESPONSABILIDADES 
DE ATLETAS E 
OUTRAS PESSOAS 

 
21.1 Atribuições e Responsabilidades dos atletas 

 
21.1.1 Tomar conhecimento e respeitar todos os 

regulamentos e regras antidopagem 
adotadas em conformidade com o Código. 

21.1.2 Estarem disponíveis para coleta de Amostras em 

qualquer momento.  

21.1.3 Assumir a responsabilidade, no contexto da 
luta contra a dopagem, por aquilo que 
ingerem e utilizam. 

21.1.4 Informar o pessoal médico da sua obrigação 
de não utilizarem Substâncias Proibidas nem 
Métodos Proibidos e assegurar-se que 
qualquer tratamento médico recebido não 
viola as regras e regulamentos anti- 
dopagem adotadas em conformidade com o 
Código. 

21.1.5 Divulgar para a sua organização nacional 
antidopagem e Federação Internacional 
qualquer decisão por um resultado não-
signatário de que o atleta cometeu uma 
infração de norma antidopagem dentro dos 
dez anos anteriores.  

21.1.6 Cooperar com as organizações antidopagem 

a investigar infrações de normas 

antidopagem.  
 

 

[Comentário ao artigo 21.1.2 Com o 
devido respeito aos direitos humanos 
de um atleta e privacidade, 
considerações antidopagem 
legítimas, por vezes, exigem coleta de 
Amostras tarde da noite ou 

muito cedo.  Por exemplo, sabe-se 
que alguns atletas utilizam 
baixas doses de EPO durante essas 
horas de modo que vai ser 
indetectável no período da manhã.] 

 

[Comentário ao artigo 21.1.6 A falta de 
cooperação não é uma infração da 
regra antidopagem nos termos do 
Código, mas pode se 

a base para a ação disciplinar segundo 
as regras de uma das partes 
interessadas.] 



114 Código Mundial Antidopagem • 

2015 

 

 

P
A

R
T

E
 3 Funções e 

Responsabilida

des 

 

ARTIGO 21  Atribuições Adicionais e 
Responsabilidades dos Atletas e 
outras Pessoas 

 
 
 

21.2 Atribuições e Responsabilidades 
do Pessoal de Apoio aos Atletas 

 
21.2.1 Tomar conhecimento e respeitar todos os 

regulamentos e regras antidopagem adotadas 

em conformidade com o Código e que lhes 

sejam aplicáveis ou aos atletas que eles 

apóiem. 

21.2.2 Cooperar com o programa de teste de atletas.  

21.2.3 Usar sua influência sobre os valores do atleta e 

comportamento para alimentar atitudes 

antidopagem.  

21.2.4 Divulgar para a sua organização nacional 
antidopagem e Federação Internacional 
qualquer decisão por um resultado não-
signatário de que ela ou ele cometeu uma 
infração de norma antidopagem dentro dos 
dez anos anteriores.  

21.2.5 Cooperar com as organizações antidopagem 

a investigar infrações de normas antidopagem. 

21.2.6 o Pessoal de Apoio ao Atleta não deve utilizar 
ou Possuir qualquer Substância Proibida ou 
Método Proibido sem justificativa válida.  

 

 

[Comentário ao artigo 21.2.5 A falta de 
cooperação não é uma violação da 
norma de antidopagem nos termos do 
Código, mas pode ser 

a base para a ação disciplinar segundo 
as regras de uma das partes 
interessadas.] 

 
[Comentário ao artigo 21.2.6 Nas 
situações em que Uso ou Posse de uma 
substância proibida ou método proibido 
por uma pessoa de apoio a atletas sem 
justificação não é uma infração à 
norma antidopagem nos termos do 
Código, deve ser objeto de outras 

regras disciplinares de esporte.  
Treinadores e outro pessoal de apoio 
atleta muitas vezes são modelos para 
os atletas. Eles não devem estar 
engajados em conduta pessoal 
incompatível com a responsabilidade 
de incentivar os seus atletas a não se 
dopar.] 
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21.3 Atribuições e Responsabilidades das 

Organizações Regionais antidopagem 
 

21.3.1 Garantir que países membros adotem e 

implementem regras, políticas e programas 

que estejam em conformidade com o Código.  

21.3.2 Exigir, como condição de adesão que um país 
membro assine um termo oficial de filiação 
de organização regional de antidopagem  que 
define claramente a delegação de 
responsabilidades de antidopagem para a 
organização  antidopagem regional.  

21.3.3 Cooperar com outras organizações nacionais 

e regionais relevantes e agências e outras 

organizações antidopagem.  

21.3.4 Incentivar testes recíprocos entre organizações 

nacionais antidopagem e organizações regionais 

antidopagem.  

21.3.5 Promover pesquisa antidopagem. 

21.3.6 Promover educação sobre antidopagem. 
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ARTIGO 22  Envolvimento dos Governos 

 

ARTIGO 22 ENVOLVIMENTO DOS  
GOVERNOS 

 
O compromisso de aceitação do Código por parte de cada 

governo será demonstrado pela assinatura da Declaração de 

Copenhague sobre antidopagem no Esporte em 3 de Março 

de 2003, e pela ratificação, aceitação, aprovação ou 

aderência à Convenção da Unesco.  Os seguintes Artigos 

estabelecem as expectativas dos Signatários.  
 

 
22.1 Cada governo vai tomar as ações e medidas 

necessárias para cumprir com a Convenção da 

Unesco. 
 

 
22.2 Cada governo vai adotar legislação, 

regulamentação, políticas ou práticas 
administrativas para a cooperação e partilha de 
informação com organizações antidopagem e o 
compartilhamento de dados entre as organizações 
antidopagem, tal como previsto no Código. 

 

 
22.3 Cada governo vai incentivar a cooperação entre todos 

os seus serviços ou órgãos públicos e organizações 

antidopagem para compartilhar informações em tempo 

útil com organizações antidopagem que seriam úteis 

na luta contra a dopagem e onde fazê-lo de outra 

forma não legalmente proibida. 
 

22.4 Cada governo vai respeitar a arbitragem como o meio 
preferido de resolver disputas relacionadas a 
dopagem, sujeito ao direitos humanos e fundamentais 
e aplicáveis à legislação nacional.  

 

 
22.5 Cada governo que não tiver uma organização 

nacional antidopagem em seu país irá trabalhar 
com o Comitê Nacional Olímpico para estabelecer 
uma.  
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22.6 Cada governo vai respeitar a autonomia de uma 

organização nacional antidopagem no seu país e 
não interferir em suas decisões e atividades 
operacionais. 

 

22.7 Um governo deve satisfazer as expectativas do Artigo  

22.2 não mais tarde que 1 de Janeiro de 2016.  As 

outras seções deste artigo já deveriam ter sido 

cumpridas. 
 

 
22.8 A falha de um governo em ratificar, aceitar, aprovar ou 

aderir à Convenção da UNESCO, ou para cumprir com 

a Convenção da UNESCO, posteriormente, pode 

resultar em Suspensão  concorrer a eventos, tal como 

previsto nos Artigos 20.1.8, 20.3.11, e 20.6.6 e e pode 

resultar em consequências adicionais, por exemplo, 

perda de cargos e posições dentro da AMA; 

Suspensão ou não admissão de qualquer candidato 

para realizar qualquer evento internacional em um 

país, o cancelamento de eventos internacionais; 

consequências simbólicas e outras consequências nos 

termos da Carta Olímpica. 
 

 

Comentário ao Artigo 22: A maioria dos 
governos não podem ser partes, ou ser 
em vinculados por, instrumentos não-
governamentais privadas, tais como o 
Código. Por essa razão, os governos não 
são convidados a ser Signatários do 
Código, mas sim a assinar a Declaração 
de Copenhague e ratificar, aceitar, 
aprovar ou aderir 
à convenção da UNESCO. Embora os 
mecanismos de aceitação possa ser 
diferentes, o esforço de luta contra a 
dopagem através da coordenação e 

programa harmonizado refletido no 
Código é muito mais um esforço 
conjunto entre o movimento 
desportivo e os governos. 

