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PARTE UM: INTRODUÇÃO, DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO, DISPOSIÇÕES DA NORMA 
INTERNACIONAL E DEFINIÇÕES 

1.0 Introdução e Escopo 

O objetivo da Norma Internacional para Conformidade com o Código por parte dos 
Signatários é estabelecer a estrutura e os procedimentos relevantes para garantir 
a Conformidade com o Código pelos Signatários. 

Os Signatários do Código Mundial Antidopagem (o Código) comprometem-se a cumprir uma 
série de requisitos legais, técnicos e operacionais estabelecidos no Código e nas Normas 
Internacionais que o acompanham. Tal Conformidade é necessária para oferecer Programas 
Antidopagem harmonizados, coordenados e eficazes nos níveis internacional e nacional, para 
que Atletas e outras partes interessadas possam experimentar uma competição livre de 
doping em condições equitativas onde quer que o esporte seja praticado. 

O Código torna a AMA responsável por monitorar e impor a Conformidade 
dos Signatários com o Código e Normas Internacionais. O Código também exige que 
os Signatários relatem sua Conformidade com a AMA. De acordo com o Código, é o Tribunal 
de Arbitragem do Esporte (CAS), e não a AMA, o responsável por determinar a não 
Conformidade e impor consequências aos Signatários se eles não aceitarem a alegação de 
não Conformidade da AMA e/ou as Consequências aos Signatários propostas pela AMA.      

A Norma Internacional para Conformidade com o Código pelos Signatários estabelece:  

•  os papéis, responsabilidades e procedimentos dos diferentes órgãos envolvidos na função 
de monitoramento de Conformidade da AMA (Parte Dois, Artigo 5);          

•  o apoio e assistência que a AMA oferecerá aos Signatários em seus esforços para 
cumprir o Código e as Normas Internacionais (Parte 2, Artigo 6);            

•  os meios pelos quais a AMA monitorará o cumprimento pelos Signatários de suas 
obrigações sob o Código e as Normas Internacionais (Parte 7, Artigo 7);          

•  as oportunidades e o apoio que a AMA oferecerá aos Signatários para corrigir as 
não Conformidades antes que qualquer ação formal seja tomada (Parte 2, Artigo 8);          

•  se um Signatário falhar em corrigir as não Conformidades, o processo a ser seguido para 
fazer com que o CAS ouça e determine uma alegação de não Conformidade e 
as Consequências aos Signatários de tal não Conformidade. Esse processo reflete, na 
medida do possível e praticável, o processo seguido para determinar a não Conformidade 
com o Código e as Consequências dessa não Conformidade para Atletas e 
outras Pessoas (Parte Dois, Artigos 9 e 10; Anexos A e B);             

•  os princípios a serem aplicados pelo CAS para determinar as Consequências aos 
Signatários a serem impostas em um caso específico, dependendo dos fatos e 
circunstâncias de tal caso (Parte II, Artigo 10; Anexos A e B);          

•  os procedimentos que a AMA adotará para garantir que um Signatário  considerado não 
conforme seja restabelecido o mais rápido possível, uma vez que tenha corrigido tal 
descumprimento (Parte II, Artigo 11); e          

•  as disposições transitórias aplicáveis aos processos pendentes a partir de 1º de janeiro de 
2021 (Parte 12, Artigo 12). 
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O objetivo final é garantir que regras e programas fortes e compatíveis com o Código sejam 
aplicados de maneira consistente e eficaz em todos os esportes e em todos os países, para 
que Atletas íntegros possam confiar que há uma concorrência justa em condições equitativas, 
e a confiança do público na integridade do esporte possa ser mantida. No entanto, a Norma 
Internacional para Conformidade com o Código pelos Signatários é flexível o suficiente para 
reconhecer certas prioridades. Em particular, inclui disposições específicas (como um 
processo acelerado especial) para permitir que a AMA tome medidas urgentes e eficazes 
para resolver casos de não Conformidade deliberada/má-fé com requisitos essenciais 
do Código. Também permite à AMA a discrição de priorizar seus esforços de Conformidade 
em áreas específicas e/ou junto a Signatários específicos. Mais importante, 
os Signatários que buscam, de boa fé, cumprir o Código serão incentivados e apoiados a 
alcançar e manter a Conformidade com o Código. O desejo é sempre que 
os Signatários resolvam quaisquer problemas de Conformidade voluntariamente. Ter 
um Signatário declarado não conforme e as Consequências impostas é o último recurso, a 
ser buscado apenas quando o Signatário, apesar de todo incentivo, deixar de corrigir 
suas Não Conformidades.  
Em nome da transparência e da prestação de contas, a AMA pode publicar os detalhes que 
considerar adequados sobre seu programa geral de monitoramento de 
Conformidade. Também pode publicar informações sobre atividades e resultados a respeito 
de cada Signatário  objeto de ação específica no âmbito do programa. 

Os termos usados nesta Norma Internacional que estão definidos no Código estão em itálico. 

Os termos definidos nesta ou em outra Norma Internacional estão sublinhados. 

2.0 Código relevante e Norma Internacional para disposições de laboratórios 

Os seguintes Artigos do Código são diretamente relevantes para a Norma 
Internacional de Conformidade com o Código pelos Signatários. Eles podem ser obtidos 
consultando o próprio Código:  

• Artigo 12: Sanções por Signatários contra outros órgãos desportivos          

• Artigo 13.6: Recursos de decisões nos termos do Artigo 24.1          

• Artigo 20: Funções e responsabilidades adicionais dos Signatários e da AMA          

• Artigo 24: Monitoramento e aplicação da Conformidade com o Código e a Convenção da 
UNESCO.          

