SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA

________________________________________________
EXCELENTÍSS IMO SENHOR AUDITOR PRESIDENTE DA COMISSÃO
DISCIPLIN AR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA
DO CICLIS MO

A PROCURADORIA DA JUSTIÇA DESPORTIVA , no uso de suas
atribuiçõe s e com fundame nto nos artigos 21 e 22 do Código Brasile iro
de Justiça De sportiva, ve m, com o d e vido respe ito e a catame nto
pe rante Vossa Excelê nc ia, ofe re ce r DENÚNCI A e m face das se guintes
pe ssoas:
a) Prime iro De nunciado: RICARDO ANDREI QUEIROZ ORTIZ –
Atle ta UCI BRA 19 801218;
b) Se gundo
Primeiro

De nunciado :
Denunciado)

LUIZ
-

MAZZARON

Equipe

Te am

(treinador
Osasco ;

do

pe las

seguinte s infraçõe s disciplinar e s:
1º Fato :
Consoante consta n o Formulár io para Re latório Suple me ntar n.
00197 da Autoridade Brasile ira de Controle de Dopage m (em ane xo), o
Atle ta RICARDO ANDREI QUEIROZ ORTIZ , durante a Copa Amé rica
de Ciclismo - Tour do Bras il – Etapa Botucatu, disputa da no d ia
15.11.2015 , ou se ja, “e m compe tição ”, violou as re gras antidoping ,
porque , inte ncionalme nte e , com a cumplicidade de se u tre inador LUIZ
MAZZARON -, fugiu do Con trole de Dopagem Oficia l, a fim de evitar a
notificaçã o e re colhime nto d e amostras para te ste antidoping , em
infração ao ar tigo 2. 3 do Re gulame nto Anti -Doping da Union Cycl is te
In tern ation al e – UCI 1.
1

2.3 FUGA, RECUSA OU EVITAR SE APRESENTAR A UMA COLETA DE AMOSTRA FUGIR DE UMA COLETA
DE AMOSTRA, OU, SEM JUSTIFICATIVA VÁLIDA, RECUSAR-SE OU EVITAR SE APRESENTAR A UMA COLETA
DE AMOSTRA APÓS NOTIFICAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NAS REGRAS ANTIDOPAGEM APLICÁVEIS.
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A Autoridade Brasile ira de Controle de Dopagem - ABCD realizou
e xame s de controle de dopagem na e tapa Botuca tu da Copa Amé rica
de Ciclismo 2015, de acordo com a re gras estabe le cidas na A gê ncia
Mundial Antidopagem -AMA.
Ao final da prova, o Prime iro De nunciado foi conv o cado p ara a
re alização do con tr ol e de doping e cientificado por inte rmé d io do seu
tre inador LUI Z MAZZARON . Me smo cie nte da convocação o Prime iro
De nunciado fugiu do Con trole de Dopage m Oficia l.
Assim, o Prime iro De nunciad o infr ingiu o dispos to no artigo 2. 3
e de ve rá se r condenad o à pe na de ine le gibilidade e stabe le cida no
artigo

10.3.1,

prime ira

parte ,

(04

anos) 2,

ambos

artigos

do

Re gulame nto Anti -Doping da Unio n Cycliste I nte rnationale – UCI , bem
como de squalificad o de todos os re sultados individuais obtidos no
Eve nto Esportiv o.
2º Fato :
Consoante consta n o Formulário para Re latório Suple me ntar n.
00197 da Autoridad e Brasile ira de Controle de Dopage m (em ane xo),
LUIZ MAZZARON violou re gras antidoping , ve z que , inte ncionalme nte ,
e na condição de tre inador, auxiliou, ajudou e acobe rtou o Atle ta
Ricardo Andre i Queiroz Or tiz a fugir do Contr ole de Dopage m Oficial
re alizado durante a Copa América de Ciclismo, Etapa Botucatu ,
disputada no dia 15 de nove mbro de 2015 , e m infração ao disposto no
artigo

2.9

do

Re gulame nto

Anti -Doping

da

Unio n

Cycl is te

In tern ation al e – UCI 3.