 
Este artigo estabelece o que os 
signatários esperam claramente 
dos governos. No entanto, estas 
são apenas "expectativas" desde 
governos só são "obrigados" a aderir aos 
requisitos da Convenção da UNESCO.] 
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Parte Quatro 

ACEITAÇÃO, 
OBSERVÂNCIA, 
MODIFICAÇÃO E 
INTERPRETAÇÃO 
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Aceitação, 
Observância, 
Modificação e 
Interpretação 

ARTIGO 23  Aceitação, Observância e Modificação 

 

ARTIGO 23 ACEITAÇÃO, OBSERVÂNCIA 
E MODIFICAÇÃO 

 
23.1 Aceitação do Código 

 
23.1.1 As entidades seguintes serão os Signatários 

que aceitam o Código: A AMA, O Comitê 
Olímpico Internacional, as Federações 
Internacionais, o Comitê Paraolímpico 
Internacional, os Comitês Olímpicos 
Nacionais, os Comitês Paraolímpicos 
nacionais, as Organizações de Grandes 
Eventos Esportivos e as Organizações 
Nacionais Antidopagem.  Estas entidades 
aceitarão o Código através da subscrição de 
uma declaração de aceitação após 
aprovação por parte de cada uma das suas 
instâncias dirigentes. 

23.1.2 Outras organizações desportivas que não se 
encontram sob o controle de um Signatário 
poderão, mediante convite da AMA, aceitar 
também o Código. 

23.1.3 A AMA divulgará publicamente uma lista de todas as 

aceitações do Código. 

AMA. 
 

 

[Comentário ao artigo 23.1.1 cada 
Signatário aceitante assinará um 
exemplar idêntico da declaração comum 
de aceitação tipo e enviá-la-á à AMA. 
Esta aceitação deverá ser autorizada 
através 

dos documentos oficiais de 
cada organização. Por 
exemplo, no caso de uma 
Federação Internacional por 
parte do seu Congresso e a 
AMA por parte do seu 
Conselho de Fundadores. 

 
[Comentário ao Artigo 23.1.2: As 
ligas profissionais que atualmente 
não estão sob a jurisdição 

de qualquer governo ou 
Federação Internacional serão 
encorajadas a aceitar o  
Código.] 
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23.2 Implementação do Código 
 

23.2.1 Os Signatários implementarão as disposições 
aplicáveis do Código através de 
regulamentos, estatutos, normas e regras, 
de acordo com a respectiva autoridade e no 
âmbito das suas esferas de competência 
respectivas. 

23.2.2 Os artigos seguintes, conforme aplicável ao 
âmbito da atividade antidopagem que as 
organizações antidopagem realizam devem 
ser implementadas pelos signatários, sem 
alterações substanciais (tendo em conta 
quaisquer alterações não substanciais para a 
linguagem de forma a se referir ao nome da 
organização, esporte, número de seções, 
etc.): 

 
• Artigo 1 (Definição de Dopagem) 

 
• Artigo 2  (Infrações às normas de antidopagem) 

 
• Artigo 3  (Prova de Dopagem) 

• Artigo 4.2.2   (Substâncias Específicas) 

• Artigo 4.3.3 (Determinação da AMA da  

Lista de Proibições) 

• Artigo 7.11  (Aposentadoria do Esporte) 
 

• Artigo 9 (invalidação Automática 
de resultados individuais) 

 
• Artigo 10 (Sanções a Indivíduos) 

• Artigo 11 (Consequências às Equipes) 

• Artigo 13 (Recursos) com exceção de 13.2.2, 
13.6, e 13.7 

• Artigo 15.1 (Reconhecimento de Decisões) 
 

• Artigo 17 (Estatuto de Limitações) 

• Artigo 24 (Interpretação do Código) 

• Anexo 1 - Definições 
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Aceitação, Observância 
ARTIGO 23 Aceitação, Observância e Modificação 

 
  

 
Nenhuma provisão adicional pode ser adicionada às 

normas dos signatários que mudem o efeito dos 

artigos enumerados no presente artigo.   As regras dos 

signatários devem reconhecer expressamente o 

Comentário do Código e dotar o comentário com o 

mesmo status que ele tem no Código. 

23.2.3 na implementação do Código, os signatários 

são incentivados a utilizar os modelos de 

melhores práticas recomendadas pela AMA. 
 

 

23.3 Implementação de Programas antidopagem 

Os signatários devem dedicar recursos suficientes 

para implementar programas antidopagem em todas 

as áreas que estão em conformidade com o Código e 

as normas internacionais. 
 

 

23.4 Observância ao Código 

Os signatários não devem ser considerados em 
conformidade com o Código, até que aceitem e 
implementem o código de acordo com os Artigos 

23.1,   23.2,e 23.3. Elas devem ser desconsideradas 
em conformidade, uma vez que a aceitação tenha 
sido retirada. 

 

 

[Comentário ao Artigo 23.2.2: Nada no 
Código impede uma Organização 
Antidopagem de aprovar e aplicar as 
suas próprias regras disciplinares 
específicas para a conduta do Pessoal 
de Apoio ao Atleta relacionada com 
dopagem, mas que não, por si só, 
constitui  

uma infração à norma de 
antidopagem sob o Código.  Por 
exemplo, uma Federação Nacional ou 
Internacional poderia recusar-se a 
renovar a licença de um treinador 
quando 
vários atletas cometeram violações da 
regra antidopagem, enquanto que sob 
supervisão do treinador.] 
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23.5 Monitoramento da Observância ao Código e  
Convenção da UNESCO 

 
23.5.1 A observância ao o Código deve ser 

monitorada pela AMA ou conforme 
acordado pela AMA. A observância de 
programas de antidopagem como requerido 
no Artigo 23.3. deve ser monitorada 
baseada em critérios especificados pelo 
Comitê Executivo da AMA.  A observância 
dos compromissos refletidos na Convenção 
da Unesco será monitorada conforme 
determinado pela Conferência das Partes da 
Convenção da UNESCO, após consulta com 
os Estados Partes e a AMA. A AMA deve 
aconselhar os governos sobre a aplicação do 
Código pelos signatários e deve informar os 
signatários sobre a ratificação, aceitação, 
aprovação ou adesão à Convenção da 
UNESCO pelos governos. 

23.5.2 Para facilitar o controle, cada Signatário 
deve apresentar  à AMA  sua observância ao 
Código, conforme exigido pelo Conselho de 
Fundadores da AMA e deve explicar as 
razões para a não observância.  

23.5.3 A falha de um Signatário em fornecer 
informações de observância e solicitado pela 
AMA para efeitos do Artigo 23.5.2 ou a falha 
por parte de um signatário em enviar 
informações para a AMA, conforme exigido 
por outros Artigos do código, pode ser 
considerada uma não-observância ao 
Código. 

 
23.5.4 Todos os relatórios de observância da AMA 

devem ser aprovados pela Diretoria de 
Fundação da AMA. A AMA deve dialogar 
com um Signatário antes de relatar que o 
Signatário está em observância.  Qualquer 
relatório da AMA, que concluir que um 
Signatário não está em observância deve ser 
aprovado pela Diretoria da Fundação da 
AMA em reunião realizada após o signatário 
ter recebido a oportunidade de apresentar 
seus argumentos por escrito ao Conselho de 
Fundação.  A conclusão do Conselho de 
Fundação da AMA com relação a um 
Signatário não estar em observância pode 
ser objeto de recurso nos termos do Artigo 
13.6. 
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Aceitação, 
Observância, ARTIGO 23  Aceitação, Observância e Modificação 

 
 

 
23.5.5 A AMA fará relatórios sobre a observância ao 

Comitê Olímpico Internacional, o Comitê 

Paraolímpico Internacional, Federações 

Internacionais, e organizações de grandes 

eventos. Estes relatórios devem ser postos à 

disposição do público.  

23.5.6 A AMA considerará explicações para a não-

observância e, em situações extraordinárias, 

pode recomendar ao Comitê Olímpico 

Internacional, o Comitê Paraolímpico, 

Federações internacionais e grandes 

organizações de eventos internacionais 

perdoar provisoriamente a não-conformidade. 
 

 
23.6 Consequências Adicionais da não-observância de um 

Signatário ao Código 
A não observância ao Código por qualquer 
signatário poderá resultar em conseqüências, além 
de Suspensão de licitação para eventos, conforme 

estabelecido nos Artigos 20.1.8 (Comitê Olímpico 
Internacional), 20.3.11 (Federações internacionais) e 
20.6.6 (Principais organizações de eventos ), por 
exemplo: perda de cargos e posições dentro da 
AMA; Suspensão ou não admissão de qualquer 
candidato para realizar qualquer evento 
internacional em um país;  cancelamento de 
eventos internacionais; consequências simbólicas e 
outras consequências em conformidade com a 
Carta Olímpica.  

A imposição dessas consequências pode ser objeto de 

recurso para o TAD pelo Signatário afetado nos termos 

do Artigo 13.6. 
 