Os seguintes Artigos na Norma Internacional para Laboratórios são diretamente relevantes 
para a Norma Internacional de Conformidade do Código pelos Signatários. Eles podem ser 
obtidos consultando a própria Norma Internacional para Laboratórios:   

• Artigo 4.1.2: Laboratório candidato, envie o formulário de inscrição inicial          

• Artigo 4.8.1.2: Laboratório candidato a aprovação da AMA  para a ABP, envie o formulário 
de solicitação inicial.          

3.0 Definições e Interpretação 

3.1 Termos definidos do Código 2021 que são usados na Norma Internacional para 
Conformidade com o Código pelos Signatários 

ADAMS: O Sistema de Administração e Gerenciamento Antidopagem é uma ferramenta 
de gerenciamento de banco de dados na Web para a entrada, armazenamento, 
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compartilhamento e relatoria de dados projetada para ajudar as partes interessadas e 
a AMA em suas operações antidopagem, em conjunto com a legislação de proteção de 
dados. 

Resultado Analítico Adverso: Relatório de um laboratório credenciado pela AMA ou 
outro laboratório aprovado pela AMA que, consistente com a Norma Internacional para 
Laboratórios, estabelece, em uma Amostra, a presença de uma Substância Proibida ou 
de seus Metabólitos ou Marcadores ou evidência do Uso de um Método Proibido. 

Resultado Adverso de Passaporte: Um relatório identificado como Resultado Adverso 
de Passaporte, conforme descrito nas Normas Internacionais aplicáveis.  

Fatores Agravantes: Este termo abrange uma tentativa deliberada de burlar ou minar 
o Código ou as Normas Internacionais e/ou corromper o sistema antidopagem, uma 
tentativa de encobrir algum descumprimento ou qualquer outra forma de má-fé por parte 
do Signatário em questão; uma recusa ou falha persistente do Signatário em fazer 
qualquer esforço razoável para corrigir as não Conformidades que lhe sejam notificadas 
pela AMA; descumprimentos repetidos e qualquer outro fator que agrave a não 
Conformidade do Signatário. 

Atividades antidopagem: Educação e informações antidopagem, planejamento de 
distribuição de testes, manutenção de um Conjunto de Testes Registrados, 
gerenciamento de Passaportes Biológicos de Atletas, realização de Testes, organização 
de análises de Amostras, coleta de inteligência e realização de investigações, 
processamento de pedidos de TUEs,  Gerenciamento de Resultados, audiências, 
monitoramento e aplicação da Conformidade com quaisquer Consequências impostas e 
todas as outras atividades relacionadas à antidopagem a serem realizadas por ou em 
nome de uma Organização Antidopagem, conforme estabelecido no Código e/ou 
nas Normas Internacionais.  

Organização Antidopagem: AMA ou um Signatário responsável por adotar regras para 
iniciar, implantar ou fazer cumprir qualquer parte do processo de Controle de 
Doping. Isso inclui, por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Paralímpico 
Internacional, outras organizações de grandes eventos em que se realizam testes, 
federações internacionais e organizações antidopagem. 

Terceiro Aprovado: Uma ou mais Organizações Antidopagem e/ou Terceiros 
Delegados selecionados ou aprovados pela AMA, após consulta com o Signatário não 
conforme, para Supervisionar ou Assumir o Controle de algumas ou todas as Atividades 
Antidopagem do Signatário. Como último recurso, se não houver outro órgão adequado 
disponível, a AMA poderá executar tal função. 

Atleta: Qualquer pessoa que compete no esporte em nível internacional (conforme 
definido por cada Federação Internacional) ou em nível nacional (conforme definido por 
cada Organização Nacional Antidopagem). Uma Organização Antidopagem tem o poder 
de aplicar regras antidopagem a um Atleta que não seja Atleta de Nível 
Internacional nem Atleta de Nível Nacional, e assim incluí-los na definição de 
“Atleta”. [...] 

Passaporte Biológico do Atleta: O programa e os métodos de coleta e recolhimento 
de dados, conforme descrito na Norma Internacional para Testes e Investigações e na 
Norma Internacional para Laboratórios. 
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Pessoal de Apoio ao Atleta: Qualquer treinador, preparador, gerente, agente, equipe, 
oficial, médico, pessoal paramédico, pai ou qualquer outra Pessoa que trabalhe, trate ou 
ajude um Atleta que participe ou se prepare para Competição esportiva. 
  
Resultado Atípico: Relatório de um laboratório credenciado pela AMA ou 
outro laboratório aprovado pela AMA  requerendo mais investigações, conforme 
estabelecido pela Norma Internacional para Laboratórios ou Documentos 
Técnicos relacionados antes da determinação de um Resultado Analítico Adverso. 

CAS: O Tribunal Arbitral do Esporte. 

Código: O Código Mundial Antidopagem. 

