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RESUMO 

 

A presente pesquisa descritiva do tipo documental centrou-se em analisar as 

sanções disciplinares aplicadas em caso de doping, a atletas profissionais e 

não profissionais que atuam no Brasil. A amostragem foi levantada através de 

um processo de seleção não probabilística intencional, utilizando-se como 

sujeitos, 18 atletas de uma modalidade esportiva dita não profissional: atletismo 

e 19 de uma modalidade profissional: futebol, de ambos os sexos, os quais 

tenham sido flagrados pelo exame de controle de dopagem da Confederação 

Brasileira de Atletismo (CBAt) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). 

Como instrumentos de análise, foram utilizados os diagnósticos de dopagem 

positiva, arquivados junto a CBAt e CBF; além dos processos julgados pelo 

Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do atletismo entre os anos de 

2003/2007 e os processos julgados pelo STJD do futebol no ano de 2007. Os 

resultados demonstram que as sanções aplicadas aos desportistas diferem 

muito entre as modalidades incluídas no estudo. Enquanto encontramos, no 

atletismo a aplicação de sanções em conformidade com o Código Mundial Anti 

Doping (CMAD) com penalidades de no mínimo de dois anos, no futebol 

encontrou-se grande número de absolvições ou aplicação de penalidades 

conforme o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) que prevê 

penalidades muito inferiores. Por outro lado verificou-se ser a modalidade 

Futebol a que mais realiza controles, sendo certo que durante o ano de 2007 o 

desporto profissional realizou 4832 testes, ao passo que o desporto dito não 

profissional realizou tão somente 281. O caráter multidisciplinar do trabalho 
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pôde ser caracterizado pelo emprego de técnicas que envolveram direito, 

educação física, farmacologia. 

Palavras-chave: Doping; atleta; sanção.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nos dias atuais, a procura por soluções milagrosas que aumentem a 

performance do atleta de alto rendimento vem ocasionando um crescimento 

assustador dos números de casos de doping positivo em todo o mundo1. Neste 

quadro, muitas vezes, para se tornarem mais fortes e velozes, cedem aos 

caprichos dessas substâncias, olvidando que, além de ilegais, as mesmas 

provocam reações muitas vezes letais. 

Para Nunes 1 a obsessão pela solitária medalha de ouro cega os atletas 

de tal forma que, nos esportes individuais, acontece com maior freqüência o 

uso de doping. Modalidades como atletismo, natação, triatlon, judô e 

halterofilismo acabam sendo as mais visadas pelos membros que controlam o 

uso de doping e os responsáveis pelos grandes escândalos esportivos 

envolvendo substâncias proibidas. Por não praticarem esportes coletivos, 

alguns atletas que competem sozinhos se deixam levar pelo preciosismo e a 

obstinação de melhorar o rendimento e aprimorar sua técnica. 

Convive-se freqüentemente com notícias de atletas flagrados no exame 

antidoping, entretanto, tem-se percebido que as punições, aos mesmos 

aplicadas, variam muito de esporte para esporte e, em muitos casos, a 

explicação para tal diferenciação encontra-se no fato de tal modalidade ser 

encarada como profissional ou não profissional. 

Doping ou dopagem para a WADA 2 (Agência Mundial Anti Doping), COI 

3 (Comitê Olímpico Internacional), FIMS 4 (Federação Internacional de Medicina 

Esportiva) e o ACSM 5 (Colégio Americano de Medicina do Esporte) é a 
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administração ou uso, por atleta, de qualquer substância estranha ao 

organismo, ou mesmo fisiológica, utilizada em quantidades ou vias anormais, 

com a única intenção de melhorar, de forma artificial ou injusta, seu 

desempenho na competição. 

Preocupa, em especial, as sanções impostas quando do exame de 

doping positivo e suas diferenças quanto à aplicação a um atleta profissional e 

a um “dito” não profissional. A grande diferença entre ambos encontra-se no 

fato de que o atleta profissional deve ter um contrato de trabalho formal, por 

escrito e com prazo determinado, não sendo permitido ao menor de 16 anos, 

enquanto que o atleta não profissional joga por amor, não possuindo vínculo 

trabalhista com o clube que defende6. 

Na prática, não se percebe diferenças entre ambos, tendo em vista que, 

nas duas modalidades, encontram-se com clareza os requisitos do art. 3o da 

CLT 7, ou seja, são subordinados a seus clubes ou entidades de prática 

esportiva, com habitualidade e recebem contraprestação pelos seus serviços.  

No entanto, a Constituição Federal da República do Brasil (CFRB) 8 

datada de 1988, não deixa dúvidas em seu art. 217, inciso III, quando aduz que 

deverá ser observado o tratamento diferenciado para o desporto profissional e 

o não profissional. Tal distinção também é prevista no art. 3º, parágrafo único, 

inciso II da Lei nº 9.615/98 (Lei Pelé), alterada pela Lei nº 9.981/00 (Lei Maguito 

Vilela), que passou a vigorar com a seguinte redação; “II – de modo não 

profissional, identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de 

contrato de trabalho, sendo permitido o recebimento de incentivos materiais e 

de patrocínio” 9.  
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Segundo Álvaro Melo Filho 10 a categorização dada pelo art. 217 da 

CRFB, no que tange a desporto profissional e não profissional, não se refere à 

modalidade desportiva praticada ou ao clube, mas tão somente ao praticante. 

Verifica-se que as leis que regulam as relações de trabalho nem sempre 

são capazes de resolver todos os conflitos, tendo em vista que a CRFB/88 

trouxe respeito por direitos individuais e garantias para todos os brasileiros, 

enquanto que a Lei consolidada (CLT) contém as normas que regulam as 

relações de trabalho 11. Neste passo, percebe-se que no tocante ao aspecto 

das relações mantidas entre atletas e clubes, não existe uma congruência entre 

a Constituição e a CLT, tendo em vista que, na prática, o atleta profissional e o 

não profissional dedicam-se, de igual maneira, com o intuito de defenderem 

seus clubes e afins, ou seja, possuem deveres iguais, contudo, direitos 

diferenciados. 

Assim sendo, coloca-se que o objetivo geral do presente trabalho é 

analisar as penalidades aplicadas aos atletas, tanto o profissional quanto o não 

profissional, quando flagrado no exame antidoping, a fim de se verificar as 

diferenças existentes entre estas duas modalidades quanto aplicação e 

cumprimento da sanção. 

 

Hipótese Substantiva 

Hs: O presente estudo antecipou a existência de diferenças nas sanções 

disciplinares e nas implicações trabalhistas, decorrentes em caso de doping em 

atletas profissionais e não profissionais que atuam nas modalidades de futebol 

de campo e atletismo no Brasil. 
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Hipótese Nula 

 

H0 - Não haveria diferenças nas sanções disciplinares e nas implicações 

trabalhistas, decorrentes em caso de doping em atletas profissionais e não 

profissionais no Brasil. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1. Ética e Fair Play 

O doping ou dopagem encontra-se atualmente como o mais pernicioso 

mal do mundo desportivo, uma atitude que vai de encontro a tudo o que é 

pregado, como: ética, fair play, jogo limpo. Afinal, deveriam ser os atletas 

modelos para a sociedade, sendo estes responsáveis pelo resgate de valores 

muitas vezes esquecidos pela sociedade civil 13.  

O doping e a dopagem têm sido o grande flagelo e desafio do mundo do 

esporte, visto ser necessário que se mantenham íntegros os princípios, os 

valores e o significado simbólico do verdadeiro desporto 14,15,16. Cada resultado 

positivo coloca em dúvida a veracidade dos resultados obtidos pelos atletas, o 

que causa danos à competição e àqueles que não fazem uso de tais 

substâncias 17,18,19. 

A utilização de substâncias dopantes desvirtua o sentido de igualdade 

que norteia a competição. O fair play cede espaço ao vale tudo reforçando o 

uso de quaisquer recursos que viabilizem a vitória. Essa é a lógica que 

prevalece em grande parte dos altos círculos do esporte de rendimento 20,21.  

O doping tem-se generalizado entre os atletas de competição. Isto se 

deve ao fato de que no mundo esportivo só existem duas categorias a dos 

vencedores e a dos vencidos, e isto gera grande tensão, pois a sociedade só 

valoriza os vencedores 21. O doping é tão antigo quanto o esporte. Antes 

mesmo de Cristo, nos idos de 1700 a.c, os chineses já usavam folhas de 
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efédra com a intenção de melhorar a performance. A Bíblia Sagrada falava em 

substâncias dopantes e fair play. No entanto, somente muitos séculos depois, 

durante a 2ª guerra mundial foi que cresceu assustadoramente o uso da 

anfetamina e do esteróide anabólico 22,23.  

O doping culmina com a morte de um ciclista finlandês por overdose de 

anfetamina nos J. O. de Roma (1960) e com o uso extremo de esteróides 

anabolizantes nos J. O. de Tóquio (1964). Devido a isso o COI estabelece em 

1967 uma Comissão Médica formada por especialistas em Medicina do Esporte 

e Toxicologia atuando pela primeira vez em 1968 nos Jogos Olímpicos de 

Verão realizado na cidade do México . Desde então que se segue os padrões 

internacionais ditados pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) 4,24,25,26. 

Contudo, a data mais expressiva é a de 1999 quando foi fundada a World Anti-

Doping Agency (WADA) com o intuito de unificar a luta contra o uso de 

substâncias dopantes em todo o mundo, criando em 2004 o seu Código 

Mundial Anti-Doping 2,3. Mais recentemente, a luta dos defensores do jogo 

limpo é fazer com que o maior número possível de países ratifiquem a 

Convenção da Unesco, em vigor desde 1º de fevereiro de 2007 27. Sendo certo 

que os países que não ratificarem tal convenção não poderão sediar os jogos 

olímpicos. 

 

2.2. Doping 

Doping ou dopagem para a WADA 3, COI 4, FIMS 5 (Federação 

Internacional de Medicina Esportiva) e o ACSM 6 (Colégio Americano de 

Medicina do Esporte) é a administração ou uso, por atleta, de qualquer 

substância estranha ao organismo, ou mesmo fisiológica, utilizada em 
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quantidades ou vias anormais, com a única intenção de melhorar, de forma 

artificial ou injusta, seu desempenho na competição. 

Existem duas modalidades de doping. A primeira é aquela em que o 

atleta ingere substância proibida com o intuito de melhorar a sua performance. 