 

[Comentário ao Artigo 23.5.6: A AMA  
reconhece que entre os Signatários e 
governos, não haverá diferenças 
significativas na experiência de 
antidopagem, recursos, e 

e o contexto legal no qual as atividades 
de antidopagem são realizadas. Ao 
considerar se uma organização está em 
conformidade, a AMA irá considerar 
essas diferenças.] 
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23.7 Alterações ao Código 
 

23.7.1 A AMA será responsável por supervisionar a 

evolução e a melhoria do Código. Os atletas e 

todos os Signatários e governos serão 

convidados a participar nesse  

processo.  

 

23.7.2 A AMA dará início às alterações propostas ao 

Código e desenvolverá um processo de 

consultas visando receber e dar resposta às 

recomendações que forem sendo feitas e de 

forma a facilitar a análise e a resposta por 

parte dos atletas, Signatários e governos sobre 

as alterações propostas. 

23.7.3 As alterações ao Código, após realização das 
consultas adequadas, serão aprovadas por 
uma maioria de dois terços do Conselho de 
Fundadores da AMA, sendo necessária uma 
maioria de votos provenientes tanto das 
organizações do setor público como dos 
membros do Movimento Olímpico. As 
emendas, salvo disposição em contrário, 
entrarão em vigor três meses após essa 
aprovação. 

23.7.4 Os signatários devem modificar suas regras 

para incorporar o código de 2015 em, ou antes 

de 1 de Janeiro de 2015, para entrar em vigor 

em 1 de Janeiro de 2015.   Os Signatários 

deverão implementar qualquer alteração 

aplicável ao Código no prazo de um ano após 

a respectiva aprovação por parte do Conselho 

de Fundadores da AMA. 
 

 

23.8 Renúncia ao Código 

Os Signatários poderão renunciar a sua adesão ao 

Código seis meses após terem enviado à AMA uma 

notificação escrita da sua intenção de renunciar ao 

mesmo. 
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ARTIGO 24  Interpretação do Código  
ARTIGO 25  Provisões Transicionais  

 
 
 

ARTIGO 24 INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO 
 

24.1 O texto oficial do Código será atualizado pela AMA e 

publicado em Inglês e em Francês. Em caso de 

discordância entre as versões inglesa e francesa, a 

versão em inglês prevalecerá. 
 

24.2 Os comentários que acompanham as várias disposições 

do Código devem ser utilizados para a interpretação do 

Código.  

 
24.3 O Código deve ser interpretado como um texto 

independente e autônomo e não por referência às leis 

ou estatutos dos Signatários ou governos. 
 

 
24.4 As epígrafes utilizadas nas diferentes Partes e Artigos 

do Código destinam-se exclusivamente a facilitar a sua 

leitura e não deverão ser consideradas como elemento 

material do Código nem serão de qualquer forma 

afetadas qualquer que seja o idioma da disposição à 

qual se refere. 
 

 
24.5 O Código não será aplicado retroativamente em 

questões pendentes de decisão antes da data em que 

o Código seja aceito por um Signatário e 

implementado nas suas normas.  No entanto, as 

violações das normas antidopagem anteriores ao 

estabelecimento do Código deverão continuar a contar 

como “Primeiras Infrações” ou “Segundas  

Infrações” para efeitos de determinação de sanções 

sob o Artigo 10, para as infrações cometidas após o 

estabelecimento do Código 
 
 

24.6 A finalidade, âmbito e organização do Programa 
Mundial de Antidopagem e do Código e Anexo 1 , 
Definições e Anexo 2, exemplos de aplicação do Artigo 
10, devem ser considerados parte integrante do 

Código. 
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ARTIGO 25 PROVISÕES TRANSICIONAIS  
 

25.1 Aplicação Geral do Código de 2015 

O código de 2015 deve se aplicar por completo em 1 

de Janeiro de 2015 ( a "Data de Vigência"). 
 

 

25.2 Exceção não retroativa dos Artigos 10.7.5  e 17  ou 

Princípio de Exceção da "Lex mitior"  

Os períodos retrospectivos em que as violações 

anteriores podem ser consideradas para efeitos de 

múltiplas infrações sob o  Artigo 10.7.5 e do estatuto 

de limitações previstas no Artigo 17 são normas 

processuais e devem ser aplicadas retroativamente; 
desde que, no entanto,  o artigo 17 somente será 

aplicado retroativamente, se o prazo de prescrição 

ainda não tiver terminado na Data de Vigência. Caso 

contrário, em relação a qualquer caso de infração à 

norma de antidopagem que esteja pendente na Data 

de Vigência e qualquer caso de infração à norma de 

antidopagem apresentado após a Data de Vigência 

baseado em uma infração da norma de antidopagem 

que ocorreram antes da data de realização, o caso 

será regido pelas regras de antidopagem substantivas 

em vigor no momento em que suposta infração à 

norma de antidopagem ocorreu, a menos que o painel 

de audiência  do caso determine que o princípio da "lex 

mitior" se aplica de forma adequada de acordo com as 

circunstâncias do caso. 
 

 

25.3 Aplicação às decisões proferidas Antes do 

Código de 2015 

No que diz respeito aos casos em que uma decisão 
final encontrar uma infração da norma de 
antidopagem ter sido proferida antes da data de 
realização, mas o atleta ou outra pessoa ainda 
estiver servindo o período de Suspensão a partir da 
Data de Vigência, o atleta ou outra pessoa pode 
aplicar para a organização antidopagem que geriu 
resultados 
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ARTIGO 25  Provisões Transicionais  

 
 
 

a responsabilidade pela infração à norma de 

antidopagem deve considerar uma redução no período 

de Suspensão à luz do Código de 2015 Tal pedido 

deve ser feito antes que o período de Suspensão 

expire.  A decisão proferida pela organização 

antidopagem pode ser objeto de recurso nos termos do 

Artigo 13.2. O Código de 2015 não terá aplicação a 

qualquer caso de infração de norma de antidopagem  

em que uma decisão final que encontrou uma infração 

de norma de   antidopagem foi proferida e o período de 

Suspensão expirou. 
 

 

25.4 Múltiplas violações Quando a primeira violação 

ocorre antes de 01 de janeiro de 2015 

Para fins de avaliar o período de Suspensão para uma  

segunda violação nos termos do Artigo 10.7.1,  em que 

a sanção para a primeira violação foi determinada com 

base nas regras do Código de pré-2015, o período de 

Suspensão que teria sido avaliado para essa primeira 

infração, se as regras do Código de 2015 tivessem 

sido aplicadas, deverá ser aplicado. 
 

 

25.5 Alterações Adicionais ao Código 

Qualquer alteração adicional ao código deve entrar em 

vigor como disposto no Artigo 23.7. 
 
 

Comentário ao Artigo 25,4: Outras que 
não a situação descrita no Artigo 25.4, 
onde uma decisão final que encontra 
uma infração à norma de  
antidopagem foi proferida antes da 
existência do 
Código ou nos termos do Código em 
vigor 

antes do Código de 2015 e do período 
de Suspensão imposto ter sido 
completamente servido, o Código de 
2015 não pode ser usado para re-
caracterizar a infração anterior.] 
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DEFINIÇÕES 
 

ADAMS: A Administração e Gestão do Sistema 
antidopagem é uma ferramenta de gerenciamento de 
banco de dados baseado na Web para entrada de dados, 
armazenamento, compartilhamento e elaboração de 
relatórios desenvolvido para auxiliar os interessados e a 
AMA em suas operações antidopagem em conjunto com a 
legislação para proteção de dados.   

 
Administração: Fornecimento, abastecimento, 
supervisão, facilitação, ou outra forma de participar do 
uso ou tentativa de uso por outra pessoa de uma 
substância proibida ou método proibido. No entanto, esta 
definição não inclui as ações de boa fé da equipe médica  
envolvendo uma substância proibida ou método proibido 
utilizados de forma  terapêutica genuína e legal 
 ou outra justificação aceitável e não deve incluir ações 
que envolvam Substâncias Proibidas que não são 
proibidas em testes Fora-de-Competição, a menos que as 
circunstâncias como um todo demonstrem que tais 
Substâncias Proibidas não se destinam a fins terapêuticos 
genuínos e legais ou se destinam a melhorar o 
desempenho no esporte.  

 
Resultado Analítico Adverso: Relatório de um laboratório 
ou de outra entidade reconhecida para efetuar que, 
consistente com a Norma Internacional Para Laboratórios 
e Documentos Técnicos relacionados, identifica a 
presença numa Amostra Orgânica, de uma Substância 
Proibida ou dos seus Metabólitos ou Marcadores 
(incluindo elevadas quantidades de substâncias 
endógenas) ou prova do Uso de um Método Proibido. 