Consequências de violações da regra Antidopagem (“Consequências”): A violação, 
por parte de um Atleta ou outra Pessoa, de uma regra antidopagem pode resultar em 
um ou mais dos seguintes itens: (a) Desqualificação significa que os resultados do 
Atleta em uma competição ou evento específico são invalidados, com todas 
as consequências resultantes, incluindo perda de medalhas, pontos e 
prêmios; (b) Inelegibilidade significa que o Atleta ou outra Pessoa é impedido de 
participar de qualquer Competição ou outra atividade ou financiamento por conta de 
uma violação à regra antidopagem por um período especificado, conforme disposto no 
Artigo 10.14.11; (c) Suspensão Provisória significa que o Atleta ou outra Pessoa é 
impedido temporariamente de participar de qualquer Competição ou atividade antes da 
decisão final, a ser tomada em audiência realizada nos termos do Artigo 
82; (d) Consequências Financeiras significa uma sanção financeira imposta por uma 
violação à regra antidopagem ou para recuperar custos associados a uma violação à 
regra antidopagem; e (e) Divulgação significa a disseminação ou distribuição de 
informação ao público em geral ou Pessoas além daqueles  que têm direito a notificação 
anterior nos termos do Artigo 143. Equipes em Esportes de Equipe também podem estar 
sujeitos a consequências, tal como previsto no Artigo 114. 

Crítico: Um requisito considerado Crítico para a luta contra o doping no 
esporte. Consulte o Anexo A da Norma Internacional para Conformidade com o 
Código pelos Signatários. 

Terceiro Delegado: Qualquer Pessoa à qual uma Organização Antidopagem delegue 
qualquer aspecto dos programas de Controle de Doping ou de Educação antidopagem, 
incluindo, entre outros, terceiros ou outras Organizações Antidopagem que 
realizam coleta de Amostras ou outros serviços de Controle de Doping ou programas 
educacionais antidopagem para a Organização Antidopagem ou indivíduos que 
prestam serviços terceirizados de Controle de Doping para a Organização 
Antidopagem (por exemplo, Oficiais de Controle de Doping ou acompanhantes que não 
sejam funcionários). Esta definição não inclui o CAS.  

 
1 Artigo 10.14.1 do Código. 

2 Artigo 8 do Código. 

3 Artigo 14 do  Código. 

4 Artigo 11 do Código. 
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Controle de doping: Todas as etapas e processos, desde o planejamento da 
distribuição de testes até a disposição final de qualquer recurso e a aplicação 
das consequências, incluindo todas as etapas e processos intermediários, além de, 
entre outros, testes, investigações, localização, TUEs, coleta e manuseio de amostras, 
análises laboratoriais, gerenciamento de resultados, audiências e recursos, 
investigações ou procedimentos relacionados a violações do Artigo 10.145 (Status 
Durante Inelegibilidade ou Suspensão Provisória).  

Educação: O processo de aprender a instilar valores e desenvolver comportamentos 
que promovam e protejam o espírito do esporte, e para evitar o doping intencional e não 
intencional. 

Evento: Uma série de Competições individuais  realizada em conjunto sob um órgão 
dirigente (por exemplo, Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais de uma Federação 
Internacional ou Jogos Pan-Americanos). 

Multa: Pagamento pelo Signatário de uma quantia que reflete a seriedade dos Fatores 
de não Conformidade/Agravantes, sua duração e a necessidade de impedir uma 
conduta semelhante no futuro. Caso nenhum requisito Crítico esteja envolvido no 
descumprimento, a Multa não deverá exceder o mínimo de (a)10% do total das 
despesas anuais  orçadas do Signatário; e (b) US$ 100.000. A Multa será aplicada 
pela AMA para financiar outras atividades de monitoramento de Conformidade com 
o Código e/ou pesquisas antidopagem e/ou Educação  antidopagem. 

Geral: Um requisito considerado importante para a luta contra o doping no esporte, mas 
não se enquadra nas categorias Crítico ou Alta Prioridade. Consulte o Anexo A 
da Norma Internacional para Conformidade com o Código pelos Signatários 

Alta prioridade: Um requisito considerado de Alta Prioridade, mas não Crítico na luta 
contra o doping no esporte. Consulte o Anexo A da Norma 
Internacional para Conformidade com o Código pelos Signatários. 

Programa de Observadores Independentes: Uma equipe de observadores e/ou 
auditores, sob a supervisão da AMA, que observa e fornece orientações sobre 
o processo de Controle de Doping antes ou durante certos Eventos e relata suas 
observações como parte do programa de monitoramento de Conformidade da AMA.  

Evento Internacional: Um Evento ou Competição em que o Comitê Olímpico 
Internacional, o Comitê Paralímpico Internacional, uma Federação Internacional, 
uma Organização de Grandes Eventos ou outra organização esportiva internacional é o 
órgão dirigente do Evento ou nomeia oficiais técnicos para o Evento. 

Norma Internacional: Um padrão adotado pela AMA em apoio ao Código. A 
Conformidade com uma Norma Internacional (em oposição a outra norma, prática ou 
procedimento alternativo) deve ser suficiente para concluir que os procedimentos 
abordados pela Norma Internacional foram executados adequadamente. As Normas 
Internacionais incluirão quaisquer Documentos Técnicos emitidos de acordo com 
a Norma Internacional. 

 
5 Artigo 10.14 do Código. 
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Organizações de Grandes Eventos: As associações continentais do Comitê Olímpico 
Nacional e outras organizações poliesportivas internacionais que funcionam como órgão 
dirigente de qualquer evento continental, regional ou outro evento internacional. 

Organização Nacional Antidopagem: A(s) entidade(s) designada(s) por cada país 
como detentora da principal autoridade e responsabilidade de adotar e implantar regras 
antidopagem, direcionar a coleta de Amostras, o gerenciamento dos resultados dos 
testes e a realização de audiências a nível nacional. Se tal designação não tiver sido 
feita pelas autoridades públicas competentes, tal entidade será o Comitê Olímpico 
Nacional do país ou seu designado. 