A segunda e conhecida como o doping social, onde o atleta ingere substância 

proibida, não com a intenção de melhorar a performance, mas sim pelo prazer 

que esta lhe proporciona. Esta, segundo Nunes 1, trata-se de uma questão 

atual, que muitas vezes é veiculada através dos meios de comunicação, que 

combinam informações sobre as necessidades materiais e simbólicas do grupo 

alvo, seus anseios, suas fantasias e sonhos. 

De qualquer forma, quando um atleta é flagrado pelo controle de 

dopagem a Confederação, Federação ou Liga deverá enviar em 24 horas os 

documentos referentes ao doping ao presidente da justiça desportiva. Este 

devera afastar em 24 horas, preventivamente, o atleta pelo prazo máximo de 

30 dias. Os autos serão enviados ao procurador que oferecerá denúncia e 

intimará o atleta e entidade a fim de que ofereça defesa e indique as provas 

que pretenda produzir. Em seguida, ocorre a sessão de julgamento, sendo 

certo que da decisão proferida caberá recurso voluntário que será julgado pelo 

pleno do tribunal 28.  

De acordo com as normas de antidoping estabelecidas pela WADA todo 

e qualquer atleta é responsável por tudo o que é encontrado em seu 

organismo, independentemente de como se deu a entrada deste. Trata-se da 

responsabilidade objetiva do agente. Ou seja, este deve ser responsável por 

tudo o que estiver em seus fluídos corporais independentemente de ter agido 

com culpa ou dolo, independentemente de ter dado causa ao evento 3,28,29.  
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Assim sendo, qualquer atleta flagrado pelo exame antidoping deveria ser 

punido com uma pena mínima de 2 anos de afastamento 3,11. No entanto, em 

determinadas modalidades esportivas percebe-se que tal premissa não 

corresponde a realidade. A todo instante a mídia aborda um novo caso de 

doping que conseguiu absolvição ou teve a penalidade reduzida. Esta 

penalidade, ao contrário do que prega a WADA, muitas vezes não ultrapassa 

120 dias, pois segue as normas constantes do Código Brasileiro de Justiça 

Desportiva 28.   

 

2.3. Atletas profissionais e não profissionais 

O Atleta é qualquer pessoa que participa de competições esportivas sob 

a autoridade de uma organização esportiva. Segundo a Convenção da Unesco, 

para fins de controle de dopagem “atleta” é qualquer participante de uma 

atividade esportiva no plano nacional ou internacional 22. 

A Constituição Federal da República do Brasil (CRFB) 9 datada de 1988, 

não deixa dúvidas em seu art. 217, inciso III, quando aduz que deverá ser 

observado o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não 

profissional. Tal distinção também é prevista no art. 3º, parágrafo único, inciso 

II da Lei nº 9.615/98 (Lei Pelé), alterada pela Lei nº 9.981/00 (Lei Maguito 

Vilela), que passou a vigorar com a seguinte redação; “II – de modo não 

profissional, identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de 

contrato de trabalho, sendo permitido o recebimento de incentivos materiais e 

de patrocínio”. Para Álvaro Melo Filho 11 a categorização dada pelo art. 217 da 

CRFB, no que tange a desporto profissional e não profissional, não se refere à 

modalidade desportiva praticada ou ao clube, mas sim ao praticante. 
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Segundo o art 3º. Da CLT considera-se empregado toda pessoa que 

presta serviço de natureza não eventual com subordinação e recebimento de 

contra prestação pelo serviço executado. Neste passo, na pratica, percebe-se 

que no tocante ao aspecto das relações mantidas entre atletas e clubes, não 

existe uma congruência entre a Constituição e a CLT, tendo em vista que, o 

atleta profissional e o não profissional dedicam-se, de igual maneira, com o 

intuito de defenderem seus clubes e afins, ou seja, possuem deveres iguais, 

contudo, direitos diferenciados. 

Entretanto, percebe-se que, no Brasil, a penalidade aplicada ao atleta 

encontra-se diretamente ligada à categoria em que o mesmo se enquadra, ou 

seja, não profissional ou profissional. O que acontece é que em alguns 

esportes o critério de punição segue as normas internacionais da WADA, 

enquanto que em outros se observa o Código Brasileiro de Justiça Desportiva 

23,24, que prevê penalidades mais brandas. Na realidade, esta diferenciação é 

constatada quando analisados os processos que tramitaram na Justiça 

Desportiva Brasileira (JDB), envolvendo os atletas profissionais do futebol e  os 

atletas não profissionais do atletismo. 
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Princípio da responsabilidade objetiva vigente nas normas antidoping e 

os direitos humanos dos atletas: uma abordagem crít ica 

Renata da Cruz Cunha¹, Rodolfo de Alkmim Moreira Nu nes ¹, Giovanni da 

Silva Novaes ², Maria Irany Knackfuss ¹, Hênio Ferreira de Miranda ¹ e 

Francisco Ivo Dantas Cavalcanti ¹ 

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil. 

² Universidade de Trás os Montes e Alto Douro 

 

Cunha, R.C.; Alkmim, R.M.N.; Novaes, G.S.; Knackfuss, M.I.; Miranda, H.F.; 

Cavalcanti, F.I.D. (2007). Princípio da responsabilidade objetiva vigente 

nas normas antidoping e os direitos humanos dos atl etas: uma 

abordagem crítica.  Motricidade 

 

 

 

Resumo 

Fundamentação:  o ser humano vive em busca de superação em todos os 

níveis, seja profissional, emocional ou em suas relações interpessoais. No meio 

esportivo essa busca se torna mais visível, pois centésimos de segundos 

podem fazer a diferença entre o pódio e o fracasso. A mídia a todo instante 

anuncia um novo caso de doping positivo nas mais variadas modalidades 

esportivas. Objetivo:  verificação dos processos julgados pelo Superior Tribunal 

de Justiça Desportiva - STJD do Atletismo brasileiro entre os anos de 2003 e 

2006, a luz da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos princípios 

constitucionais constantes na carta magna brasileira de 1988 e o princípio do 
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inquisitório, ou da common law presente nos processos perante a justiça 

desportiva e pregados pela Agencia Internacional de Combate ao Doping 

(WADA). Materiais e Métodos:  foram analisados 18 processos pelo uso de 

substância proibida, entre os anos de 2003 a 2006 junto a Justiça Desportiva 

do Atletismo, de atletas do sexo masculino e feminino. Resultados:  dos 18 

processos analisados somente 3  foram absolvidos pelo STJD, no entanto, 

destes 3, dois cumpriram suspensão por dois anos, tendo em vista que WADA, 

não satisfeita com os resultados, solicitou que a Federação Internacional 

(IAAF) fizesse uma análise dos casos, encaminhando-os a Corte Arbitral do 

Esporte (CAS). Conclusão: a regra da responsabilidade objetiva confronta com 

nossos princípios constitucionais e com a declaração universal dos direitos 

humanos, levando atletas a responderem por ato ilícito para o qual não restou 

devidamente comprovada sua culpa. 

Palavras Chave:  Doping, responsabilidade objetiva, direitos humanos. 

Abstract 

The strict liability principle in antidoping rules and the human rights of 

athletes: an approach critical. 

 

Back Ground:  the human lives in search of overrun at all levels, whether 

professional, emotional or in their interpersonal relationships. In the middle of 

sports this search becomes more visible, because hundredths of seconds can 

make the difference between the podium and the failure. Journals at any 

moment announces a new case of a positive doping in several sports. 
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Objective:  analyse the processes judged for doping in the STJD of the 

Brazilian athletism and verify if the pronounced sentences are in accordance 

with the Brazilian Constitution and with the Universal Declaration of the Human 

Rights. Materials and Methods: 18 cases were reviewed by the use of 

prohibited substance, between the years 2003 to 2006 by the STJD of 

Athletism. Results:  of the 18 cases examined only 3 were acquitted by the 

STJD, however, these three, two have met suspension for two years, in order 

that WADA, not satisfied with the results asked the International Federation 

(IAAF) to analyze them,  and after guided them to the Court of Arbitration Sports 

(CAS). Conclusion:  the rule of objective responsibility are not in accordance 

with the Brazilian Constitution and with the Universal Declaration of the Human 

Rights, leading athletes to respond irrespective proven their guilt. 

Key Words:  doping, strict liability, human rights 
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 Introdução 

O Atletismo é chamado de esporte-base, porque para sua prática são 

realizados movimentos naturais do ser humano, como: correr, saltar, lançar. 

Hoje, este é definido como um esporte com provas de pista (corridas), de 

campo (saltos e lançamentos), provas combinadas, como decatlo e heptatlo 

(que reúnem provas de pista e de campo), o pedestrianismo (corridas de rua, 

como a maratona), corridas em campo (cross country), corridas em montanha, 

e marcha atlética. 

Nos esportes de alto rendimento, principalmente nos individuais, a busca por 

soluções milagrosas que levem a melhora da performance, muitas vezes leva o 

atleta ao uso de substancias proibidas¹. A este uso chamamos de doping ou 

dopagem. Para a Agência Mundial de Combate ao Doping (WADA) criada no 

ano de 1999 e ligada ao Comitê Olímpico Internacional (COI) define-se doping 

ou dopagem como a Verificação, de uma ou mais violações das normas 

antidopagem indicadas nos artigos 2.1 a 2.8 do Código Mundial Anti – Doping 

(CDMA). 9, 15 

Este código, adotado por grande parte das federações internacionais, entre 

elas pela IAAF adotou como base normativa o princípio da responsabilidade 

estrita objetiva, ou “strict liability principle” proveniente da “common law”, onde 

o atleta é responsável por tudo o que se encontrar em seu organismo, não 

importando a forma como se deu a entrada da droga. Assim sendo, sua 

responsabilidade independe de culpa, negiligência, imprudência, imperícia ou 

dolo.9, 10, 12, 13 
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Ao analisar os casos punidos pelo STJD do atletismo entre os anos de 2003 a 

2006 percebesse que tal princípio é utilizado, muito embora em discordância 

com o princípio da presunção de inocência constantes na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) e na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos de 1948 da qual o Brasil também é signatário. 

 

Material e Métodos 

Esta Pesquisa assumiu um caráter descritivo do tipo documental onde foram 

analisados 18 processos pelo uso de substância proibida, entre os anos de 

2003 a 2006 junto a Justiça Desportiva do Atletismo, de atletas do sexo 

masculino e feminino que tiveram participação constante em eventos nacionais 

e internacionais. O instrumento utilizado para obtenção dos dados foi a técnica 

da observação dos documentos arquivados junto a Confederação Brasileira de 

Atletismo (CBAt).  