 
Resultado de Passaporte Adverso: Um relatório 
identificado como um resultado de Passaporte adverso, 
conforme descrito nas normas internacionais aplicáveis. 

 
Organização antidopagem: Um Signatário que é 
responsável pela adoção de regras para iniciar, 
implementar ou aplicar qualquer fase do processo de 
Controle de dopagem. Isto inclui, por exemplo, o Comitê 
Olímpico Internacional, o Comitê Paraolímpico, outras 
organizações internacionais de grandes eventos que 
realizam testes em seus eventos, a AMA, Federações 
internacionais e organizações nacionais antidopagem. 
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Atleta: Qualquer Pessoa que pratique uma atividade 
esportiva a nível internacional (de acordo com a definição 
de cada Federação Internacional) ou a nível nacional (de 
acordo com a definição de cada Organização Nacional 
Antidopagem). Uma organização antidopagem tem poder 
discricionário para aplicar regras antidopagem para um 
atleta que não é nem um atleta de nível internacional, 
nem um atleta de nível nacional, e, portanto, trazê-los 
para a definição de "atleta." Em relação aos atletas que 
estão nem em nível internacional, nem os atletas de nível 
nacional, uma organização antidopagem pode optar por: 
realizar testes limitados ou nenhum teste; analisar 
Amostras para menos do que o menu completo de 
Substâncias Proibidas; requerer informação limitada ou 
nenhuma sobre localização; ou não exigir tues de 
antecedência . No entanto, se no âmbito do  Artigo 2.1,  
2.3 ou 2.5 uma infração de norma de antidopagem for 
cometida por qualquer atleta sobre o qual uma 
organização antidopagem tem autoridade que compete 
abaixo do nível nacional ou internacional, as 
consequências previstas no Código (com exceção do 
Artigo 14.3.2)  devem ser aplicadas. Para efeitos do Artigo 
2.8  e do Artigo 2.9  e, para fins de informação sobre 
antidopagem e educação, qualquer pessoa que pratique 
uma atividade desportiva sob a autoridade de qualquer 
organização Signatária, governo ou outras organizações 
desportivas que aceitam o Código é um atleta. 

 

 

[Comentários sobre o Atleta: Essa 
definição deixa claro que todos os 
atletas Internacional- e Nacional de 
Nível estão sujeitos às regras 
antidopagem do Código, com as 
definições precisas de esporte 
internacionalização e de nível 
nacional a ser estabelecido nas regras 
antidopagem da Federações 
Internacionais e Organizações 
Antidopagem Nacional, 
respectivamente. A definição também 
permite que cada Organização 
Nacional antidopagem, se decidir 
fazê-lo, 
expanda o seu programa antidopagem 
além dos atletas de nível Internacional 
ou Nacional para concorrentes nos 
níveis mais baixos da concorrência ou a 
pessoas que se envolvem em 
atividades físicas, mas não competem 
em tudo. Assim, a Organização 
Nacional antidopagem poderia, por 

exemplo, optar por testar os 
concorrentes de nível recreativo- mas 
não exigir TUEs. Mas uma infração à 
regra antidopagem envolvendo um 
Resultado Analítico Adverso ou 
adulteração resultados em todas as 
consequências previstas no Código 
(com exceção do Artigo 14.3.2). A 
decisão sobre se Consequências se 
aplicam a atletas de nível recreativo 
que se envolvem em atividades físicas, 
mas nunca competem é deixada à 
Organização Nacional antidopagem. 
Da mesma forma, a Organização de 
grande evento fazendo um evento 
apenas para os concorrentes mestres 
de nível pode optar por testar os 
concorrentes, mas não analisar 
Amostras para o menu completo de 
Substâncias Proibidas. Concorrentes 
em todos os níveis de competição 
devem receber o benefício de 
informação antidopagem e educação.] 
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Passaporte Biológico do Atleta: O programa e os métodos 
de coleta e compilação de dados, conforme descrito no 
Padrão Internacional para Testes e investigações e Padrão 
Internacional para Laboratórios. 

 
 

Pessoal de Apoio ao Atleta: Qualquer treinador, instrutor, 
gerente, agente, pessoal da equipe, oficial, médico, 
equipe paramédica, pai ou qualquer outra pessoa que 
trabalha com, tratar ou ajuda um atleta a participar de ou 
se preparar para as competições esportivas. 

 
 

Tentativa: Conduta voluntária que constitui um passo 
substancial no âmbito de uma conduta planejada cujo 
objetivo consiste na infração de uma norma 
antidopagem. Desde que, no entanto, não haverá 
infração de norma antidopagem com base unicamente 
em uma tentativa de cometer uma violação, se a pessoa 
renuncia à tentativa antes de ser descoberto por um 
terceiro não envolvido na tentativa. 

 
 

Resultado Atípico: Um relatório de um laboratório 
credenciado pela AMA ou outro laboratório aprovado 
pela AMA, que requer uma investigação mais 
aprofundada, conforme previsto pela Norma 
Internacional para Laboratórios ou Documentos Técnicos 
relacionados antes da determinação de um resultado 
analítico adverso. 

 
 

Resultado de Passaporte Atípico: Um relatório descrito 
como um resultado de Passaporte atípico como descrito 
no Padrão Internacional aplicável.  

 
TODA: Tribunal de Arbitragem Para o Esporte 

 
Código: O Código Mundial Antidopagem 

 
Competição: Uma corrida única, partida, jogo ou 
competição única de esporte.  Por exemplo, uma partida 
de basquete ou as finais da 
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corrida de 100 metros de atletismo olímpico   Em provas 
por etapas e outras competições esportivas onde são 
atribuídos prêmios de forma interina por dia ou outra 
distinção entre uma Competição e um evento será, como 
previsto nas regras da Federação internacional aplicável. 

 
 

Consequências das Infrações das Normas antidopagem 
("Consequências"): A violação, por parte de um atleta ou 
de uma outra Pessoa, de qualquer norma Antidopagem 
poderá dar origem a uma ou várias das consequências 
seguintes: (a) Invalidação significa que os resultados do 
atleta numa Competição ou Evento específico são 
anulados, com todas as consequências daí resultantes, 
incluindo perda de todas as medalhas, pontos e prêmios; 
(b) Suspensão significa que o atleta  ou outra Pessoa é 
impedido, durante um determinado período de tempo, de 
participar em qualquer Competição ou em qualquer 
atividade ou de receber financiamento  de acordo com o 
previsto no Artigo 10.12.1; (c) Suspensão Preventiva 
significa que o atleta ou outra Pessoa é proibido 
temporariamente de participar em qualquer Competição  
antes da decisão final de uma audiência realizada sob o  
Artigo 8 ; (d) Consequências financeiras significa uma 
sanção financeira imposta por uma infração a norma de 
antidopagem ou para recuperar custos associados a uma 
infração de norma de antidopagem; e  (e)  Divulgação 
pública ou comunicação pública, divulgação ou 
distribuição de informação ao público em geral ou 
pessoas além das pessoas com direito a notificação 
prévia, de acordo com o Artigo 14. Equipes em esportes 
de equipe podem também ser sujeitos às Consequências 
como disposto no Artigo 11. 

 
 

Produto Contaminado: Um produto que contém uma 
Substância Proibida que não é divulgada no rótulo do 
produto ou em informação disponível numa busca na 
internet razoável.  

 
 

Invalidação: Veja  Consequências das Infrações das 
Normas antidopagem acima. 
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Controle de Dopagem: Todos os passos e processos desde 
o planejamento da distribuição dos testes até a disposição 
final de qualquer recurso, incluindo todas as etapas e 
processos, tais como o fornecimento de informação sobre 
a localização, coleta e tratamento de Amostras, análises 
laboratoriais, TUEs, gestão de resultados e audiências. 

 
 

Evento: Uma série de Competições individuais conduzidas 
juntas sob um único órgão regulador (p.ex. os Jogos 
Olímpicos, Campeonatos Mundiais da FINA ou Jogos Pan-
Americanos).  

 
 

Locais de Eventos: Locais designados pelo órgão regulador 
do evento.  

 
Período do Evento: O tempo entre o início e o fim de um 

evento, como foi estabelecido pelo órgão regulador do 

evento.  
 

