SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA
________________________________________________
Re f. Atle ta: Ricardo Andrei Quei roz
Tre inador: Luiz Ma zzaron .
1.
A Procuradoria ofe re ce De núncia e m 04 laudas, e m fa ce de
Ricardo Andre i Que iroz e Luiz Ma zzaron, re spe ctivame nte por
infringê ncia artigos no ar tigo 2. 3 e 2.9 ambos do Regul amen to An ti Doping d a Union Cycl is te In te rn ation al e – UCI.
2.
Ce rtifique a r. se cre taria os ante cede nte s disciplinare s d os
de nunciad os.
3.
De ixo de ofere ce r proposta de transação disciplinar de sportiva,
por ausê ncia dos requisitos do CBJ D;
4.
Nos te rmos do artig o 21,
da pre se nte De núncia à: (i)
Dopagem, (ii) Confe de ração
Ciclística I nte rnacional e (iv )
e ntre ga/protocolo n e ste fe ito.

inc iso VI I do CBJD, se ja re me tida cópia
Au tor idade Brasile ira de Controle de
Brasileira de Cic lismo, (iii) União
WADA, ane xando -se o comprovante de

5.
Se ja ofic iado à Con fe deração Brasile ira de Ciclismo, par a que
forne ça com prioridade cópia do bole tim oficial da e tapa de Botucatu.
6.
Pugna pe la jun tada dos docume nt os que acompanham a pre se nte
cota.
7.
Re que r -se a intimação das te stemunhas arroladas na De núncia,
pe lo me io mais e xpedito, para que compare çam à se ssão de julgame nto
a se r de signada pe la Comissão Disc iplinar.
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