Segundo as normas adotadas pela Confederação de Atletismo que segue as 

normas adotadas internacionalmente pela WADA são consideradas violações 

das normas antidopagem: a presença de uma substância proibida, dos seus 

metabólitos ou marcadores; a utilização ou tentativa de uma substância 

proibida ou de um método proibido; a recusa ou falta sem justificação válida ao 

exame de controle, após notificação; a disponibilidade do praticante nos 

controles fora de competição; a falsificação ou tentativa de falsificação de 

qualquer componente integrante do controle de dopagem; a posse de 

substâncias e métodos proibidos; o tráfico de qualquer substância ou método 



 28 

proibido e a administração ou tentativa de administração de uma substância 

proibida ou método proibido a qualquer praticante. 2, 6, 8, 9, 10, 14, 15 

 A punição aplicada pelo STJD do Atletismo também segue as normas 

internacionais e correspondem a no mínimo 2 anos de suspensão e banimento 

do esporte em caso de reincidência. 8  

 

Resultados e discussão 

A tabela 1 que se encontra ao final deste manuscrito apresenta o resultado dos 

18 processos analisados. Pela análise percebesse que somente 03 dos 18 

processos analisados conseguiram uma sentença favorável ao atleta. Um por 

que não fora realizado o teste de dopagem, mas tão somente encontrada 

substância proibida em seu alojamento. Outro, porque de acordo com a 

decisão proferida pelo STJD não foram seguidos corretamente os 

procedimentos internacionais e finalmente, o último em que todas as provas 

dos autos levaram a crer que a atleta não concorreu para que a substância 

fosse encontrada em seu organismo. Mas, urge ponderar que mesmo tendo 

sido estes 2 últimos absolvidos pela justiça desportiva brasileira, receberam 

punição, sendo certo que o primeiro realizou acordo junto a confederação e 

ficou 2 anos inelegível a fim de não ser encaminhado ao corte arbitral do 

esporte ela IAAF e a última recebeu punição junto a este tribunal internacional 

e não pode competir por dois anos, mesmo tendo sido flagrada pelo exame 

antidoping em uma competição nacional. 



 29 

Em todos os demais processos prevaleceu o princípio da responsabilidade 

objetiva. Assim sendo, torna-se mister fazer uma diferenciação entre estes dois 

tipos de responsabilidade: a subjetiva e a objetiva, proveniente da common law. 

O princípio da responsabilidade subjetiva está baseado na culpa do agente, ou 

seja, o agente só será responsabilizado se agiu com dolo ou com culpa, sem 

estes elementos não há o que se falar em responsabilidade. Ao passo que para 

a responsabilidade objetiva não existe a indagação de culpa, ou seja, o agente 

responderá independente desta, sendo certo que esta decorre tão somente 

quando existe previsão legal. 3, 9, 10, 11, 16  

Ocorre que as normas de controle antidoping adotadas pela IAAF (International 

Association of Athletics Federations), bem como pela CBAt (Confederação 

Brasileira de Atletismo) seguem a risca as orientações da WADA (World Anti- 

Doping Agency) que prevê a responsabilidade objetiva do atleta flagrado com 

substância proibida. No entanto, cumpre ponderar que tal regra afronta 

indubitavelmente, não só nossa Constituição Federal de 1988, mas também a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos datada de 10/12/1948, tendo em 

vista que não respeita o princípio da presunção de inocência que deve ser 

aplicado a todo e qualquer indivíduo que esteja sendo acusado de ato ilícito. 

Segundo a Declaração Universal dos direitos humanos, em seu artigo 11 - 1, 

Toda a pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a 

sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público 

em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas.7, 12, 

13, 15 
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Para a Constituição da República Federativa do Brasil /1988, art.5, Inciso LVII, 

também vige o princípio de presunção de inocência do acusado: “Ninguém será 

considerado culpado até o transito em julgado de sentença condenatória”. 4 

Desta forma, percebesse que o princípio da responsabilidade objetiva vigente 

nas normas antidoping fere não só nossa constituição, mas também a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, pois atribui responsabilidade a um 

agente, independentemente de que se comprove que o mesmo tenha agido 

com dolo ou culpa para com o caso concreto. 

Como pode um atleta sofrer sanções tão graves, que podem até mesmo vir a 

colocar um fim em sua carreira, mesmo comprovando que não deu causa para 

que tal fato ocorresse?  Como dizer que lhe fora conferido o direito a ampla 

defesa e ao contraditório se ao final do processo o mesmo responderá mesmo 

comprovando que não agiu com dolo ou culpa? No mínimo inconstitucional tal 

penalidade. 

 

Conclusão 

Após a verificação dos 18 processos julgados perante a Justiça Desportiva do 

Atletismo entre os anos de 2003 e 2006 é nítido que a regra da 

responsabilidade objetiva confronta com nossos princípios constitucionais e 

com a declaração universal dos direitos humanos, levando atletas a 

responderem por ato ilícito para o qual não restou devidamente comprovada 

sua culpa. 
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O fato de haver a possibilidade de oferecer defesa perante a justiça desportiva 

não caracteriza que as regras constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa estejam sendo cumpridas, pois apesar de haver provas constantes nos 

autos de que a ingesta de substância proibida se deu por motivos alheios a 

vontade do atleta este responderá, pois é o único responsável por tudo o que é 

encontrado em seus fluídos corporais. 

Desta forma, percebesse que tal ordenamento encontrasse em dissonância 

tanto com o diploma constitucional quanto com a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, afinal não pode uma regra comum ser superior aos institutos 

supra citados. 

Por fim, urge ponderar que não se está aqui fazendo uma apologia ao uso de 

substâncias dopantes, muitos menos, se tentando isentar de responsabilidade 

atletas que comprovadamente tenham se valido desses recursos para obter 

vantagens sobre os demais atletas, mas tão somente levar a atenção dos que 

militam na área desportiva ou tão somente tenham prazer em acompanhar um 

evento desportivo sobre a situação de atletas que tenham sido flagrados pelo 

exame antidoping, mas que não tenham dado causa ao ilícito. 

Afinal espera-se que uma competição seja pautada em ideais de igualdade de 

condições, onde um atleta somente ganhe quando obtiver de forma leal as 

condições que o levaram ao pódio. 
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Tabela 1- 

Processos julgados por doping perante o STJD do Atletismo – 2003/2006 

Processos Sentença STJD Intervenção da IAAF 

O3 Absolvição 02 

15 suspensão  
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RESUMO 

O debate entre a classificação de atletas como profissional ou não profissional / 

amador continua acirrado. Segundo o art. 28 da Lei 9615/98, o atleta 

profissional deve ter contrato de trabalho formal, por escrito e com prazo 

determinado, enquanto que o não profissional joga por amor, sem vínculo 

trabalhista. A CFRB/88, no art. 217, III, fala do tratamento diferenciado para o 

desporto profissional e o não profissional. Este também encontra-se no art. 3º, 

parágrafo único, II da Lei 9.615/98, alterada pela Lei 9.981/00, vigorando com a 

seguinte redação; “II – de modo não profissional, identificado pela liberdade de 

prática e pela inexistência de contrato de trabalho, sendo permitido o 

recebimento de incentivos materiais e de patrocínio”. Percebe-se que não 

existe congruência entre Constituição e CLT, pois, na prática, muitos são os 

casos em que encontramos com clareza os requisitos do art. 3o da CLT na 

relação entre ditos “não profissionais” e clubes, ou seja, subordinação, 
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habitualidade e contraprestação, podendo-se concluir que possuem deveres 

iguais, mas, direitos diferenciados. Não se pode admitir que os clubes 

continuem ocultando a natureza trabalhista para burlar direitos, operando 

ilicitamente, contratando sem registro ou interpondo empresas, celebrando 

contratos de imagem nos quais é paga senão toda a remuneração, a maior 

parte desta. Nesta perspectiva, este trabalho tem como objetivo, investigar a 

existência de fraude por parte das associações de prática desportiva, quando 

da celebração de contratos com atletas profissionais e não profissionais. Trata-

se de pesquisa de natureza documental, na qual os autores se valeram de 

jurisprudências firmadas na explicação e conclusão do objeto de estudo. 

PALAVRAS CHAVE : profissional, não profissional, contrato de imagem. 

 

 

ABSTRACT 

The present study intend to verify the diferences between the contracts of work 

in professional and no professional athletes. The law says that the professional 

athlete  has a formal contract  and get money to train and defende the club that 

contract him. By the way the no professional compete for love, withouth contract 

and money. The problem consists in the fact that the clubs are frauding the 

athletes rights celebrating imaging contracts to conceal the work nature.  

KEY WORDS: professional, no professional, image contract. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Ainda hoje, muito embora a Constituição Federal em seu art. 
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217, inciso III, bem como a Lei 9615/98, intitulada Lei Pelé em seu art. 28, 

devidamente alterada pela Lei 9.981/00 (Lei Maguito Vilela) estabeleçam 

diferenciação entre o desporto praticado em nível profissional e em nível não 

profissional ou amador, encontramos inúmeras divergências quanto a este 

tema. 

Para Álvaro Melo Filho (2001, p. 94), a categorização dada 

pelo art. 217 da CRFB, no que tange a desporto profissional e não profissional, 

não se refere à modalidade desportiva praticada ou ao clube, mas tão somente 

ao praticante. Será este, o atleta, que desenvolverá suas atividades de modo 

profissional ou não, posição esta contrária aos que pensam ser a modalidade 

desportiva em si categorizada como profissional ou amadora. 

Segundo Panhoca (2004, p. 60) a discussão sobre a 

inexistência de modalidades desportivas profissionais ou amadoras é questão 

selada, tendo em vista que os principais juristas do país já manifestaram que 

estas condições são prerrogativas dos praticantes, jamais da modalidade, 

posto que estas poderão ser praticadas tanto a nível profissional como não 

profissional, bastando tão somente que os clubes e os atletas assim pactuem. 

Colocada esta questão, mister se faz a diferenciação entre as 

duas categorias, quais sejam, atleta profissional e não profissional. 

 

 

DO ATLETA PROFISSIONAL 

Segundo Miranda (2005, p. 112) a legislação vigente estabelece 

que o atleta profissional somente assim será considerado quando mantiver com 

o clube que defende um contrato de trabalho formal, por escrito e com prazo 
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determinado, ou seja, a prática desportiva para este é na realidade um 

trabalho.  