Culpa: culpa é qualquer violação de dever ou qualquer 
falta de cuidados adequados a uma situação particular. Os 
fatores a serem levados em consideração na avaliação de 
um atleta ou o grau de culpa de outra pessoa incluem, 
por exemplo, a experiência do atleta ou de outra pessoa, 
se o atleta ou a outra pessoa for menor de idade, 
considerações especiais, como deficiência, o grau de risco 
ter sido percebido pelo atleta e o nível cuidado e 
investigação exercido pelo atleta em relação ao que 
deveria ter sido percebido. Para avaliar o grau de culpa do 
atleta ou de outra pessoa, as circunstâncias consideradas 
devem ser específicas e relevantes para explicar o desvio 
do atleta ou da outra pessoa do padrão esperado de 
comportamento.  Assim, por exemplo, o fato de que um 
atleta iria perder a oportunidade de ganhar grandes 
somas de dinheiro durante um período de suspensão, ou 
o fato de que o atleta só tem um curto tempo de sobra 
em sua carreira, ou o momento do calendário esportivo, 
não seriam fatores relevantes a serem considerados na 
redução do período de Suspensão nos termos do Artigo 
10.5.1 ou 10.5.2. 

 
[Comentário sobre culpa Os critérios 
para avaliar um grau de culpa do 
atleta são os mesmos em todos os 
Artigos onde se considera culpa.  No 
entanto, sob 10.5.2, nenhuma redução 
de sanção 

é apropriada, a menos que, quando o 
grau de culpa for avaliado, a conclusão 
for que nenhuma culpa significativa ou 
negligência por parte do atleta ou outra 
pessoa estava envolvida.] 
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Consequências Financeiras: Ver Consequências de 
infrações à norma de antidopagem acima. 

 
 

Em Competição: Salvo disposição em contrário nas regras 
de uma Federação internacional ou o órgão dirigente do 
evento em questão, "Em competição" significa o período 
que começa 12 horas antes de uma competição em que o 
atleta está programado para participar até o final de tal 
competição e o processo de coleta de Amostra 
relacionado com tal competição. 

 
 

Programa de Observação Independente: Uma equipe de 
observadores, sob a supervisão da AMA que observam e 
guiam o processo de Controle de Dopagem em 
determinados Eventos esportivos e que fazem relatórios 
das suas observações. 

 
Esporte Individual: Qualquer esporte que não seja um 
esporte de equipe.  

 
Suspensão: Ver Consequências das Infrações das Normas 

antidopagem acima.  
 

Evento Internacional: Um evento ou competição, onde o 
Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Paraolímpico 
Internacional, uma Federação internacional, uma 
organização de grande evento, ou de outra organização 
esportiva internacional é órgão dirigente para o evento 
ou  quem nomeia os responsáveis técnicos para o evento. 

 

 

[Comentário em competição: Uma 
Federação internacional ou órgão 
governante para um evento pode 
estabelecer um 

período "Em Competição" que pode 
ser diferente do Período de Evento.] 
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Atleta de Nível Internacional: Atletas que competem num 
esporte a nível internacional, como definido por cada 
Federação internacional, consistente com a Norma 
Internacional para Testes e Investigações.  

 
 

Padrão Internacional: Uma norma adotada pela AMA em 
apoio ao Código.    Observância de uma Norma 
Internacional (em oposição a outra norma, prática ou 
procedimento) será suficiente para concluir que os 
procedimentos abrangidos pela Norma Internacional 
foram realizados corretamente.  Padrões Internacionais 
devem incluir quaisquer Documentos Técnicos emitidos 
em concordância com o Padrão Internacional.  

 
Organizações de Grandes Eventos Desportivos:  As 
associações continentais dos Comitês nacionais olímpicos 
e outras organizações internacionais que funcionam como 
órgão regulamentador para qualquer evento 
internacional continental, regional ou outro.  

 
Marcador: Um composto, grupo de compostos ou 
parâmetros biológicos que indicam o Uso de uma 
Substância Proibida ou de um Método Proibido. 
Método Proibido. 

 
Metabólito: Qualquer substância produzida através de um 
processo de bio-transformação. 

 
 

Menor: Um indivíduo que não atingiu ainda a idade de 
dezoito anos.  

 

 

[Comentário sobre Atleta de Nível 
Internacional: Em consonância com a 
Norma Internacional de Controlo e 
investigações, a Federação 
Internacional é livre para determinar 
os critérios que irá utilizar para 
classificar atletas 
Como atletas de nível internacional, por 
exemplo, pelo ranking, pela participação 
em determinados eventos 
internacionais, por tipo de licença, etc, 
no entanto, deve publicar as 

critérios de forma clara e concisa, para 
que os atletas possam conhecer de 
forma rápida e facilmente quando eles 
se tornarão classificados como atletas 
de nível Internacional. Por exemplo, se 
os critérios incluem a participação em 
determinados eventos internacionais, a 
Federação Internacional deve publicar 
uma lista dos eventos internacionais.] 
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Organização Nacional Antidopagem: Entidade(s) 
designada(s) por cada país como autoridade principal 
responsável para adotar e implementar normas 
antidopagem, conduzir a coleta de Amostras, gerir os 
resultados das análises e realizar audições, tudo isto a 
nível nacional. Caso esta designação não tenha sido 
efetuada pela autoridade pública competente, a entidade 
será o Comitê Olímpico Nacional do país ou outra 
entidade que este indicar. 

 
 

Evento Nacional: Um evento desportivo que envolve 
atletas de nível internacional ou nacional que não é um 
evento Internacional.  

 
 

Atleta de Nível Nacional: Atletas que competem em um 
esporte a nível nacional, como definido por cada 
organização antidopagem nacional, consistente com a 
Norma Internacional para testes e Investigações.  

 
 

Comitê Olímpico Nacional: A organização reconhecida 
como o Comitê Olímpico internacional.   O termo Comitê 
Olímpico Nacional inclui ainda a Confederação  
Nacional de Esportes nos países onde a Confederação 
Nacional de Esportes assume as responsabilidades 
próprias do Comitê Olímpico Nacional no âmbito da luta 
contra a dopagem. 

 
 

Inexistência culpa ou Negligência: Demonstração por 
parte do atleta de que não sabia ou suspeitava, e não 
poderia razoavelmente saber ou suspeitar, mesmo 
atuando de forma prudente, que ele/ela usou ou que lhe 
foi administrada a Substância Proibida ou Método 
Proibido ou violou uma norma antidopagem.  Exceto no 
caso de menor de idade, para qualquer violação do Artigo 
2.1, o atleta também deve estabelecer como a substância 
proibida entrou no seu sistema. 
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Inexistência culpa ou Negligência: Significativas:  
Demonstração por parte do atleta ou outra pessoa  de 
que a sua culpa ou negligência, quando analisadas na 
totalidade das circunstâncias e tendo em consideração os 
critérios de inexistência de Culpa ou Negligência, não 
foram significativas relativamente à violação da norma 
antidopagem.  Exceto no caso de menor de idade, para 
qualquer violação do Artigo 2.1, o atleta também deve 
estabelecer como a substância proibida entrou no seu 
sistema. 

 
Fora-de-Competição: Qualquer período que não é Em 
Competição.  

 
Participante: Qualquer atleta ou pessoa de apoio a atleta.  

 
Pessoa: Um indivíduo ou uma organização ou outra 
entidade.  

 
Posse: A posse atual, física, ou a posse de fato (que 
apenas será determinada caso a pessoa tenha controle 
exclusivo da Substância/Método Proibidos ou dos locais 
em que a Substância/Método Proibidos se encontre); no 
entanto, se a pessoa não tiver controle exclusivo sobre as 
Substâncias/Método Proibidos ou sobre os locais em que 
as Substâncias/Método Proibidos se encontrem, a posse 
de fato apenas poderá ser determinada se a pessoa tiver 
conhecimento da presença das Substâncias/Método 
Proibidos e tenha a intenção de exercer controle sobre os 
mesmos.  No entanto, não poderá ocorrer uma infração 
das normas antidopagem baseada somente na posse se, 
antes de receber qualquer tipo de notificação que indique 
que a Pessoa cometeu uma infração de uma norma 
antidopagem, a Pessoa tome medidas concretas que 
demonstrem que ela já não pretende ter a Posse e 

 

 

[Comentário Inexistência de Culpa ou 
Negligência Significativas: Para 
canabinóides, um atleta pode 
estabelecer nenhuma culpa 
significativa ou negligência por parte 
claramente 

demonstrando que o contexto da 
utilização não estava relacionado 
com o desempenho esportivo.] 
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que renunciou à Posse através de declaração explícita a 
uma organização antidopagem.  Não obstante qualquer 
disposição em contrário nesta definição, a compra 
(inclusive por quaisquer meios eletrônicos ou outros) de 
uma Substância Proibida ou Método Proibido constitui 
posse pela pessoa que faz a compra. 