[Comentário ao Artigo 2.3: Por exemplo, será uma violação de regra antidopagem “fugir da coleta de
amostra” se ficar comprovado que um Atleta está evitando deliberadamente um oficial de Controle de
Dopagem para escapar de uma notificação ou Teste. A violação de “evitar se apresentar a uma coleta de
Amostra” pode ser baseada em qualquer conduta intencional ou negligente do Atleta, enquanto “fuga”
ou “recusa” de uma coleta de amostra contempla uma conduta intencional por parte do Atleta.
2
10.3.1 No caso de violações do Artigo 2.3 ou do Artigo 2.5, o período de Suspensão será de quatro anos
a menos que, no caso de falha em comparecer à coleta de Amostra (...).
3
2.9 Cumplicidade Auxiliar, incentivar, ajudar, instigar, conspirar, acobertar ou qualquer outro tipo de
cumplicidade intencional envolvendo uma violação de regra antidopagem, Tentativa de violação de
uma regra antidopagem ou violação do Artigo 10.12.1 por outra Pessoa.
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Cumpre re ite rar que a ABCD re alizou e xames de controle de
dopage m na e tapa Botucatu da Copa Amé rica d e Ciclismo, de acordo
com a re gras e stabele cidas na A gê ncia Mundial Antidopagem -AMA.
Ocorre que o Té cnico ora Se gundo Denunciado de ntro de suas
atribuiçõe s e re sponsabilidade s de te rminadas pe lo artigo 21.2 e ss.
4do

Re gulame nto An ti - Doping da Unio n Cycliste I nte rnationale – UCI ,

dolosame nte , agiu com cumplicidade na fuga do Prime iro De nunciado
do Contr ole de Dopagem Oficia l narrad o no 1º Fato ac ima .
21.2 Atribuições e Responsabilidades do Pessoal de Apoio do
Atleta
21.2.1 Tomar conhecimento e cu mprir com todas as políticas
e regras antidopagem adotadas nos termos do Código e
aplicáveis a eles ou aos Atletas que eles apoiam.
21.2.2 Cooperar com o programa de Testes do Atleta.
21.2.3 Usar sua influência sobre os valores e comporta mento
do Atleta em prol de atitudes antidopagem. (Tradução livre).
Assim, o Se gundo De nunciad o infring iu o disposto no ar tigo 2. 9
e de ve rá se r condenad o à pe na de ine le gibilidade e stabe le cida no
artigo

10.3.1,

prime ira

parte ,

(04

anos) 5,

ambos

artigos

do

Re gulame nto Anti -Doping da Unio n Cyclis te I nte rnationa le – UCI .
Por todo o e xposto, re quer a Procuradoria da Justiça De sportiva:
1 - o re ce bime nto da pre se nte pe ça e o julgame nto por sua inte gral
proce dê ncia para conde nar os De nunciado s às infraçõe s acima
tipificadas

no

Re gulame nto

Anti -Doping

da

Unio n

Cycliste

I nternationa le – UCI c/c artigo 179, I do CBJD .

4

http://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/16/85/60/20150923UCIADRPart14_English.pdf
21.2 Roles and Responsibilities of Rider Support Personnel
21.2.1 To be knowledgeable of and comply with Anti-Doping Rules and other documents adopted
pursuant to these Anti-Doping Rules, as forth in the Introduction.
21.2.2 To cooperate with the Rider Testing program.
21.2.3 To use his or her influence on Rider values and behavior to foster anti-doping attitudes.
5
10.3.1 No caso de violações do Artigo 2.3 ou do Artigo 2.5, o período de Suspensão será de quatro anos
a menos que, no caso de falha em comparecer à coleta de Amostra (...).
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2 - a citação d os de nunciados para re sponde r os te rmos da
pre se nte ação;
3 - a produção de todas as provas e m dire ito admitidas;
4 – Se jam obse rvados os de mais procedime ntos pre vistos em Le i,
morme nte o le vantame nto dos ante cede nte s disciplinare s d os
De nunciad os.
5 -

Por fim, se jam ate ndidas as diligê ncias indicadas na cota

de ofe re cime nto da pre se nte De núncia;
Ne ste s te rmos.
Pe de de fe rime nto.
Curitiba/PR, 12 de fe ve re iro de 201 6

Said Mahmoud Abdul Fattah Junior
Procurador Geral do STJD do Ciclismo

ROL DE TESTEMUNHAS:
1) Luiz

Eduardo

Cavedal

-

Ofic ial

de

Controle

de

Dopagem

(I de ntificado no For mulário para Re la tório Suple me ntar) ;
2) I ve rson

Ladewig

–

Comissário

Che fe

da

UCI

(Re fe rido

Formulário para Re latório Suple me ntar );
3) Luís Gabrie l Gago Horta, Consu ltor I nte rnacional contra tado
pe la UNESCO para a ABCD (horta@abcd.gov.br).

no