Para Melo Filho (2001, p. 94) o adjetivo profissional refere-se a 

algo pertinente a uma profissão, significa dizer que determinada pessoa faz 

algo por profissão. Aduz que a remuneração não é o sinal distintivo do desporto 

profissional, mas a celebração de contrato pactuado entre o profissional e a 

entidade contratante. 

Encontramos, pois, a primeira diferenciação entre a legislação 

desportiva e a CLT, tendo em vista que para a esta, o contrato de trabalho 

pode ser tácito, ou seja, sem um contrato por escrito, enquanto que para 

caracterização do atleta profissional, este se faz necessário. 

Quanto à forma do contrato de trabalho do atleta profissional 

recorremos ao art. 32 da Lei 9675/98 que diz que o mesmo deverá conter os 

nomes das partes contratantes, prazo de duração, além de estabelecer o valor 

e a forma de remuneração. 

O contrato de trabalho tem como regra o fato de ser celebrado 

por tempo indeterminado, contudo, o art. 443 da CLT admite o contrato por 

prazo determinado, onde o empregado já inicia o seu labor sabendo 

exatamente a data em que este será extinto. Este é exceção, admitido nos 

casos em que a natureza ou a transitoriedade do serviço justifique a 

predeterminação do prazo, em caso de atividades empresariais de caráter 

transitório ou em contratos de experiência. 

Exemplo clássico de contrato de trabalho estabelecido por 

prazo determinado é o estabelecido entre o clube e o atleta profissional (Lei nº 

9.615/98, Lei Pelé, art. 30, alterada pela Lei nº 9.981/00, (Lei Maguito Vilela), 
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no qual prazo do contrato de trabalho do atleta profissional nunca poderá ser 

inferior a 03 meses e nem superior a 05 anos. Para Tubino (2002, p. 256), a 

nova redação dada ao artigo foi um avanço, tendo em vista que a lei Pelé 

somente limitava o período mínimo. Apesar do autor defender a tese do tempo 

aberto à negociação, aduz que não se pode negar que 05 anos de limite 

máximo já representam uma conquista parcial. 

Segundo Miranda (2005, p. 114), a nova legislação garantiu 

mais proteção para as partes contratantes, como o prazo do contrato de 

trabalho, obrigações do atleta profissional, proibição de que atletas não 

profissionais participem de competições profissionais e rescisão do contrato de 

trabalho pelo não pagamento de salários. 

Para o mesmo autor, a introdução do profissionalismo no 

futebol levou ao estabelecimento de normas judiciais para regular as relações 

de trabalho entre clubes e atletas, estabelecendo relação de emprego entre 

contratante e contratado. Ocorre que o atleta ficava a mercê dos clubes que ao 

final poderia optar por renovar ou não o contrato de trabalho do mesmo. Com a 

Lei Pelé, que extinguiu o passe, o atleta decide quem será seu empregador, 

garantindo desta forma um direito constitucionalmente estabelecido pela 

CRFB/88. 

Ao atleta profissional aplicam-se as normas gerais da 

legislação trabalhista e da seguridade social, ressalvadas as peculiaridades 

expressas em Lei ou integrantes do respectivo contrato de trabalho. 

O vínculo desportivo do atleta profissional, com a entidade 

desportiva contratante, tem natureza acessória ao respectivo vínculo 

trabalhista, podendo dissolver-se das seguintes formas: 



 41 

 

1) com o término da vigência do contrato de trabalho desportivo; 

2) com o pagamento da cláusula penal para as hipóteses de descumprimento, 

rompimento ou rescisão unilateral do contrato; 

3) com a rescisão decorrente do inadimplemento salarial de responsabilidade 

da entidade desportiva empregadora prevista na Lei 9.615/1998 - art. 31 

(período igual ou superior a três meses). 

 

Outro ponto que merece destaque quanto ao contrato de 

trabalho do atleta profissional, diz respeito à cláusula penal para os casos de 

rescisão unilateral, sendo certo que o valor desta será de até cem vezes o valor 

da remuneração anual pactuada. Urge informar que tal multa será paga pelo 

atleta em caso de desligamento por parte do mesmo antes do término do 

contrato. Se o rompimento se der por parte do clube será aplicado o art. 479 da 

CLT, e este pagará ao atleta metade do que falta até o final do contrato. 

 

 

 

DO ATLETA NÃO PROFISSIONAL  

A contrário senso, o atleta não profissional será aquele que joga 

por amor, pelo prazer que a prática desportiva lhe acarreta, não possuindo 

vínculo trabalhista algum. De acordo com o art. 3º, parágrafo único, II da Lei 

9.615/98, alterada pela Lei 9.981/00, o desporto será praticado: “II – de modo 

não profissional, identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de 

contrato de trabalho, sendo permitido o recebimento de incentivos materiais e 
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de patrocínio”. 

Ao atleta não profissional foi dado o benefício, de acordo com o 

art. 182 do CBJD, da imposição de pena reduzida pela metade do que seria 

imposta a um atleta profissional. Segundo Panhoca (2004, p. 61), a intenção do 

legislador foi a de dar caráter educativo e reabilitador ao aprendiz e iniciante, 

contudo, deixa muito claro que em caso de reincidência o procedimento será 

agravado. 

 

 

A BURLA DOS REQUISITOS 

  Embora exista legislação especificando a pratica desportiva profissional 

e não profissional, por muitas vezes somos surpreendidos por reclamações 

trabalhistas propostas por atletas vindicando a declaração por parte da justiça 

trabalhista do vínculo de trabalho entre os mesmos e os clubes que defendem. 

Percebe-se desta forma, que não existe uma congruência entre a Constituição, 

a legislação desportiva e a CLT, pois, na prática, muitos são os casos em que 

encontramos com clareza os requisitos do art. 3o da CLT na relação entre ditos 

“não profissionais” e clubes, ou seja, são subordinados, com habitualidade e 

recebem contraprestação, podendo-se concluir que possuem deveres iguais, 

mas, direitos diferenciados. 

Apresentada a norma positiva, pode-se concluir que são 05 

(cinco) os requisitos legais para que se configure o empregado: 

 

 

1) Ser pessoa física; 
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2) Trabalhe sob subordinação (dependência); 

3) Preste serviço habitualmente; 

4) Perceba contraprestação por seu labor; 

5) Seja pessoal a prestação dos serviços. 

 

Para Mascaro (2004, p. 177), o vínculo entre empregado e 

empregador é uma relação jurídica de natureza contratual, pois as partes não 

estão obrigadas a estabelecer tal relação senão por vontade própria. 

Quanto ao objeto do contrato de trabalho, Maranhão (2000, p. 

84), afirma que neste, o objeto da prestação do empregado traduz-se em um 

fazer (prestação de trabalho), enquanto que o objeto da contraprestação do 

empregador, em um dar (prestação de salário). Ora, se um empregado/atleta 

presta trabalho para o empregador/clube que defende, treina, recebe ordens, 

tem horário estabelecido e ainda recebe salário por isso, como pode ser 

considerado como não profissional? Mesmo não havendo um contrato formal 

de trabalho, presentes estão os requisitos que configuram a relação 

empregado/empregador. Afinal, não prevalece no Direito do trabalho, o 

princípio da primazia da realidade? 

Acórdão recente proferido pela 4ª Turma do TRT 2ª Região/SP, 

corrobora com a questão supracitada, na medida em que reconhece o vínculo 

empregatício do jogador de voleibol Giovane Farinazo Gavio, com o Esporte 

Clube União Suzano. Segundo os juízes, tendo sido o atleta contratado para 

treinar e jogar pela agremiação mediante remuneração, resta descaracterizado 

o amadorismo, configurando a relação de emprego, muito embora existisse um 

contrato de natureza civilista de direito de uso de imagem celebrado entre as 
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partes.  

O Clube aduziu ser a Justiça do Trabalho incompetente para 

julgar o feito, pois se tratava de contrato de natureza civil, além de argumentar 

ser o voleibol considerado esporte amador. O brilhante acórdão pautou-se no 

fundamento de que o clube jamais contrataria o maior jogador da modalidade 

somente para explorar sua imagem, sendo o contrato de imagem uma forma de 

burlar os direitos do atleta, tratando-se, pois, de legítimo contrato de trabalho, 

como se pode ver abaixo: 

 

ACÓRDÃO Nº 20050577446 Nº de Pauta: 203 

PROCESSO TRT/SP Nº 01249200249102006 

RECURSO ORDINÁRIO – 01 VT  de Suzano 

RECORRENTE: ESPORTE CLUBE UNIÃO SUZANO 

RECORRIDO: GIOVANE FARINAZO GAVIO 

EMENTA: ATLETA PROFISSIONAL. VOLEIBOL. (1) 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Em se 

tratando de conflito decorrente do descumprimento de 

normas trabalhistas envolvendo atleta profissional, a 

competência material é da Justiça do trabalho, não se 

condicionando a propositura da ação ao esgotamento 

da instância desportiva, sob pena de se restringir o 

direito de ação constitucionalmente assegurado (arts. 5, 

XXXV e 114, IX, CF). (2) FALSO AMADORISMO. 

CONTRATO DE IMAGEM. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 

LEI PELÉ. Ofende a razoabilidade, a negativa do 
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vínculo sob a alegação de exploração de imagem não 

conectada com o exercício da atividade profissional 

esportiva a partir da qual erigiu-se o prestígio nacional 

do atleta. Impossível que uma agremiação esportiva de 

voleibol contrate atleta da modalidade apenas para 

explorar sua imagem, sem que esteja obrigado a treinar 

e jogar. Na raiz do debate encontra-se a questão do 

trabalho sem registro e do pagamento salarial extra- 

folha. A polêmica sobre o falso amadorismo no âmbito 

esportivo é antiga e as práticas ilegais em nosso país 

atingem proporções endêmicas. Para sonegar encargos 

trabalhistas sociais e fiscais, clubes ocultam a natureza 

trabalhista da relação contratando atletas sem registro, 

ou através de empresas criadas em nome dos 

jogadores, derivando no todo ou em parte a 

remuneração para os chamados contratos de imagem. 

Essa situação não se confunde com a exploração 

perfeitamente legítima, da imagem do jogador através 

de contrato com terceiros, ou seja, entidades não 

esportivas, que tenham interesse em alavancar suas 

vendas ou negócios associando-os ao prestígio do 

atleta. Não se trata, pois, de pura e simplesmente vetar 

a celebração de contratos de imagem, mas sim, de 

impedir que tais contratos, como no caso vertente 

sirvam de biombo paraa perpetração de fraudes contra 
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os direitos trabalhistas do jogador. 