Comitê Olímpico Nacional: A organização reconhecida pelo Comitê Olímpico 
Internacional. O termo Comitê Olímpico Nacional também incluirá a Confederação 
Nacional do Esporte nos países em que a Confederação Nacional do Esporte 
assume responsabilidades típicas do Comitê Olímpico Nacional na área antidopagem. 

Não Conformidade: Quando um Signatário não estiver cumprindo com o Código e/ou 
uma ou mais Normas Internacionais e/ou quaisquer requisitos impostos pelo Comitê 
Executivo da AMA, mas as oportunidades oferecidas na Norma 
Internacional de Conformidade com o Código pelos Signatários para corrigir a(s) não 
Conformidade(s) ainda não expiraram e, portanto, a AMA ainda não alegou formalmente 
a situação de descumprimento do Signatário. 

Pessoa: Uma Pessoa natural ou uma organização ou outra entidade. 

Divulgação pública: Ver Consequências das violações das regras antidopagem acima.  

Conjunto de Testes Registrados: O conjunto de Atletas de maior 
prioridade estabelecidos separadamente, em nível internacional pelas Federações 
Internacionais e em nível nacional pelas Organizações Nacionais Antidopagem, que 
estão sujeitos a testes focados Em Competição e Fora de Competição como parte 
do plano de distribuição de testes da Federação Internacional ou da Organização 
Nacional Antidopagem e, portanto, são obrigados a fornecer informações sobre 
localização, conforme previsto no Artigo 5.56 e na Norma Internacional para Testes e 
Investigações. 

Reintegração: Quando um Signatário declarado anteriormente em situação de 
descumprimento do Código e/ou com Normas Internacionais está determinado a corrigir 
tal descumprimento e atender a todas as outras condições impostas pelo Artigo 11 
da Norma Internacional para a Conformidade com o Código pelos Signatários para a 
Reintegração de seu nome na lista de Signatários Cumpridores do 
Código (e Reintegração deve ser interpretada de acordo). 

Representantes: Autoridades, diretores, oficiais, membros eleitos, funcionários e 
membros do comitê do Signatário ou outro órgão em questão, e também (no caso de 
uma Organização Nacional Antidopagem ou de um Comitê Olímpico Nacional agindo 
como Organização Nacional Antidopagem). Representantes do governo do país 
daquela Organização Nacional Antidopagem ou Comitê Olímpico Nacional. 

Gerenciamento de Resultados: O processo que abrange o período entre a notificação, 
conforme o Artigo 5 da Norma Internacional para Gerenciamento de Resultados, ou em 

 
6 Artigo 5.5 do Código. 
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certos casos (por exemplo, Resultado Atípico, Passaporte Biológico do Atleta, Falha na 
Localização), tais etapas de pré-notificação expressamente previstas no Artigo 5 
da Norma Internacional para Gerenciamento de Resultados, desde a acusação até a 
resolução final do assunto, incluindo o término do processo de audiência em primeira 
instância ou em recursos (se houver). 

Amostra ou Espécime: Qualquer material biológico coletado para fins 
do Controle de Doping. 

Signatários: Aquelas entidades que aceitam o Código e concordando em implantá-lo, 
conforme previsto no Artigo 237. 

Monitoramento Especial: Quando, como parte das consequências impostas a 
um Signatário descumpridor, a AMA aplica um sistema de monitoramento específico e 
contínuo a algumas ou todas as Atividades Antidopagem do Signatário, para garantir 
que o Signatário esteja realizando tais atividades em Conformidade. 

Supervisão: Quando, como parte das consequências impostas a 
um Signatário descumpridor, um Terceiro Aprovado fiscaliza e supervisiona 
as Atividades Antidopagem de tal Signatário, conforme indicador pela AMA, à custa do 
Signatário (e a Supervisão deve ser interpretada de acordo). Quando 
um Signatário foi declarado não conforme e ainda não finalizou um contrato 
de Supervisão com o Terceiro Aprovado, tal Signatário não deve implantar 
independentemente nenhuma Atividade Antidopagem na(s) área(s) que o Terceiro 
Aprovado deve fiscalizar e supervisionar sem o prévio consentimento expresso por 
escrito da AMA.  

Aquisição de controle: Quando, como parte das consequências impostas a 
um Signatário descumpridor, um Terceiro Aprovado assume todas ou algumas 
das Atividades Antidopagem de tal Signatário, conforme orientado pela AMA, à custa do 
Signatário. Nos casos em que um Signatário tenha sido declarado descumpridor e ainda 
não tenha finalizado um contrato de Aquisição de Controle com o Terceiro Aprovado, tal 
Signatário não deverá implantar independentemente nenhuma Atividade 
Antidopagem nas áreas que o Terceiro Aprovado deverá assumir sem o consentimento 
prévio por escrito expresso da AMA.  

Teste de Alvo: Seleção de Atletas específicos para Teste com base nos critérios 
estabelecidos na Norma Internacional para Testes e Investigações. 

Documento Técnico: Documento adotado e publicado pela AMA periodicamente, 
contendo requisitos técnicos obrigatórios sobre tópicos específicos de antidopagem, 
conforme estabelecido em uma Norma Internacional.  

Teste: As partes do processo de Controle de Dopagem  envolvendo o planejamento da 
distribuição de testes, recolhimento de Amostra, manuseio de Amostra e transporte de 
Amostra  para o laboratório. 