 
Lista de Proibições: A lista que identifica as Substâncias 

Proibidas e Métodos Proibidos.  
 

Método Proibido: Qualquer método assim descrito na 
Listra de Proibições.  

 
 

Substância Proibida: Qualquer substância, ou classe de 
substâncias assim descritas na Lista de Proibições.  

 
 

Audição Preliminar: Para efeitos do Artigo 7.9,, uma 
audiência sumária breve que ocorre antes de uma 
audiência sob o Artigo 8 que garante ao atleta uma 
notificação e uma oportunidade de ser ouvido, de forma 
escrita ou verbal. 

 

 

[Comentário à Posse: Sob esta 
definição, os esteróides 
encontrados no carro de um atleta 
que constituiria uma 
violação a menos que o atleta 
estabeleça que alguém usou o carro; 
nesse caso, a Organização 
Antidopagem deverá estabelecer que, 
apesar de o atleta não tem controle 
exclusivo sobre o carro, o atleta sabia 
sobre os esteróides e destina-se a ter o 
controle sobre os esteróides. 
Similarmente, no exemplo de esteroides 
encontrados em um armário de 
medicamentos  

controle conjunto de um atleta e 
cônjuge, a Organização Antidopagem 
deverá estabelecer que o atleta sabia 
que os esteróides estavam no gabinete e 
que o atleta pretendia exercer o 
controle sobre os esteróides. O ato 
de comprar uma substância proibida 
sozinho constitui Posse, mesmo 
quando, por exemplo, o produto não 
chega, é recebido por outra pessoa, 
ou é enviado para endereço de 
terceiro.] 

 
[Comentário à Audiência Provisória: 
A Audiência Provisória é apenas um 
procedimento preliminar que não 
pode envolver uma revisão 
completa dos fatos do caso Na 
sequência de uma Medida 
Provisória Audiência, o atleta 
permanece intitulado a  

uma audiência completa posterior 
sobre o mérito do caso. Por outro lado 
uma "audiência sumária"  como o 
termo é usado no Artigo 7.9, é uma 
audiência completa sobre o mérito 
realizada em um cronograma 
acelerado.] 
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Suspensão Preventiva: Ver Consequências de infrações de 
normas de antidopagem acima.  

 
 

Divulgar publicamente ou Relatório Público: Ver 
Consequências de infrações de normas de antidopagem 
acima. 

 
Organização Regional antidopagem: Uma entidade 
regional designada pelos países membros para coordenar 
e gerenciar áreas de delegadas aos seus programas 
nacionais antidopagem, o que pode incluir a adoção e 
aplicação das regras antidopagem, o planejamento e 
coleta de Amostras, a gestão de resultados, a revisão de 
TUEs, a realização de audiências, e a realização de 
programas educacionais em nível regional. 

 
 

Conjunto de Testes Registrados: O conjunto de atletas de 
maior prioridade estabelecido separadamente a nível 
internacional pelas Federações internacionais e em nível 
nacional por organizações nacionais antidopagem, que 
estão sujeitos à testes com foco em "Em Competição" e 
"Fora-de-Competição" como  parte dessa Federação 
Internacional ou plano da organização nacional 
antidopagem  de distribuição de testes e, portanto, são 
obrigados a fornecer informações de localização, 
conforme previsto no Artigo 5.6 e o Norma Internacional 
para Testes e investigações. 

 
 

Amostra: Qualquer material biológico coletado para fins 
de controle de dopagem. 

 
 

Signatários: As entidades que assinam o Código e 
concordam em cumprir o Código, conforme previsto no 
Artigo 23. 

 
Substância Especificada: Ver Artigo 4.2.2 

 

 

[Comentário sobre Amostra: Tem 
sido, por vezes, afirmado que a 
coleta de Amostras de sangue viola 
os princípios da certeza religiosa 

ou grupos culturais. Foi determinado 
que não há base para qualquer 
reclamação.] 
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Responsabilidade Limitada: A regra que prevê que nos 
termos do Artigo 2.1  e do Artigo 2.2,  não é necessário 
que a intenção, culpa, negligência ou uso consentido por 
parte do atleta seja demonstrado pela organização 
antidopagem, a fim de estabelecer uma infração à norma 
de antidopagem. 

 
 

Assistência Substancial: Para efeitos do artigo 10.6.1, uma 
pessoa que presta assistência substancial deve: (1) 
divulgar plenamente em uma declaração por escrito 
assinada todas as informações que ele ou ela possui em 
relação a infrações a normas antidopagem, e (2) cooperar 
plenamente com a investigação e o julgamento de 
qualquer caso relacionado com essa informação, 
incluindo, por exemplo, apresentar o testemunho em 
uma audiência, se solicitado a fazê-lo por uma 
organização antidopagem ou o painel de audiência. Além 
disso, as informações fornecidas devem ser credíveis e 
devem incluir uma parte importante de qualquer caso em 
que se inicia ou, se nenhum caso for iniciado, deve ter 
fornecido uma base suficiente para que um caso poderia 
ter sido provocado.  

 
Adulteração: Alteração para um propósito impróprio ou 
de forma inadequada; trazer influência indevida; interferir 
indevidamente; obstrução, enganar ou se engajar em 
qualquer conduta fraudulenta para alterar os resultados 
ou impedir os procedimentos normais de ocorrência. 

 
 

Teste de Alvos: Seleção de atletas em específico para 
testes baseados em critérios estabelecidos na Norma 
Internacional de Controle e investigações. 

 
 

Esporte de Equipe: Um esporte no qual a substituição de 
jogadores é permitida durante a Competição.  

 
 

Testes: As partes do processo de controle de dopagem 
que envolvem ao planejamento da distribuição dos testes, 
coleta de Amostras, manuseio de Amostras e transporte 
de Amostras para o laboratório.  
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Tráfico: Vender, fornecer, administrar, transportar, enviar, 
entregar ou distribuir (ou Posse por qualquer propósito) 
de uma Substância Proibida ou um Método Proibido (seja 
fisicamente ou por quaisquer métodos eletrônicos ou 
outros meios) a um atleta, Pessoal de Apoio ao atleta ou 
qualquer outra pessoa sujeito à jurisdição de uma 
organização antidopagem a qualquer terceiro; desde que, 
no entanto, esta definição não inclua ações de "bona 
fide" de equipe médica envolvendo uma Substância 
Proibida usada por motivos terapêuticos genuínos e legais 
ou outra justificativa aceitável, e não deve incluir ações 
que envolvem Substâncias Proibidas que não são 
proibidas em testes Fora-de-Competição a menos que as 
circunstâncias como um todo demonstrem que tais 
Substâncias Proibidas não são destinadas a uso 
terapêutico legal e genuíno ou sejam destinadas a 
melhorar o desempenho no esporte.  
 
TUE: Autorização de Utilização Terapêutica, conforme 
descrito no Artigo 4.4. 
 
Convenção da UNESCO: A Convenção Internacional contra 
a Dopagem no Esporte adotada na sessão 33 da 
Conferência Geral da UNESCO em 19 de Outubro de 2005, 
incluindo todas e quaisquer alterações adotadas pelos 
Estados Partes da Convenção e da Conferência das Partes 
da Convenção Internacional contra a Dopagem no 
Esporte. 
Uso: A aplicação, ingestão, injeção ou consumo sob 
qualquer forma, de qualquer Substância Proibida ou 
Método Proibido. 
 
AMA: A Agência Mundial antidopagem. 

 

 

[Comentários sobre as definições: Os 
termos definidos devem incluir seu 
plural e 

possessivo formas, bem como aqueles 
termos utilizados como outras partes 
do discurso.] 
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EXEMPLOS DA APLICAÇÃO DO 
ARTIGO 10 

 
EXEMPLO 1 

Fatos: Um resultado analítico adverso resulta da presença 
de um esteróide anabolizante em um teste em 
competição (Artigo 2.1); o atleta admite prontamente a 
infração da norma de antidopagem; o atleta estabelece 
nenhuma culpa significativa ou negligência; e o atleta dá 
assistência substancial. 

 

Aplicação das Consequências:  

1. O ponto de início seria o Artigo 10.2.  Como o atleta é 

considerado como tendo nenhuma culpa significativa que 

seria prova suficiente de corroboração (Artigos 10.2.1.1 e 

10.2.3)que a infração à norma de antidopagem não foi 

intencional, o período de suspensão seria, portanto, de 

dois anos, e não de quatro anos (Artigo10.2.2). 

2. Num segundo passo, o painel poderia analisar se aplicam 

as reduções relativas à culpa (Artigos 10.4 e 10.5). 