Provada a ativação profissional do atleta de voleibol, em 

clube que participa regularmente de diversos certames, 

não há como negar a convolação do vínculo de 

emprego a teor do disposto nos artigos 2º, 3º, 442 e 

seguintes da CLT e especialmente, o § 1º do art. 28 da 

chamada Lei Pelé (Lei 9.615/98), com todos os direitos 

conseqüentes. 

ACORDAM os Juízes da 4ª TURMA do Tribunal 

Regional do trabalho da Segunda Região em: por 

unanimidade de votos, dar provimento parcial ao 

recurso, a fim de autorizar os descontos fiscais e 

previdenciários, na forma da fundamentação do voto 

que integra e complementa seu dispositivo,mantendo-

se, no mais, a r. sentença de origem. 

São Paulo, 23 de agosto de 2005 

                                           

            

Outro acórdão proferido pela mesma turma recursal já havia 

descaracterizado o uso abusivo do contrato de imagem, a saber: 

 

"EMENTA ATLETA PROFISSIONAL. JOGADOR DE 

FUTEBOL. DIREITO DE IMAGEM. NATUREZA 

JURÍDICA DA PARCELA. É manifestamente salarial a 

natureza jurídica da parcela denominada “direito de 
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imagem" paga ao Atleta pelo Clube que detém o seu 

atestado liberatório, uma vez que, assim como o salário 

"strictu sensu" tem como único fato gerador a 

contraprestação pela atividade laborativa do 

trabalhador." ACÓRDÃO Nº: 20040338830 Nº de 

Pauta:033 PROCESSO TRT/SP Nº: 

00321200201202003 RECURSO ORDINÁRIO - 12 VT 

de São Paulo RECORRENTE: 1. SPORT CLUB 

CORINTHIANS PAULISTA 2. INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL INSS RECORRIDO:LUIZ 

CARLOS GOULART 

 

A 2ª Turma do TRT da 3ª Região também já se manifestou a 

este respeito, a saber: 

EMENTA: ATLETA – EQUIPE FEMININA DE 

VOLEIBOL – NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA. 

Contratada a reclamante para prestar serviços na 

equipe feminina de voleibol de um clube, a relação 

jurídica havida entre as partes era de emprego, regida 

pela CLT e não pelas normas de Direito Civil, eis que 

preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 3º 

consolidado, como a existência de remuneração, 

subordinação, prestação de serviços, intuitu personae. 

Conseguintemente, demonstrado que a obreira foi 

dispensada da prestação de serviços antes do término 
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do vínculo contratual, faz jus à multa estipulada no § 8º 

do dispositivo 477/CLT, porquanto não obedecido o 

comando legal no tocante ao prazo de efetivação do 

acerto rescisório, assim como, a metade dos salários 

que seriam devidos no período compreendido entre 

nov/95 e abril/96, por força do estipulado no dispositivo 

479 consolidado. (TRT 3ª R. – 2T – RO/20158/96 – Rel. 

Juiz Michelangelo Liotti Raphael – DJMG 23/05/1997) 

 

É cada vez mais comum ver clubes mascarando o real salário 

dos seus jogadores sob o título de direito de imagem. Estes fazem com que os 

jogadores montem uma empresa para com esta estabelecer um contrato de 

natureza cível, mascarando, desta forma, o contrato de trabalho celebrado, 

burlando obrigações. 

Existem decisões contrárias, como a proferida pela 3ª Turma 

do TRT/RJ - 1ª Região, que muito embora tenha a sentença de 1º grau 

entendido pelo vínculo trabalhista entre clube e atleta fora reformada em 2º 

grau para afastar a declaração de vínculo, a saber: 

 

EMENTA ATLETA PROFISSIONAL. VÍNCULO DE 

EMPREGO INEXISTENTE. Quis a legislação do 

desporto possibilitar aos clubes o desenvolvimento de 

outras modalidades sem a formalidades exigidas para o 

esporte profissional. se não fosse dessa maneira, criado 

estaria um desestímulo aos jovens e atletas que 
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freqüentam clubes e associações em todo o país para a 

prática saudável de qualquer modalidade esportiva, 

algumas até mesmo de categoria olímpica, mas sem 

projeção nacional. recurso provido para afastar o 

reconhecimento de relação de emprego entre o clube e 

a jogadora de handebol que recebia apenas ajuda de 

custo mensal. inteligência do Art. 217, Inciso III, Da 

Constituição Federal, e Art. 3º, Parágrafo Único, Inciso 

II, da Lei N.9.615/98. 

RECORRENTE: CLUB DE REGATAS VASCO DA 

GAMA 

RECORRIDA: SÍLVIA MARIA DE OLIVEIRA CAIXEIRO 

BJ JUL./AGO. 2004 

 

CONCLUSÃO 

Percebe-se que, muito embora a legislação desportiva tenha 

primado pela diferenciação entre atletas profissionais e não profissionais com o 

intuito de proteger seus interesses, muitos clubes têm se aproveitado desta 

diferenciação classificando seus atletas como não profissionais, com a única e 

inescrupulosa intenção de lesar seus interesses trabalhistas. No mesmo passo, 

a prerrogativa de se estabelecer contratos de imagem com os atletas também 

tem sido alvo de inúmeras armações, na medida em que vários clubes, ao 

firmarem tais instrumentos, deixam de celebrar contrato de trabalho com o 

atleta, sob o argumento de que o atleta é amador, ou quando celebram 

contrato de trabalho devido à exigência dos campeonatos profissionais, anotam 
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um valor irrisório na CTPS do atleta, pagando o restante do valor acordado “por 

fora” através de empresa do jogador.  

A questão ainda é bastante controvertida, contudo, não se 

pode continuar admitindo que os clubes continuem a ocultar a natureza dos 

contratos com o intuito de burlar direitos trabalhistas, fiscais e sociais, 

operando de maneira ilícita, contratando sem registro ou interpondo empresas, 

celebrando contratos de imagem nos quais é paga senão toda a remuneração, 

a maior parte desta de forma extra-folha, sem incidência das verbas salariais e 

rescisórias. 
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RESUMO 

 

Objetivo:  O presente estudo centra-se em analisar e quantificar os casos 

julgados por doping pela Justiça Desportiva Brasileira a atletas profissionais e 

não profissionais, bem como as sanções a estes impostas. Metodologia:  Para 

isso, foram escolhidas duas categorias: Futebol, considerada como profissional 

por possuírem os jogadores um contrato formal de trabalho com suas 

entidades de prática desportiva e o Atletismo, considerado como não 

profissional por não possuir contrato de trabalho entre profissionais e 
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entidades, mas tão somente, em muitos casos, contratos de patrocínio. Após, 

foram levantados os processos julgados pelo STJD do futebol, no ano de 2007, 

e os processos julgados pelo STJD do atletismo entre os anos de 2003/2007. 

Resultados:  Ao final foram quantificados e analisados 19 processos 

instaurados por doping perante o STJD no futebol e 18 perante o STJD no 

atletismo. Primeiramente verificou-se que as substâncias dopantes utilizadas 

nas duas categorias são de classes diferentes. Quanto as sanções impostas 

constatou-se que no futebol, dos 19 casos analisados 8 receberam punição de 

afastamento de 120 dias, 02 receberam afastamento de 60 dias e 09 foram 

absolvidos, ao passo que dos 18 casos analisados no atletismo, 17 receberam 

punição de 2 anos e tão somente 01 fora absolvido. Conclusão:  Constatou-se 

que as substâncias utilizadas diferem muito entre as modalidades incluídas no 

estudo. Enquanto encontramos, no atletismo, uma maior incidência de agentes 

anabólicos (56%), no futebol a maior incidência são os estimulantes (68%).  

Quanto as penalidades aplicadas pela justiça desportiva do futebol e a do 

atletismo verificou-se que a discrepância entre as mesmas foram evidentes. 

Palavras-chave: Doping, Atleta, sanção. 

 

 

ABSTRACT 

 

Objective:  This study focuses on analyzing and quantifying the cases tried by 

doping by the Brazilian Justice Sport professional athletes and not 

professionals, and the penalties they imposed. Methodology:  To do so, were 

chosen two categories: Soccer, considered by professional players have a 
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formal contract of employment with their bodies of sport and athletics, deemed 

not professional by not having an employment contract between professionals 

and entities, but as only, in many cases, sponsoring contracts. After have been 

raised the cases decided by the STJD of football in the year 2007, and the 

cases decided by the STJD of athletics between the years of 2003/2007. 

Results:  At the end were quantified and analyzed 19 proceedings by doping 

before the STJD in football and 18 before the STJD in athletics. First it was 

found that the doping substances used in the two categories are of different 

classes. As the sanctions imposed it was found that in football, of the 19 cases 

examined 8 received punishment of removal of 120 days, 02 received expulsion 

of 60 days and 09 were acquitted, while the 18 cases examined in athletics, 17 

received punishment of 2 years and only 01 had been acquitted. Conclusion:  It 

was found that substances used vary widely from the arrangements included in 

the study. As we found in athletics, a higher incidence of anabolic agents  

(56%), the highest incidence in football are the stimulants (68%). The fines 

imposed by the justice of the sport of football and athletics found that the 

discrepancy between them was evident. 

Key words:  Doping, Athlete, sanction. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, a procura por soluções milagrosas que aumentem a 

performance do atleta de alto rendimento vem ocasionando um crescimento 

assustador dos números de casos de doping positivo, em todo o mundo1. 
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Neste quadro, muitas vezes, para se tornarem mais fortes e velozes, cedem 

aos caprichos dessas substâncias, olvidando que, além de ilegais, as mesmas 

provocam reações muitas vezes letais, no entanto, percebe-se que as classes 

de substâncias utilizadas são diferentes entre as modalidades. 

Convive-se freqüentemente com notícias de atletas flagrados no exame 

antidoping. Entretanto, no Brasil, tem-se percebido que as punições aplicadas 

variam muito de esporte para esporte. Em muitos casos, a explicação para tal 

diferenciação pode ser encontrada pelo fato da modalidade ser praticada por 

atletas profissionais ou não profissionais. Não obstante, a única diferença entre 

elas e o fato da primeira possuir contrato formal de trabalho. Na prática, não se 

percebem diferenças entre ambas, tendo em vista que, nas duas modalidades, 

encontram-se com clareza os requisitos do art. 3o da CLT 2, quais sejam, 

subordinação, habitualidade e contraprestação.  