Isenção de Uso Terapêutico [TUE]: Uma Isenção de Uso Terapêutico permite que 
um Atleta com uma condição médica use uma Substância Proibida ou Método Proibido, 

 
7 Artigo 23 do Código. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftnref7
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mas somente se as condições estabelecidas no Artigo 4.48 e na Norma 
Internacional para Isenções de Uso Terapêutico forem atendidas. 

Convenção da UNESCO: A Convenção Internacional contra o Doping no Esporte, 
adotada pela 33ª sessão da Conferência Geral da UNESCO em 19 de outubro de 2005, 
incluindo todas e quaisquer emendas adotadas pelos Estados-Partes da Convenção e 
na Conferência das Partes da Convenção Internacional contra o Doping no Esporte. 

AMA: A Agência Mundial Antidopagem. 

3.2 Termos definidos na Norma Internacional para Educação  

Plano Educacional: Um documento que inclui avaliação da situação; identificação de 
um Pool de Educação; Objetivos; Atividades Educacionais e procedimentos de 
monitoramento, conforme exigido pelo Artigo 49. 

Pool de Educação: Uma lista de grupos-alvo identificados por meio de um processo de 
avaliação do sistema. 

3.3 Termos definidos da Norma Internacional para Laboratórios  

Unidade de Gerenciamento de Passaporte de Atletas (APMU): Unidade composta 
por uma Pessoa ou Pessoas responsáveis pelo gerenciamento oportuno 
dos Passaportes Biológicos dos Atletas no ADAMS em nome 
do Custodiante do Passaporte. 

3.4 Termo Definido da Norma Internacional para Proteção de Privacidade e 
Informações Pessoais 

Informações Pessoais: Informações, incluindo, sem limitação, Informação Pessoas 
Sensível, relativa a um participante identificada ou identificável  ou relacionada a 
outra pessoa cuja informação é processada exclusivamente no contexto de Atividades 
Antidopagem de uma Organização Antidopagem.  

  

3.5 Termos definidos na Norma Internacional para Testes e Investigações  

Cadeia de Custódia: A sequência de indivíduos ou organizações responsáveis pela 
custódia de uma Amostra desde o fornecimento da Amostra até esta ser entregue ao 
laboratório para análise.  

Teste Sem Aviso Prévio: Coleta de Amostra  que ocorre sem aviso prévio ao Atleta e 
na qual o Atleta é acompanhado desde o momento da notificação até o fornecimento da 
Amostra disposição. 

Avaliação de Risco: A avaliação de risco de doping em uma disciplina esportiva 
realizada por uma Organização Antidopagem de acordo com o Artigo 4.210. 

 
8 Artigo 4.4 do Código. 

9 Artigo 4 da Norma Internacional para Educação. 

10 Artigo 4.2 da Norma internacional para Testes e Investigações. 
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Autoridade de Coleta de Amostras: A organização responsável pela coleta 
de Amostras em Conformidade com os requisitos da Norma Internacional para Testes e 
Investigações, seja (1) a própria Autoridade de Testes; ou (2) um Terceiro Delegado a 
quem a autoridade para conduzir o Teste tenha sido concedida ou 
subcontratada. A Autoridade de Teste sempre permanece, em última instância, 
responsável, sob o Código, pelo cumprimento dos requisitos da Norma 
Internacional para Testes e Investigações relacionados à coleta de Amostras. 

Equipamento de coleta de Amostras: Frascos, kits ou recipientes A e B, vasilhames 
de coleta, tubos ou outros aparelhos usados para coletar, reter ou armazenar 
a Amostra a qualquer momento durante e após a Sessão de Coleta de Amostras que 
deve atender aos requisitos do Artigo 6.3.411. 

Pessoal de coleta de Amostras: Um termo coletivo para funcionários qualificados, 
autorizados pela Autoridade de Coleta de Amostras , a desempenhar ou ajudar nas 
tarefas durante a Sessão de Coleta de Amostras. 

Sessão de Coleta de Amostras: Todas as atividades sequenciais que envolvem 
diretamente o Atleta, a partir do ponto em que o contato inicial é feito até que 
o Atleta deixe a Estação de Controle de Doping após ter fornecido suas Amostras. 

Plano de Distribuição de Testes: Um documento escrito por uma Organização 
Antidopagem que planeja Testes em Atletas sobre os quais ele possui Autoridade 
de Teste, conforme os requisitos do Artigo 412. 

3.6 Termos definidos na Norma Internacional para Isenções de Uso Terapêutico  

Comitê de Isenção de Uso Terapêutico (ou "TUEC"): Painel criado por 
uma Organização Antidopagem para considerar solicitações de TUEs. 

3.7 Termos definidos específicos à Norma Internacional para Conformidade com o 
Código pelos Signatários  

Programa Antidopagem: Legislação, regras, regulamentos, processos e 
procedimentos e outras atividades (incluindo Atividades Antidopagem) que 
um Signatário precisa implantar para alcançar a Conformidade com o Código. 

Cumprimento do Código: Cumprimento de todos os requisitos do Código e/ou 
das Normas Internacionais aplicáveis ao Signatário em questão, bem como de 
quaisquer requisitos especiais impostos pelo Comitê Executivo da AMA. 

Questionário de Conformidade com o Código: Pesquisa de autoavaliação emitida 
pela AMA na forma de questionário por meio do qual um Signatário se reporta 
à AMA sobre seu cumprimento do Código. 

Auditoria de Conformidade: Avaliação formal realizada pela AMA de todo ou parte 
do Programa Antidopagem do Signatário, de acordo com o Artigo 7.7. 

Comitê de Revisão de Conformidade ou CRC: Conforme descrito no Artigo 5.2.1. 

