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PORTARIA Nº 05/2019 
 
 

REF.:- INELEGIBILIDADE 
DE ATLETA  

 
 
    O Presidente da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO, 
no uso de suas atribuições legais e estatutárias e, 
 

CONSIDERANDO a decisão por unanimidade do Tribunal de Justiça Desportiva 
Antidopagem – TJD-AD, órgão julgador, primeira câmara,  no exercício das competências 
que lhe foram atribuídas por força da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, art. 55-A,§ 12, 
em virtude da reação adversa analítica na amostra de urina da atleta, coletada durante os 
Campeonatos Brasileiros Caixa de Atletismo Sub-20”, realizado em 24 de junho de 2018, 
na cidade de Bragança Paulista, SP, a presença da substância proibida pela WADA/IAAF “ 
ISOMETEPTENO – Substância especificada”; 
 
CONSIDERANDO a ata e acórdão com a decisão final exarado pela primeira Câmara do 
Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, ao presente caso, em sessão realizada em 
22 de fevereiro de 2019, da qual não cabem mais recursos, 
 
 

R  E  S  O  L  V  E 
 
 

-  TORNAR INELEGÍVEL, a atleta FABIELLE SAMIRA ALVES FERREIRA, registrado na 
CBAt sob o número 58524, vinculada à Federação Paulista de Atletismo, pelo período de 4 
(quatro) meses retroagindo à data da coleta, com base no artigo 9º combinado com por 
infração a alínea “a”, inciso I do artigo 93, ambos do Código Brasileiro Antidopagem. 

 
O período de inelegibilidade, na qual a mesma não pode participar de quaisquer 
competições de Atletismo no Brasil ou no exterior será de 24 de junho até 23 de setembro 
de 2018. 
 
Todos os resultados da atleta ocorridos a partir da data do controle, 24 de junho de 2018, 
em conformidade com o artigo 114, do Código Brasileiro Antidopagem e as Regras 9.1 e 
10.1 da IAAF estão anulados, devendo ainda o atleta, de acordo com o artigo 111 do 
Código Brasileiro Antidopagem e Regra 10.8 da IAAF, devolver à CBAt medalhas, pontos e 
premiações eventualmente recebidas a partir da referida data, e ainda, caso seja aplicável, 
da suspensão de recebimento de valores de Programa de Bolsa Atleta e Programa de 
Incentivo do Governo, em todas as esferas, nos termos da legislação pertinente. 

 
 

São Paulo, SP em 05 de abril de 2019 
 
 
 

Warlindo Carneiro da Silva Filho 
Presidente 

 
 

 