Assim sendo, este estudo teve a intenção verificar as diferentes classes 

de substâncias dopantes utilizadas entre as duas modalidades estudadas e 

quantificar e analisar as sanções aplicadas pela Justiça Desportiva Brasileira 

(JDB) a estes atletas.  

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÕGICOS 

 

 Inicialmente, foi feita uma revisão de literatura com o objetivo de se 

estabelecer alguns conceitos teóricos sobre ética e fair play, Doping, classes 

de substâncias e as categorias de atletas. Num segundo momento, para se 

verificar o estado do fenômeno das substâncias utilizadas, bem como sanções 
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aplicadas pela JDB, foram levantados os processos julgados pelo STJD do 

futebol, no ano de 2007, e os processos julgados pelo STJD do atletismo, entre 

os anos de 2003/2007. Ao final, foram quantificadas e analisadas as sentenças 

proferidas dos 19 processos instaurados por doping no futebol e dos 18 

processos no atletismo. 

 

 

ÉTICA E FAIR PLAY 

 

O doping ou dopagem encontra-se atualmente como o mais pernicioso 

mal do mundo desportivo, uma atitude que vai de encontro a tudo o que é 

pregado, como: ética, fair play, jogo limpo. Afinal, deveriam ser os atletas 

modelos para a sociedade, sendo estes responsáveis pelo resgate de valores 

muitas vezes esquecidos pela sociedade civil 3. 

O doping e a dopagem têm sido o grande flagelo e desafio do mundo do 

esporte, visto ser necessário que se mantenham íntegros os princípios, os 

valores e o significado simbólico do verdadeiro desporto 4,5. Cada resultado 

positivo coloca em dúvida a veracidade dos resultados obtidos pelos atletas, o 

que causa danos à competição e àqueles que não fazem uso de tais 

substâncias. 

A utilização de substâncias dopantes desvirtua o sentido de igualdade 

que norteia a competição. O fair play cede espaço ao vale tudo reforçando o 

uso de quaisquer recursos que viabilizem a vitória. Essa é a lógica que 

prevalece em grande parte dos altos círculos do esporte de rendimento 6. 
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O doping tem-se generalizado entre os atletas de competição. Isto se 

deve ao fato de que no mundo esportivo só existem duas categorias a dos 

vencedores e a dos vencidos, e isto gera grande tensão, pois a sociedade só 

valoriza os vencedores 7. O doping é tão antigo quanto o esporte. Antes 

mesmo de Cristo, nos idos de 1700 a.c, os chineses já usavam folhas de 

efédra com a intenção de melhorar a performance. A Bíblia Sagrada falava em 

substâncias dopantes e fair play. No entanto, somente muitos séculos depois, 

durante a 2ª guerra mundial foi que cresceu assustadoramente o uso da 

anfetamina e do esteróide anabólico5. 

O doping culmina com a morte de um ciclista finlandês por overdose de 

anfetamina nos J. O. de Roma (1960) e com o uso extremo de esteróides 

anabolizantes nos J. O. de Tóquio (1964). Devido a isso o COI estabelece em 

1967 uma Comissão Médica formada por especialistas em Medicina do Esporte 

e Toxicologia atuando pela primeira vez em 1968 nos Jogos Olímpicos de 

Verão realizado na cidade do México. 8,9. Desde então que se segue os 

padrões internacionais ditados pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). 

Contudo, a data mais expressiva é a de 1999 quando foi fundada a World Anti-

Doping Agency (WADA) com o intuito de unificar a luta contra o uso de 

substâncias dopantes em todo o mundo, criando em 2004 o seu Código 

Mundial Anti-Doping10. Mais recentemente, a luta dos defensores do jogo limpo 

é fazer com que o maior número possível de países ratifiquem a Convenção da 

Unesco, em vigor desde 1º de fevereiro de 2007. Sendo certo que os países 

que não ratificarem tal convenção não poderão sediar os jogos olímpicos. 
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DOPING 

 

Doping ou dopagem para a WADA10, COI11, FIMS12 (Federação 

Internacional de Medicina Esportiva) e o ACSM 13 (Colégio Americano de 

Medicina do Esporte) é a administração ou uso, por atleta, de qualquer 

substância estranha ao organismo, ou mesmo fisiológica, utilizada em 

quantidades ou vias anormais, com a única intenção de melhorar, de forma 

artificial ou injusta, seu desempenho na competição. 

Existem duas modalidades de doping. A primeira é aquela em que o 

atleta ingere substância proibida com o intuito de melhorar a sua performance. 

A segunda e conhecida como o doping social, onde o atleta ingere substância 

proibida, não com a intenção de melhorar a performance, mas sim pelo prazer 

que esta lhe proporciona. Esta, segundo Nunes1, trata-se de uma questão 

atual, que muitas vezes é veiculada através dos meios de comunicação, que 

combinam informações sobre as necessidades materiais e simbólicas do grupo 

alvo, seus anseios, suas fantasias e sonhos. 

De qualquer forma, quando um atleta é flagrado pelo controle de 

dopagem a Confederação, Federação ou Liga deverá enviar em 24 horas os 

documentos referentes ao doping ao presidente da justiça desportiva. Este 

devera afastar em 24 horas, preventivamente, o atleta pelo prazo máximo de 

30 dias. Os autos serão enviados ao procurador que oferecerá denúncia e 

intimará o atleta e entidade a fim de que ofereça defesa e indique as provas 

que pretenda produzir. Em seguida, ocorre a sessão de julgamento, sendo 

certo que da decisão proferida caberá recurso voluntário que será julgado pelo 

pleno do tribunal14. 
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De acordo com as normas de antidoping estabelecidas pela WADA todo 

e qualquer atleta é responsável por tudo o que é encontrado em seu 

organismo, independentemente de como se deu a entrada deste. Trata-se da 

responsabilidade objetiva do agente. Ou seja, este deve ser responsável por 

tudo o que estiver em seus fluídos corporais independentemente de ter agido 

com culpa ou dolo, independentemente de ter dado causa ao evento 10 . 

Desta forma, qualquer atleta flagrado pelo exame antidoping deveria ser 

punido com uma pena mínima de 2 anos de afastamento10. No entanto, em 

determinadas modalidades esportivas percebe-se que tal premissa não 

corresponde a realidade. A todo instante a mídia aborda um novo caso de 

doping que conseguiu absolvição ou teve a penalidade reduzida. Esta 

penalidade, ao contrário do que prega a WADA, muitas vezes não ultrapassa 

120 dias, pois segue as normas constantes do Código Brasileiro de Justiça 

Desportiva14.  

 

 

CLASSES DE SUBSTÂNCIAS E MÉTODOS PROIBIDOS 

 

Tipos Classes de Substâncias 

Substâncias proibidas S1 – Agentes anabólicos 

 S2 – Hormônios e substâncias afins 

 S3 – Beta-2 Agonistas    

 S4 – Agentes com atividade anti-

estrogênica 

 S5 – Diuréticos e outros agentes 
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mascarantes  

Métodos proibidos M1 –  Aumento do  carreamento de oxigênio 

 M2 – Manipulação química e física da urina 

 M3 – Doping genético   

Somente em competição S6 – Estimulantes  

 S7 – Narcóticos  

 S8 – Canabinóides  

 S9 – Glicocorticosteróides  

S. proibida em esporte 

específico 

P1 – Álcool 

 P2 – Beta-bloqueadores   

 

 

 

 

S1 – AGENTES ANABÓLICOS: Compreendem os compostos químicos que 

por sua estrutura se assemelham com a atividade farmacológica do hormônio 

masculino testosterona, a qual também se inclui no grupo e que no esporte se 

utilizam fraudulentamente não somente para aumentar a massa, a força e 

potência muscular como também a competitividade. 

Esteróides androgênicos anabólicos (EAA exógenos e endógenos) e 

outros agentes anabólicos: Puberdade precoce, atrofia testicular e infertilidade, 

masculinização nas mulheres, supressão da função ovariana, distúrbios 

psiquiátricos (agressividade e tendência ao suicídio), perda de cabelo, pele 
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oleosa e acne, engrossamento da voz, desordem bioquímica, efeitos adversos 

sobre sistema cardiovascular e lesões hepáticas (inflamação e tumores) 8,15. 

 

S2 – HORMÔNIOS E SUBSTÂNCIAS AFINS 

Eritropoietina (EPO): Pode produzir disfunções no sistema 

cardiovascular (aumento da pressão arterial, arritmias ventriculares e supra-

ventriculares, parada cardiorrespiratória). 

Hormônio de Crescimento Humano (hGH): Gigantismo e transtornos 

metabólicos (diabetes, alterações tireoidianas, irregularidades menstruais, 

impotência). 

Fator de Crescimento Semelhante à Insulina (IGF-1) e Fatores de 

Crescimento Mecânicos (MGFs) 

Gonadotrofinas (hCG, LH) proibidas somente em homens: Esterilidade, 

transtornos de crescimento, sinais de masculinização nas mulheres, alterações 

de humor e condutas agressivas.  

Insulinas: Pode produzir coma e morte por hipoglicemia. 

Corticotrofinas: Hipertensão arterial, hiperglicemia, susceptibilidade a 

infecções e alterações de conduta8,15. 

 

 

S3 – BETA-2 AGONISTAS: Todos são proibidos e sua utilização requer uma 

isenção para uso terapêutico (IUT). Quando administrados por inalação na 

prevenção e/ou no tratamento da asma e da asma induzida pelo exercício ou 

brônquio-constricção, exigem uma isenção para uso terapêutico abreviada 

(IUTA) 8,15. 
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S4 – AGENTES COM ATIVIDADE ANTI-ESTROGÊNICAS: Inibidores da 

aromatase, moduladores de receptor seletivo a estrógenos e outras 

substâncias anti-estrogênicas incluindo, mas não limitados a clomifeno, 

ciclofenila e fulvestrante8,15.  

 

S5 – DIURÉTICOS E OUTROS AGENTES MASCARANTES: São substâncias 

químicas que com sua utilização se tenta reduzir artificialmente o peso para 

participar em categorias inferiores, ou diluir a urina o que constitui uma 

manipulação eticamente inaceitável. 

Efeitos adversos: perda de peso anormal, câimbra muscular, perda de 

potássio, diminuição da pressão sanguínea, distúrbios do ritmo cardíaco, 

redução da glicemia, alcalose sistêmica e aumento do ácido úrico8,15. 