Baseado em inexistência de culpa ou negligência 

significativa (Artigo 10.5.2) desde que o esteróide 

anabolizante não seja uma Substância Especificada, a 

gama de sanções aplicáveis seria reduzida a uma faixa de 

dois anos para um ano (no mínimo a metade doa sanção 

de dois anos). O painel, então, determinaria o prazo 

aplicável de Suspensão dentro desta faixa baseada no 

grau de culpa do atleta. (Suponha que para fins de 

ilustração neste exemplo que o painel imponha um período 

de Suspensão de 16 meses.) 

3. Em uma terceira etapa, o painel iria avaliar a possibilidade 

de suspensão ou redução nos termos do Artigo 10.6  

(reduções não relacionadas à culpa). Neste caso, apenas o 

Artigo 10.6.1 (Assistência Substancial) se aplica. (Artigo 

10.6.3, Admissão Imediata, não é aplicável, porque o 

período de Suspensão já está abaixo do mínimo de dois 

anos previsto no Artigo 10.6.3.)   Base 
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sobre assistência substancial, o período de Suspensão 

pode ser suspenso por três quartos dos 16 meses. * O 

período mínimo de Suspensão seria, portanto, quatro 

meses.  (Suponha que para fins de ilustração neste 

exemplo que o painel suspenda 10 meses e o período de 

Suspensão, portanto, seria de seis meses.) 

4. Nos termos do Artigo 10.11, o período de Suspensão, em 

princípio, tem início na data da decisão final da audiência. 

No entanto, porque o atleta prontamente admitiu a infração 

de norma de antidopagem, o período de Suspensão pode 

começar tão cedo quanto a data da coleta da Amostra, 

mas em qualquer caso, o atleta teria de cumprir pelo 

menos a metade do período de Suspensão (ou seja, três 

meses) após a data da decisão da audiência (Artigo  

10.11.2). 

5. Uma vez que o resultado analítico adverso foi cometido Em 
Competição, o painel teria de desqualificar 

automaticamente o resultado obtido nesta Competição 

(Artigo 9). 

6. De acordo com o artigo 10.8, todos os resultados obtidos 

pelo atleta após a data da coleta da Amostra até o início 

do período de Suspensão também seriam 

desclassificados,  a menos que a justiça exija o contrário. 

7. As informações referidas no artigo 14.3.2 devem ser 

divulgadas, a não ser que o atleta seja menor, uma vez 

que esta é uma parte obrigatória de cada sanção (Artigo 

10.13). 

8. O atleta não está autorizado a participar em qualquer 

caráter em uma competição ou outra atividade relacionada 

com o esporte sob a autoridade de qualquer Signatário ou 

de seus afiliados no período de Suspensão do atleta 

(Artigo 10.12.1). No entanto, o atleta pode voltar a treinar 

com a equipe ou a utilizar as instalações do clube de uma 

organização ou outro membro de um Signatário ou de seus 

afiliados durante o menor tempo dentre: (a) os dois últimos 

meses do período de Suspensão do atleta, ou (b) o último 

trimestre do período de Suspensão imposto (Artigo 

10.12.2). Assim, o atleta seria autorizado a voltar a treinar 

um mês e meio antes do fim do período de Suspensão. 
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EXEMPLO 2 

Fatos: Um resultado analítico adverso resulta da presença 
de um estimulante que é uma substância especificada em 
um teste Em Competição (Artigo 2.1); a organização 
antidopagem é capaz de estabelecer que o atleta 
cometeu a infração da norma de antidopagem 
intencionalmente; o atleta não é capaz de estabelecer 
que a substância proibida foi usada Fora-de-Competição 
em um contexto não relacionado com o rendimento 
esportivo; o atleta não admite prontamente a infração da 
norma de antidopagem como alegado; o atleta presta 
assistência substancial. 

 

Aplicação das Consequências: 

1. O ponto de início seria o Artigo 10.2. Pelo fato de a 
organização antidopagem poder estabelecer que  a 
infração de norma de antidopagem foi cometida 
intencionalmente, o atleta não consegue estabelecer 
que a substância foi permitida Fora-de-Competição e o 
uso não estava relacionado com o desempenho 
esportivo do atleta (Artigo 10.2.3 ), o período de 
Suspensão seria de quatro anos (Artigo 10.2.1.2). 

2. Pelo fato de a infração ser intencional, não há espaço 
para uma redução com base na culpa(sem aplicação 
dos Artigos 10.4 e10.5). Com base na assistência 
substancial, a sanção pode ser suspensa em até três 
quartos dos quatro anos. * O período mínimo de 
Suspensão seria, portanto, um ano. 

3.  Nos termos do Artigo 10.11,  o período de Suspensão 
teria início a partir da data da decisão final da 
audiência. 

4. Uma vez que o resultado analítico adverso foi cometido 
em uma competição, o painel iria invalidar 
automaticamente o resultado obtido na Competição. 

5. De acordo com o artigo 10.8,  todos os resultados 
obtidos pelo atleta após a data de coleta da Amostra 
até o início do período de Suspensão também seria m 
invalidados, a menos que a justiça exija o contrário. 

6. As informações referidas no artigo 14.3.2 devem ser 
divulgadas, a não ser que o atleta seja menor, uma vez 
que esta é uma parte obrigatória de cada sanção (Artigo 
10.13). 
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7. O atleta não está autorizado a participar em qualquer 

caráter em uma competição ou outra atividade relacionada 

com o esporte sob a autoridade de qualquer Signatário ou 

de seus afiliados no período de Suspensão do atleta 

(Artigo 10.12.1). No entanto, o atleta pode voltar a treinar 

com a equipe ou a utilizar as instalações do clube de uma 

organização ou outro membro de um Signatário ou de seus 

afiliados durante o menor tempo dentre: (a) os dois últimos 

meses do período de Suspensão do atleta, ou (b) o último 

trimestre do período de Suspensão imposto (Artigo 

10.12.2). Assim, o atleta seria autorizado a voltar a treinar 

dois meses antes do fim do período de Suspensão. 
 

 

EXEMPLO 3 

Fatos: Um resultado analítico adverso resulta da presença 
de um esteróide anabolizante em um teste Fora-de-
Competição (artigo 2.1); o atleta estabelece nenhuma 
culpa significativa ou negligência; o atleta também 
estabelece que o resultado analítico adverso foi causado 
por um produto contaminado 

 

Aplicação das Consequências: 

1. O ponto de início seria o Artigo 10.2. Como o atleta pode 
estabelecer através evidências que comprovam que ele 
não cometeu a infração à norma de antidopagem 
intencionalmente, ou seja, ele não teve culpa 
significativa na utilização de um produto contaminado 
(Artigos 10.2.1.1  e 10.2.3), o período de Suspensão 
seria de dois anos (Artigo 10.2.2). 

2. Em uma segunda etapa, o painel poderia analisar as 
possibilidades relacionadas com a culpa de reduções 
(artigos 10.4 e 10.5). Uma vez que o atleta possa 
estabelecer que a infração de norma de antidopagem 
foi causada por um produto contaminado e que ele agiu 
sem culpa ou negligência significativa com base no 
Artigo 10.5.1.2, o intervalo válido para o período de 
Suspensão seria reduzido a uma faixa de dois anos para 
uma reprimenda. O painel poderia determinar o 
período de Suspensão dentro desta faixa, com base no 
grau de culpa do atleta.  (Suponha que para fins de 
ilustração neste exemplo que o painel imponha um 
período de Suspensão de quatro meses.) 
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3. De acordo com o Artigo 10.8, todos os resultados obtidos 

pelo atleta após a data de coleta da Amostra até o início do 

período de Suspensão seriam invalidados, a menos que a 

justiça exija o contrário. 

4. As informações referidas no artigo 14.3.2 devem ser 

divulgadas, a não ser que o atleta seja menor, uma vez 

que esta é uma parte obrigatória de cada sanção (Artigo 

10.13). 

5. O atleta não está autorizado a participar em qualquer 

caráter em uma competição ou outra atividade relacionada 

com o esporte sob a autoridade de qualquer Signatário ou 

de seus afiliados no período de Suspensão do atleta 

(Artigo 10.12.1). No entanto, o atleta pode voltar a treinar 

com a equipe ou a utilizar as instalações do clube de uma 

organização ou outro membro de um Signatário ou de seus 

afiliados durante o menor tempo dentre: (a) os dois últimos 

meses do período de Suspensão do atleta, ou (b) o último 

trimestre do período de Suspensão imposto (Artigo 

10.12.2). Assim, o atleta seria autorizado a voltar a treinar 

um mês antes do final do período de Suspensão. 
 