 
11 Artigo 6.3.4 da Norma Internacional para Testes e Investigações. 

12 Artigo 4, Norma Internacional para Testes e Investigações. 
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Plano de Ação Corretiva: Plano elaborado por um Signatário, estabelecendo como 
o Signatário implantará as ações corretivas identificadas pela AMA em um Relatório de 
Ação Corretiva dentro dos prazos estabelecidos nesse relatório. 

Relatório de ação corretiva: Relatório produzido pela AMA que 
identifica descumprimentos por um Signatário e as ações corretivas que 
o Signatário deve executar para corrigi-las dentro dos prazos estabelecidos. 

Evento de Força Maior: Evento que afeta a capacidade de um Signatário de alcançar 
a Conformidade Total com o Código e decorrente ou atribuível a atos, eventos, 
omissões ou acidentes que estão além do controle razoável do Signatário. Tais eventos 
podem incluir qualquer desastre físico natural, guerra, operações militares, tumultos, 
tumultos, greves, bloqueios, ações terroristas ou comoção civil. De acordo com o Artigo 
8.4.3, no entanto, tais eventos não devem, em circunstância alguma, incluir falta de 
recursos por parte do Signatário, mudanças de funcionários ou funcionários eleitos, ou 
qualquer interferência e/ou falha no fornecimento de apoio ou outro ato ou omissão por 
quaisquer autoridades governamentais ou outras autoridades públicas. 

Solicitação de informações obrigatórias: Solicitação que a AMA pode enviar a 
um Signatário, exigindo que ele forneça informações especificadas até uma data 
determinada para permitir que a AMA avalie a Conformidade com Código por parte do 
Signatário.  

Consequências ao Signatário: Uma ou mais Consequências estabelecidas no Artigo 
24.1.12 do Código que podem ser impostas a um Signatário como resultado de 
sua falha em manter a Conformidade com o Código, tais consequências devem se 
basear nos fatos e circunstâncias específicos do caso em questão, e aplicando os 
princípios estabelecidos no Artigo 10. 

Auditor da AMA: Membro da equipe da AMA ou um especialista externo 
com experiência adequada em Antidopagem treinado pela AMA para conduzir a 
avaliação da Conformidade com o Código por parte do Signatário. O Auditor 
da AMA deve estar livre de qualquer conflito de interesses em relação a cada Auditoria 
de Conformidade que realizar. 

Privilégios da AMA: Os benefícios listados no Artigo 24.1.12.1 do Código.  

3.8 Interpretação 

3.8.1  O texto oficial da Norma Internacional para Conformidade com o Código 
pelos Signatários  deve ser mantido pela AMA e publicado em inglês e francês. No caso 
de qualquer conflito entre as versões em inglês e francês, a versão em inglês 
prevalecerá.  

3.8.2  Assim como o Código, a Norma Internacional para Conformidade com 
o Código pelos Signatários foi elaborada levando em consideração os princípios da 
proporcionalidade, direitos humanos e outros princípios legais aplicáveis. Deve ser 
interpretada e aplicada a essa luz. 

3.8.3  Os comentários que acompanham várias disposições da Norma 
Internacional para Conformidade com o Código pelos Signatários devem ser usados 
para orientar sua interpretação. 
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3.8.4  Salvo indicação em contrário, as referências a Artigos ou anexos são referências a 
Artigos ou anexos da Norma Internacional para Conformidade com o 
Código pelos Signatários. 

3.8.5  Quando o termo "dias" for usado na Norma Internacional para Conformidade com o 
Código pelos Signatários, significará dias corridos, a menos que especificado de outra 
forma. 

3.8.6  Os anexos à Norma Internacional para Conformidade com o 
Código pelos Signatários têm o mesmo status obrigatório que o restante da Norma 
Internacional para Conformidade com o Código pelos Signatários. 

              
 

PARTE DOIS: NORMAS DA AMA PARA ACOMPANHAMENTO E 
APLICAÇÃO DA CONFORMIDADE  COM O CÓDIGO POR PARTE DOS 
SIGNATÁRIOS                                                                                    

4.0 Objetivo 

4.1  O objetivo da Parte Dois da Norma Internacional de Conformidade 
do Código pelos Signatários é garantir que os Signatários entreguem Programas 
Antidopagem em suas respectivas esferas de responsabilidade que atendam aos requisitos 
do Código e das Normas Internacionais, para que haja igualdade de condições no campo 
onde o esporte é praticado. 

4.2  Para enfatizar, o desejo é sempre o de que os Signatários resolvam quaisquer problemas de 
Conformidade voluntariamente. Ter um Signatário declarado não conforme e 
impor Consequências ao Signatário é o último recurso, a ser buscado apenas quando 
o Signatário, apesar de todo incentivo, deixar de tomar as ações corretivas necessárias 
dentro dos prazos exigidos.  