 

  

M1 – AUMENTO DO CARREAMENTO DE OXIGÊNIO: Doping sanguíneo, 

incluindo o uso de sangue autólogo, homólogo ou heterólogo, ou de produtos 

contendo glóbulos vermelhos de qualquer origem, exceto em caso de 

tratamento médico justificável8,15.  

 

M2 – MANIPULAÇÃO QUÍMICA E FÍSICA: Manipular ou tentar manipular, 

visando alterar a integridade e validade das amostras coletadas no controle de 

doping. Isto inclui, mas não se limita às infusões intravenosas, cateterização e 

substituição da urina8,15. 
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M3 – DOPING GENÉTICO: O uso não terapêutico de células, genes, 

elementos genéticos, ou a manipulação da expressão genética, que tenham a 

capacidade de aumentar o desempenho do atleta8,15. 

 

S6 – ESTIMULANTES: Substâncias que aumentam a atenção, reduzem a 

fadiga e podem aumentar a competitividade e a agressividade.  

 Se dividem em: aminas simpaticomiméticas (efeito periférico), 

estimulantes psicomotores (efeito periférico e central) e estimulantes diversos 

(estimulam centros respiratórios). 

Efeitos adversos: adição, dependência, agitação, nervosismo, tremor, 

delírio, insônia, perda da coordenação motora, agressividade, psicose, 

hipertensão arterial, arritmia cardíaca e aumento de lesões8,15. 

 

S7 – NARCÓTICOS: Substâncias que exercem sua ação no tratamento da dor 

moderada a intensa. 

Efeitos adversos: adição, dependência física, diarréia ou constipação, 

náuseas e vômito, febre, espasmo muscular, confusão mental, queda da 

pressão arterial, supressão do centro respiratório e morte por parada 

cardiorrespiratória8,15. 

 

S8 – CANABINÓIDES: Seu principal agente psicoativo, o THC pode induzir, 

dependendo da potência, um efeito onírico no qual o indivíduo fica confuso e 

isolado do meio. A substância produz uma sensação de déja vu, onde tudo 

parece familiar. Existe a sensação de desprendimento e distanciamento, 

dificuldade de concentração8,15. 



 66 

 

S9 – GLICOCORTICOSTERÓIDES: Todos são proibidos quando 

administrados por via oral, retal, intramuscular ou endovenosa. O seu uso 

requer a aprovação de uma isenção para uso terapêutico (IUT). Preparações 

dermatológicas não são proibidas8,15. 

 

P1 – ÁLCOOL: De início pequenas doses podem atuar como estimulantes, 

reduzindo as inibições, depois da ingesta pode levar a depressões e lentificam 

a respiração e o ritmo cardíaco, dimiunem a coordenação motora e a força 

muscular, embolando os sentidos, podem causar constipação, náusea e 

impotência sexual8,15. 

 

P2 – BETA – BLOQUEADORES: Substâncias que estão proibidas em esportes 

em que a atividade física não pode ter, ou não tem importância.  Se utilizam em 

esportes que requerem um controle muscular e concentração perfeitas. 

Efeitos adversos: fadiga, depressão, insônia, asma, diminuem a 

freqüência cardíaca, hipoglicemia, insuficiência cardíaca e reduz a capacidade 

de realizar exercício pela redução do débito cardíaco8,15. 

 

 

ATLETA PROFISSIONAL E NÃO PROFISSIONAL 

 

A Constituição Federal da República do Brasil (CRFB) 16 datada de 

1988, não deixa dúvidas em seu art. 217, inciso III, quando aduz que deverá 

ser observado o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não 
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profissional. Tal distinção também é prevista no art. 3º, parágrafo único, inciso 

II da Lei nº 9.615/98 (Lei Pelé), alterada pela Lei nº 9.981/00 (Lei Maguito 

Vilela), que passou a vigorar com a seguinte redação; “II – de modo não 

profissional, identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de 

contrato de trabalho, sendo permitido o recebimento de incentivos materiais e 

de patrocínio”. Para Álvaro Melo Filho 17 a categorização dada pelo art. 217 da 

CRFB, no que tange a desporto profissional e não profissional, não se refere à 

modalidade desportiva praticada ou ao clube, mas sim ao praticante. 

Segundo o art 3º. Da CLT considera-se empregado toda pessoa que 

presta serviço de natureza não eventual com subordinação e recebimento de 

contra prestação pelo serviço executado. Neste passo, na pratica, percebe-se 

que no tocante ao aspecto das relações mantidas entre atletas e clubes, não 

existe uma congruência entre a Constituição e a CLT, tendo em vista que, o 

atleta profissional e o não profissional dedicam-se, de igual maneira, com o 

intuito de defenderem seus clubes e afins, ou seja, possuem deveres iguais, 

contudo, direitos diferenciados. 

Entretanto, percebe-se que, no Brasil, a penalidade aplicada ao atleta 

encontra-se diretamente ligada à categoria em que o mesmo enquadra-se, ou 

seja, não profissional ou profissional. O que acontece e que em alguns 

esportes o critério de punição segue as normas internacionais da WADA, 

enquanto que em outros se observa o Código Brasileiro de Justiça Desportiva 

14,18, que prevê penalidades mais brandas. Na realidade, esta diferenciação é 

constatada quando analisados os processos que tramitaram na JDB, para os 

atletas profissionais do futebol e para os atletas não profissionais do atletismo. 
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RESULTADOS 

CLASSES DE SUBSTÂNCIAS UTILIZADAS NO ATLETISMO E NO  

FUTEBOL 

 

No atletismo observamos um maior número de casos do sexo masculino 

(11) do que no feminino (7) e entre as classes de substâncias observamos um 

maior número de agentes anabólicos e hormônios peptídeos entre outros. 

Dentre as substâncias a uma predominância da norandrosterona e EPO. 

 

56%

22%

11%

11%

Agentes anabólicos

Hormônios peptídicos

Estimulantes

Agentes mascarantes

 

 

  No futebol, todos os casos (19) são do sexo masculino com uma 

acentuada incidência da classe dos estimulantes com uma predominância da 

sibutramina, que é uma substância utilizada em medicamentos (fórmulas) para 

emagrecer, além das drogas sociais como a cocaína e a maconha 

(canabinóides). 
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SANÇOES APLICADAS NO ATLETISMO E NO FUTEBOL 

 

Após o levantamento dos resultados dos julgamentos por doping 

realizados pela Justiça Desportiva, no atletismo, entre os anos de 2003/2007, e 

no futebol, no ano de 2007, verificou-se que foram julgados 18 casos no 

primeiro e 19 casos no segundo. 

 No atletismo, dos 18 julgamentos, 17 receberam punição de 2 anos, 

sendo que dois casos foram levados a Corte Arbitral do Esporte, pois haviam 

sido absolvidos no Brasil e lá receberam punição de 2 anos, e apenas 1 fora 

absolvido, pois não fora detectada nenhuma substância proibida em seu 

organismo, apenas encontrada em seu no alojamento. 
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95%

5%

2 anos

absolvição

 

  

No futebol, dos 19 julgamentos, 08 receberam punição de afastamento 

de 120 dias, 02 afastados por 60 dias e 09 absolvidos. Sendo certo, que dos 08 

atletas que se encontravam na classificação de afastados por 120 dias, 01 

conseguiu no ano de 2008 a absolvição perante o pleno do STJD. 

42%

11%

47%
120 dias

60 dias

absolvição

 

DISCUSSÃO 

 

Ao analisar as substâncias utilizadas pelas duas modalidades, 

observamos evidente diferença entre ambas. No atletismo vemos uma grande 

porcentagem de Agentes Anabólicos (56%) e Hormônios Peptídeos (22%) e 

baixa porcentagem de Estimulantes (11%). Entre os EAA encontramos 
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principalmente a Norandrosterona e a Nortestosterona e nos hormônios 

peptídeos a EPO. 

Já no futebol vemos uma alta incidência de Estimulantes (68%) com 

baixa porcentagem de Agentes Anabólicos (5%) e nenhum caso de Hormônios 

Peptídeos. Entre os estimulantes encontramos principalmente a sibutramina, o 

isometepteno e a cocaína, além de 2 casos de canabinóides e somente 1 caso 

beta-2 agonista. 

Ao se comparar e analisar estes dados emerge uma critica em relação a 

penalidade aplicada em cada modalidade. No futebol, onde os atletas são 

profissionais , a aplicação das penalidades são menores, sendo regidas pelo 

CBJD. Alem deste fato, acontece um grande número de absolvições. No 

atletismo, onde os atletas são não profissionais, as penalidades aplicadas 

encontram-se em conformidade com o CMAD.  

Ao se deparar com os números de casos positivos no futebol pode-se ter 

uma primeira impressão de que existem mais casos de doping no futebol do 

que no atletismo. No entanto, percebe-se que esta modalidade é a que mais 

realiza testes de controle. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol, em 

2007, foram realizadas 4832 testagens, enquanto que no mesmo ano no 

atletismo, segundo a Confederação Brasileira de Atletismo, foram realizadas 

281 testagens. Assim sendo, percebe-se que o atletismo teve um percentual 

0,36% de casos positivos, enquanto que no futebol o percentual foi muito 

próximo com 0,39%. 

  

CONCLUSÕES 
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Após quantificar e analisar as sanções aplicadas pela JDB a atletas 

profissionais e não profissionais pelo uso de substâncias dopantes pode-se 

inferir: 

 

1) Que as duas modalidades esportivas estudadas utilizam classes de 

substâncias dopantes diferentes. 

2)  As penalidades aplicadas nos atletas profissionais de futebol são muito 

menores do que as aplicadas aos atletas não profissionais do atletismo. 

3) A CBF segue as normas preceituadas pelo CBJD ao passo que a CBAt 

segue as normas internacionais do CMAD. 

4) O numero de absolvições nos atletas profissionais são maiores do que nos 

não profissionais. 

5) No futebol o percentual de casos de doping positivos foi de 0,39% ao passo 

que no atletismo este foi de 0,36%. O que não traz grandes diferenças entre 

ambos. 

Finalmente, o que se espera é que a FIFA passe a dotar o CMAD, a fim 

de que discrepâncias como estas verificadas neste trabalho deixem de ocorrer, 

pois a premissa da igualdade de direitos e deveres deve sempre prevalecer no 

mundo esportivo. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 



 73 

1. Nunes, RAM. Esporte e Drogas – Atletismo. Rev Running BR 2004; 

1: 3-6. 

2. Brasil. Consolidação das Leis do Trabalho, São Paulo: LTR; 2005. 

3. Farias, SF, Rocha,JCS. A Ética no Ambiente do Profissional em 

Educação Física. Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum 

2006;8(4):115-119. 