 

EXEMPLO 4 

Fatos: Um atleta que nunca teve um resultado analítico 
adverso ou nunca foi confrontado com uma infração de 
norma de antidopagem admite espontaneamente que ele 
ou ela usou um esteróide anabolizante para melhorar seu 
desempenho. O atleta também presta assistência 
substancial 

 

Aplicação das Consequências: 

1. Uma vez que a violação foi intencional, o Artigo 10.2.1 

seria aplicável e o período básico de Suspensão imposto 

seria de quatro anos. 

2. Não há espaço para reduções relacionadas à culpa do período de 

Suspensão(nenhuma aplicação dos Artigos 10.4 e10.5). 

3. Com base na admissão espontânea do atleta (Artigo 

10.6.2)  sozinho, o período de Suspensão pode ser 
reduzido em até metade dos quatro anos. Baseado na 
assistência substancial 
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do atleta (Artigo 10.6.1)  sozinho, o período de Suspensão 

pode ser suspenso até três quartos dos quatro anos. *Nos 

termos do Artigo 10.6.4, ao considerar a admissão 

espontânea e assistência substancial juntas, a máxima  

sanção que poderia ser reduzida ou suspensa seria de até 

três quartos dos quatro anos. O período mínimo de 
Suspensão seria de um ano.  

4. O período de Suspensão, em princípio, tem início no dia da 

decisão da audiência final (Artigo 10.11).  Caso admissão 

espontânea seja tida em conta para a redução do período 

de Suspensão um início precoce do período de suspensão 

nos termos do Artigo 10.11.2 não seria permitido. A 

disposição visa impedir um atleta de beneficiar o dobro em 

relação ao mesmo conjunto de circunstâncias. No entanto, 

se o período de suspensão for suspenso apenas com base 

na assistência substancial, Artigo 10.11.2  podem ainda ser 

aplicadas, e o período de Suspensão começou tão cedo foi 

feita a última utilização do atleta do esteróide anabólico. 

5. De acordo com o Artigo 10.8 todos os resultados obtidos 

pelo atleta após a data da infração da norma de 

antidopagem até o início do período de suspensão seriam 

invalidados, a menos que a justiça exija o contrário. 

6. As informações referidas no artigo 14.3.2 devem ser 

divulgadas, a não ser que o atleta seja menor, uma vez 

que esta é uma parte obrigatória de cada sanção (Artigo 

10.13). 

7. O atleta não está autorizado a participar em qualquer 

caráter em uma competição ou outra atividade relacionada 

com o esporte sob a autoridade de qualquer Signatário ou 

de seus afiliados no período de Suspensão do atleta 

(Artigo 10.12.1). No entanto, o atleta pode voltar a treinar 

com a equipe ou a utilizar as instalações do clube de uma 

organização ou outro membro de um Signatário ou de seus 

afiliados durante o menor tempo dentre: (a) os dois últimos 

meses do período de Suspensão do atleta, ou (b) o último 

trimestre do período de Suspensão imposto (Artigo 

10.12.2). Assim, o atleta seria autorizado a voltar a treinar 

dois meses antes do fim do período de Suspensão. 
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EXEMPLO 5 

Fatos: Uma pessoa de apoio ao atleta ajuda a contornar 
um período de suspensão imposto ao atleta, inserindo-o 
em uma competição com um nome falso.  A pessoa de 
apoio ao atleta se apresenta com esta infração à norma de 

antidopagem (Artigo 2.9) espontaneamente, antes de ser 
notificada de uma infração à norma de antidopagem por 
uma organização antidopagem. 

 

Aplicação das Consequências: 

1. De acordo com o artigo 10.3.4, o período de suspensão 

seria de dois até quatro anos, dependendo da gravidade 

da infração. (Suponha que para fins de ilustração neste 

exemplo que o painel imponha um período de suspensão 

de três anos.) 

2. Não há espaço para reduções relacionadas a culpa uma 

vez que a intenção é  um elemento da infração à norma de 

antidopagem no Artigo 2.9 (ver comentário ao Artigo 

10.5.2). 

3. De acordo com o Artigo 10.6.2 desde que a admissão seja 

a única evidência confiável, o período de Suspensão pode 

ser reduzido a metade. (Suponha que para fins de 

ilustração neste exemplo que o painel imporia um período 

de Suspensão de 18 meses.) 

4. As informações referidas no Artigo 14.3.2 devem ser 
divulgadas a menos que o responsável pelo suporte ao 
atleta seja menor, uma vez que esta é uma parte 
obrigatória de cada sanção (Artigo 10.13). 

 

 

EXEMPLO 6 

Fatos: Um atleta foi punido por uma primeira infração à 
norma de antidopagem com um período de Suspensão de 
14 meses, dos quais quatro meses foram suspensos por 
causa de assistência substancial.  Agora, o atleta comete 
uma segunda violação da regra antidopagem resultante 
da presença de um estimulante que não é uma substância 
especificada em um teste em competição (Artigo 2.1); o 
atleta estabelece nenhuma culpa significativa ou 
negligência; e o atleta prestou Assistência Substancial. Se 
isso fosse uma primeira infração, o painel iria sancionar o 
atleta com um período de Suspensão de 16 meses e 
suspender seis meses por assistência substancial. 
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Aplicação  de Consequências: 

1. O Artigo 10.7 é aplicável à segunda infração à norma de 
antidopagem, porque no Artigo 10.7.4.1  e no  Artigo 
10.7.5   se aplica. 

2. Sob o Artigo 10.7.1, o período de  Suspensão seria o 
maior dentre: 

(a) seis meses; 
(b) metade do período de Suspensão imposto pela 

primeira infração de norma de antidopagem, sem 
levar em conta qualquer redução nos termos do 
Artigo 10.6 (neste exemplo, que seria igual a metade 
de 14 meses, que é de sete meses); ou 

(c) duas vezes o período de Suspensão de outro modo 
aplicável à segunda infração à norma de 
antidopagem tratada como se fosse uma primeira 
violação, sem levar em conta qualquer redução nos 
termos do Artigo 10.6 (neste exemplo, que seria 
igual a duas vezes 16 meses, que é 32 meses ). 

Assim, o período de Suspensão para a segundo infração 
seria o maior de (a), (b) e (c), que é um período de 
Suspensão de 32 meses. 

3. Em uma próxima etapa, o painel iria avaliar a 
possibilidade de suspensão ou redução nos termos do 
Artigo 10.6 (reduções não relacionadas com culpa). No 
caso de segunda infração, apenas o artigo 10.6.1 
(Assistência Substancial) se aplica.  Com base na 
assistência substancial, o período de Suspensão pode 
ser suspenso por três quartos dos 32 meses. *O período 
mínimo de Suspensão seria, portanto, oito meses. 
(Suponha que para fins de ilustração neste exemplo que 
o painel suspenda oito meses do período de Suspensão 
por conta de assistência substancial, reduzindo, assim, 
o período de Suspensão imposto a dois anos.) 

4. Uma vez que o resultado analítico adverso foi cometido 
em uma competição, o painel iria invalidar 
automaticamente o resultado obtido na Competição.  

5. De acordo com o artigo 10.8,  todos os resultados 
obtidos pelo atleta após a data de coleta da Amostra 
até o início do período de Suspensão também seria m 
invalidados, a menos que a justiça exija o contrário. 
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6. As informações referidas no artigo 14.3.2 devem ser 

divulgadas, a não ser que o atleta seja menor, uma vez 

que esta é uma parte obrigatória de cada sanção (Artigo 

10.13). 

7. O atleta não está autorizado a participar em qualquer 

caráter em uma competição ou outra atividade relacionada 

com o esporte sob a autoridade de qualquer Signatário ou 

de seus afiliados no período de Suspensão do atleta 

(Artigo 10.12.1). No entanto, o atleta pode voltar a treinar 

com a equipe ou a utilizar as instalações de uma 

organização de clube ou outro membro de um Signatário 

ou de suas afiliadas durante o menor entre: (a) os dois 

últimos meses do período de Suspensão do atleta, ou (b) o 

último trimestre do período de Suspensão imposto (Artigo 

10.12.2). Assim, o atleta seria autorizado a voltar a treinar 

dois meses antes do fim do período de Suspensão. 
 

 
* Após a aprovação da AMA em circunstâncias excepcionais, 

a suspensão máxima do período de Suspensão para o 

auxílio substancial pode ser maior do que três quartos, e 

relatórios e publicação podem ser adiados. 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.wada-ama.org/code 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.wada-ama.org/code