4.3  Portanto, o foco do programa de monitoramento de Conformidade da AMA está no diálogo e 
na comunicação com os Signatários, auxiliando-os em seus esforços para garantir a 
total Conformidade com o Código e fornecendo orientações para a melhoria contínua de seus 
Programas Antidopagem. Onde são identificadas instâncias de não Conformidade, a Norma 
Internacional para Conformidade com o Código pelos Signatários estabelece procedimentos e 
padrões objetivos, pré-determinados e transparentes que dão ao Signatário a oportunidade 
de corrigir tais não Conformidades e que levam (se as não Conformidades não forem 
corrigidas) à determinação de descumprimento e à imposição de Conseqüências aos 
Signatários previsíveis, niveladas e proporcionais. Também estabelece um caminho claro 
para a Reintegração. 
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5.0  Funções, Responsabilidades e Procedimentos dos Diferentes Órgãos 
Envolvidos na Função de Monitoramento de Conformidade da AMA 

Figura 1: Fluxograma que descreve o processo desde a identificação da não Conformidade até uma alegação de 

descumprimento (Artigos 5.1 a 5.3)   
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5.1 Supervisão operacional da Conformidade com o Código 

5.1.1  A supervisão operacional da Conformidade com o Código é fornecida 
pela gerência da AMA por meio de uma Força- Tarefa interna 
de Conformidade da AMA, composta por funcionários de 
diferentes departamentos da AMA.  

5.1.2 A gerência da AMA é responsável por coordenar e direcionar o 
desenvolvimento de todas as atividades relacionadas ao programa de 
monitoramento de Conformidade da AMA em coordenação com o Comitê de 
Revisão de Conformidade com o Código (CRC) e de acordo com qualquer 
priorização de esforço aprovado pelo CRC, além do Artigo 7.2. Isso inclui:  

5.1.2.1 coordenação da prestação de apoio e assistência contínuos 
pela AMA aos Signatários no cumprimento de suas obrigações nos termos 
do Código e das Normas Internacionais (ver Artigo 6);  

5.1.2.2 uso de todas as ferramentas à disposição da AMA para monitorar 
a Conformidade com o Código pelos Signatários, incluindo, mas não limitado 
a, ADAMS, Questionários de Conformidade com Código, Solicitações de 
Informações Obrigatórias, Auditorias de Conformidade, informações obtidas 
pelo monitoramento contínuo da Conformidade e qualquer outra informação 
relevante recebida ou coletada pela AMA (ver Artigo 7);  

5.1.2.3 quando as não Conformidades são identificadas, abrir um diálogo 
com o Signatário, identificando ações corretivas a serem tomadas 
pelo Signatário para corrigir as não Conformidades e fornecendo orientação 
para ajudar o Signatário a concluir as ações corretivas dentro dos prazos 
estabelecidos (ver Artigo 8);  

5.1.2.4 avaliar se as ações corretivas dos Signatários  corrigiram as não 
Conformidades na íntegra, referindo casos à CRC, onde as não 
Conformidades não foram corrigidas na íntegra, fornecendo relatórios com 
informações de apoio necessárias para facilitar as  discussões do CRC e a 
implantação e o acompanhamento de Recomendações do CRC (ver Artigos 
8 e 9);  

5.1.2.5 quando um Signatário deixar de corrigir as não Conformidades dentro 
do prazo exigido e seguindo a recomendação do CRC, obter a aprovação 
do Comitê Executivo da AMA para notificar formalmente o Signatário do 
suposto descumprimento, com esse aviso também especificando 
as Consequências aos Signatários que devem ser aplicadas a tal 
descumprimento e as condições propostas que o Signatário deve satisfazer 
para ser Reintegrado (ver Artigos 8, 9, 10 e 11); e  

5.1.2.6 monitoramento dos esforços do Signatário para satisfazer 
as condições de Reintegração impostas a ele, a fim de informar o CRC sobre 
se e quando recomendar que o Signatário seja Reintegrado (ver Artigo 11). 

5.2    Revisão Independente e Recomendações 

5.2. 1  O Comitê de Revisão de Conformidade é um Comitê 
Permanente independente e não político da AMA que supervisiona os esforços de 
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monitoramento de Conformidade com Código da AMA e as atividades de fiscalização, e 
fornece conselhos e recomendações sobre tais assuntos ao Comitê Executivo da AMA. 

5.2.1.1 O CRC é regido por Termos de Referência projetados para garantir a 
independência, neutralidade política e especialização de seus membros que 
sustentam a credibilidade de seu trabalho. Os Termos de Referência incluem 
disposições estritas sobre conflitos de interesse que exigem que os membros 
do CRC declarem possíveis conflitos de interesse e se retirem de todas 
as deliberações do CRC em qualquer assunto em que possa haver tal 
conflito.  

5.2.2  O CRC segue procedimentos padronizados abrangendo revisão, avaliação, 
comunicação e a formulação de recomendações da AMA  ao Comitê Executivo em 
assuntos relacionados à Conformidade com o Código, correção de não 
Conformidades e Reintegração. Tais procedimentos (consulte os Artigos 8, 9 e 11) 
foram projetados para apoiar uma abordagem transparente, objetiva e consistente 
para a avaliação e aplicação da Conformidade com o Código. 

5.2.2.1  Quando a Administração da AMA relata aparentes não 
Conformidades ao CRC, segue-se um procedimento que dá ao Signatário em 
questão o tempo e a oportunidade de explicar e corrigir as não 
Conformidades dentro de um prazo determinado, a fim de alcançar total 
Conformidade  com o Código (consulte o Artigo 8).  

5.2.2.2  Se o Signatário não corrigir as não Conformidades no âmbito desse 
procedimento, o CRC analisará o caso detalhadamente e decidirá se recomenda 
ao Comitê Executivo da AMA que seja emitida uma notificação formal 
ao Signatário alegando descumprimento (ver Artigo 5.3). 

5.2.3  Além de revisar e avaliar questões relacionadas à Conformidade levantadas 
pela Administração da AMA, CRC pode, a qualquer momento, identificar questões 
relacionadas a Conformidade por conta própria, a serem tratadas 
pela Administração da AMA. 