4. Puga A. Dopagem: Procedimentos Especiais e Penalidades. In 

Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Comentários e Legislação. 

Ministério do Esporte: 2004. 

5. Brito, TAP. Doping nos Esportes. Rev Bras Med Esp 1996; 2 (2): 21-

36. 

6. Silva, M. L, Rubio, K. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 

2003, volume 3, n. 3, 69/76. 

7. Calderon, E., Deporte y limites. Madrid: grupo Anaya. 1999,  p. 86 

8. Informações sobre o Uso de Medicamentos no Esporte; COB; sétima 

edição; 2008 

9. Fonseca, B.B. Doping no Esporte. In Ciclo de Palestras de Gestão 

Esportiva; Universidade do Maracanã; Rio de Janeiro: Gráfica e 

Editora Cruzado, 2002 

10. World Anti-Doping Agency. Annual Report. Montreal, 2002. 

11. International Olympic Committee. Doping an IOC white papper, 1999. 

12. The Olympic Book of Sports Medicine. Position stand of FIMS. 

Oxford: 1988. 

13. American College of Sports Medicine. Position stand on the use of 

anabolic steroids in sports. Indianápolis: 2000. 



 74 

14. Brasil. Código Brasileiro de Justiça Desportiva, 2003. Comentários e 

Legislação: Ministério do Esporte; 2004. 

15. Ministério do Esporte. Normas Antidoping. 2004. 

16. Brasil. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do 

Brasil, 1988, São Paulo: Saraiva; 2004. 

17. Filho AM. Novo Regime Jurídico do Desporto. Brasília: Brasília 

Jurídica; 2001. 

18. Costa, L. P. Atlas do Esporte. Rio de Janeiro: Shape, 2005. 

 

 

 

 



 75 

4. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

 

A pesquisadora do estudo, advogada e assistente social, atua na área 

do Direito desde 2004 especializando-se em Direito do Trabalho e Processo 

Trabalhista. Além de advogar atua como membro da comissão de controle de 

dopagem de diversas modalidades desportivas, entre elas voleibol de quadra e 

de praia e tiro esportivo, de onde nasceu a intenção em realizar o presente 

estudo. 

Inicia o mestrado em 2006, quando começa a receber convites para 

ministrar palestras na área de Doping e Legislação Desportiva. No ano de 2009 

inicia-se um novo ciclo ministrando aulas em cursos de pós-graduação nas 

disciplinas “Direito do Trabalho e do Consumidor Aplicado ao Fitness” e “Direito 

Desportivo”. 

Neste ano de 2009, conseguindo fechar mais uma etapa na área 

acadêmica, com a finalização do mestrado tem a pretensão de iniciar a carreira 

docente em uma Universidade Privada, além de prestar concurso a fim de 

ingressar em uma Universidade Pública. 

Pretende ainda, dar continuidade aos estudos na Área doping e 

legislação ingressando no doutorado e orientando alunos que tenham interesse 

nesta temática. 

A verificação de que muitos atletas não profissionais não voltavam a 

competir após o cumprimento da sanção disciplinar, nos levou à relevância do 

estudo, observando a necessidade de aplicação de uma legislação única para 

todos os segmentos desportivos, na tentativa de evitar desigualdades. 
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Destacamos a importância de pesquisas deste tipo, que demonstrem as 

desigualdades de tratamento dado a atletas de diferentes modalidades 

desportivas, pois acreditamos que a premissa da igualdade de direitos e 

deveres deve prevalecer no meio desportivo.     

Foram gerados a partir do estudo, resultados que denotam existir uma 

grande diferença entre as penalidades aplicadas a atletas profissionais e não 

profissionais, ratificando, como esperado, a hipótese do projeto original. 

Verificou-se também que tal diferenciação, profissional ou não profissional, 

influi significativamente quando da aplicação da penalidade imposta a estes 

atletas quando de seus julgamentos pelo uso de substâncias consideradas 

dopantes, indicando que muito embora exista um Código Mundial Anti Doping a 

Justiça Desportiva do futebol, no Brasil, não o segue à risca quando da 

aplicação das sanções, utilizando para este fim o Código Brasileiro de Justiça 

Desportiva que prevê penas mais brandas.  

Mesmo não sendo objetivo do presente trabalho, mas acreditando-se ser 

um dado de grande importância para os estudiosos sobre doping, constatou-se 

que as substâncias dopantes utilizadas por atletas de futebol e de atletismo são 

de classes diferentes, tendo em vista que visam a melhora de habilidades 

específicas diversas. 

No entanto, faltou à dissertação uma análise do ponto de vista do atleta 

que foi flagrado pelo uso da substância dopante, o que não pôde ser realizado 

devido ao curto tempo para execução do estudo e as dificuldades de se 

encontrar os mesmos, principalmente alguns atletas não profissionais que não 

voltaram a competir. Chegou-se a elaborar um roteiro de entrevistas, além de 

tentar contato com alguns atletas sujeitos da pesquisa, no entanto, muitos não 
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tiveram a intenção de falar sobre o assunto, pois entendem que a situação 

vivida é uma página virada em suas vidas, da qual fazem absoluta questão de 

esquecer. 

Acredita-se que em estudos futuros, em fase de doutoramento, onde se 

pode contar com mais tempo, consiga-se aprimorar a pesquisa realizada, 

verificando-se o ponto de vista do atleta que tenha cumprido sanção, bem 

como o ponto de vista dos demais competidores sobre o tema. 

O grupo de atletas profissionais contou tão somente com indivíduos do 

sexo masculino, tendo em vista não haver competições oficiais de futebol 

feminino no Brasil, ao passo que o grupo de atletas de atletismo contou com 

indivíduos de ambos os sexos. 

O grupo de atletas de futebol foi analisado levando-se em consideração 

o ano de 2007, tendo em vista não haver a possibilidade de acesso aos 

procedimentos realizados em data anterior, por não encontrarem-se os 

mesmos mais arquivados na sede da Justiça Desportiva, no Rio de Janeiro. Já 

o grupo de atletas do atletismo contou com a análise de todos os casos 

ocorridos entre os anos de 2003/2007, sendo livre o acesso a tais informações, 

inclusive pela internet, no site da Confederação. 

Para o estudo, determinaram-se os números de exames anti-doping 

realizados em cada categoria desportiva por ano, sendo certo que no futebol 

foram realizados 4832 testes somente no ano de 2007, enquanto que no 

atletismo no mesmo ano foram realizados tão somente 281 testes, totalizando 

apenas 1002 testes realizados entre os anos de 2003 a 2007, ou seja um 

número infinitamente inferior de testagens comparando-se com o futebol. 
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Dando-se prosseguimento ao estudo verificou-se dentre os testes 

realizados quais tinha sido positivos totalizando 18 casos no atletismo entre 

2003/2007 e 19 no futebol no ano de 2007. 

No atletismo, dos 18 casos levados a julgamento, 17 receberam punição 

de 2 anos, sendo que dois casos foram levados a Corte Arbitral do Esporte, 

pois haviam sido absolvidos no Brasil e lá receberam punição de 2 anos, e 

apenas 1 fora absolvido, pois não fora detectada nenhuma substância proibida 

em seu organismo, apenas encontrada em seu no alojamento. 

No futebol, dos 19 casos levados a julgamento, 08 receberam punição 

de afastamento de 120 dias, 02 foram afastados por 60 dias e 09 absolvidos. 

No entanto, urge ponderar, que dos 08 atletas que se encontravam na 

classificação de afastados por 120 dias, 01 conseguiu no ano de 2008 a 

absolvição perante o pleno do STJD. 

Assim sendo, após tratamento estatístico da amostra verifica-se que no 

futebol o percentual de casos de doping positivos foi de 0,39% ao passo que no 

atletismo este foi de 0,36%, o que não traz grandes diferenças entre ambos no 

que tange ao número de casos detectados, existindo, entretanto, diferenças 

significativas quanto ao tipo de sanção aplicada pelos tribunais de justiça 

desportiva como devidamente demonstrado, bem como quanto às classes de 

substâncias detectadas. 

No atletismo vemos uma grande porcentagem de Agentes Anabólicos 

(56%) e Hormônios Peptídeos (22%) e baixa porcentagem de Estimulantes 

(11%). Entre os EAA encontramos principalmente a Norandrosterona e a 

Nortestosterona e nos hormônios peptídeos a EPO. 
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Já no futebol vemos uma alta incidência de Estimulantes (68%) com 

baixa porcentagem de Agentes Anabólicos (5%) e nenhum caso de Hormônios 

Peptídeos. Entre os estimulantes encontramos principalmente a sibutramina, o 

isometepteno e a cocaína, além de 2 casos de canabinóides e somente 1 caso 

beta-2 agonista. 

Dessa forma, após a análise dos dados obtidos, pode-se concluir que 

atletas considerados como não profissionais tendem a sofrer prejuízos muito 

maiores quando da detecção da substância dopante do que os profissionais, 

tendo em vista que recebem sanções maiores previstas no Código Mundial Anti 

Doping que prevê, no mínimo, dois anos de afastamento, sendo certo que 

durante este período, por não possuírem um contrato formal de trabalho, 

tendem a deixar de receber patrocínio e conseqüentemente de treinar. 
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ABSTRACT 

The intention of this research focused on examining the disciplinary sanctions 

applied in case of doping to professional and not professional athletes who work 

in Brazil. The sampling was raised through a non-probabilistic intentional 

selection, using as subjects, non professional athletics from athletism and 

professional athletics from football, both sexes, who have been caught by the 

doping control of the Brazilian Athletics Confederation (CBAt) and the Brazilian 

Football Confederation (CBF). As tools of analysis, we used the diagnoses of 

doping positive, filed with the CBF and CBAt; addition of cases brought by the 

STJD of athletism between the years of 2003/2007 and the cases decided by 

the STJD of football in 2007. The results show that the sanctions imposed to the 

athletes vary widely from the terms included in the study. As found in athletism 

sanctions in accordance with the World Anti Doping Code (CMAD) with 

penalties of at least two years, in football there was much of acquittals or 

application of penalties as the Brazilian Code of Sports Justice (CBJD ) which 

provides much lower penalties. Furthermore it proved how football makes the 

most controls, given that during 2007 the sport made 4832 tests, while the non-

professional sports such as only 281 made. The multidisciplinary nature of the 

work could be characterized by the use of techniques involving law, statistics, 

pharmacology. 
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