5.3 Determinação independente de Descumprimento e Consequências aos Signatários 

5.3.1  De acordo com o Artigo 24.1.4 do Código, mediante recomendação do 
CRC, o Comitê Executivo da AMA poderá aprovar o envio a um Signatário de uma 
notificação formal de seu suposto descumprimento do Código e/ou das Normas 
Internacionais, com tal notificação especificando também as Consequências aos 
Signatários aplicáveis a tal descumprimento e as condições propostas, que 
o Signatário deve satisfazer para que seja restabelecido.  

5.3.2  De acordo com o Artigo 24.1.5 do Código, se o Signatário aceitar ou não contestar o 
conteúdo dessa notificação dentro de vinte e um (21) dias após seu recebimento, a 
alegação de não Conformidade será considerada admitida e as condições 
das Consequências e Reintegração serão consideradas aceitas (a menos que haja 
recurso interposto de acordo com o Artigo 13.6 do Código) e a notificação se tornará 
automaticamente uma decisão final executória com efeito imediato, de acordo com 
o Artigo 24.1.9 do Código. Se o Signatário contestar qualquer parte da notificação, o 
conflito será resolvido pelo CAS de acordo com o Artigo 24.1.6 do Código.  

5.3.3  Uma vez que a notificação é aceita como uma decisão final pelo Signatário ou (se 
contestado) uma vez que uma decisão final seja emitida pelo CAS, então, de acordo 
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com o Artigo 24.1.9 do Código, tal decisão será aplicável em todo o mundo e será 
reconhecida, respeitada e terá pleno efeito sobre todos os outros Signatários, de 
acordo com sua autoridade e dentro de suas respectivas esferas de 
responsabilidade (veja a Figura Dois abaixo). 

5.4 O princípio do último recurso 

5.4.1 Consistente com o princípio de 'último recurso', em qualquer caso (incluindo 
não apenas casos comuns, mas também de via rápida), se um Signatário não 
cumprir os prazos exigidos para corrigir as não Conformidades e, portanto, o caso 
for encaminhado para o CRC e além, desde que o Signatário corrija as não 
Conformidades a qualquer momento antes de a imposição das Consequências aos 
Signatários  impostas pelo CAS, nenhuma tal Consequência será imposta, exceto na 
medida em que tenham incorrido custos na prossecução do caso perante 
do CAS (nesse caso, o Signatário deve cobrir tais custos); e/ou (b) a falha em 
corrigir uma não Conformidade dentro do prazo determinado resultou em prejuízo 
irreparável ao combate ao doping no esporte (nesse caso, podem ser 
impostas Consequências aos Signatários para refletir tal prejuízo).  
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Figura 2: Fluxograma que descreve o processo após uma alegação formal de descumprimento (Artigos 5.3.1, 

5.3.2 e 5.3.3)  
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5.5    Procedimentos de Reintegração 

5.5.1 Quando aplicável, a Administração da AMA informará ao CRC sobre a implantação 
das condições de Reintegração pelo Signatário, e o CRC fará recomendações 
ao Comitê Executivo da AMA sobre se o Signatário cumpriu ou não tais condições e 
deve ser Reintegrado.  

5.5.2 Quando o Comitê Executivo da AMA alega que um Signatário ainda não cumpriu 
suas condições de Reintegração e ainda não deveria ser Reintegrado, se 
o Signatário contestar tal alegação, a disputa será resolvida pelo CAS conforme o Artigo 
24.1.10 do Código. De acordo com o Artigo 24.1.9 do Código, a decisão do CAS será 
aplicável em todo o mundo e deverá ser reconhecida, respeitada e ter pleno efeito sobre 
todos os demais Signatários, de acordo com sua autoridade e dentro de suas 
respectivas esferas de responsabilidade.  

6.0  Apoio da AMA aos esforços dos Signatários para atingir/manter 
sua Conformidade com o Código 

6.1 Objetivo 

6.1.1 A prioridade da AMA é apoiar os Signatários no fortalecimento de 
seus Programas Antidopagem, aumentando, assim, a proteção que eles fornecem a 
Atletas. Permanecerá em todos os momentos a obrigação do Signatário de alcançar a 
total Conformidade com o Código, e não será uma defesa ou desculpa que outros não 
ajudaram o Signatário a cumprir tal obrigação. No entanto, a AMA fará todos os esforços 
razoáveis para fornecer suporte e assistência aos Signatários que buscam alcançar, 
manter ou retornar à Conformidade total com o Código. 

6.2  Suporte técnico e operacional 

6.2.1 A AMA fornecerá suporte operacional e técnico aos Signatários para ajudá-los a 
alcançar, manter ou (quando aplicável) retornar ao total Cumprimento total com o 
Código, inclusive fornecendo conselhos e informações, desenvolvendo recursos, 
diretrizes, materiais de treinamento e programas de treinamento e facilitando parcerias 
com outras Organizações Antidopagem sempre que possível. Onde 
o orçamento da AMA permitir, esse apoio será fornecido sem custo aos Signatários. 

6.2.2  A título de ilustração, a AMA desenvolveu vários documentos e ferramentas para ajudar 

os Signatários a entender suas responsabilidades sob o Código e as Normas 

Internacionais, e para alcançar e manter total Conformidade com tais responsabilidades, 

incluindo: 

6.2.2.1  regras-modelo para a implantação do Código e das Normas 

Internacionais na área de competência do Signatário; 

6.2.2.2  diretrizes que abrangem a implantação de vários componentes de 

um Programa Antidopagem compatível com o Código, incluindo (sem 

limitação) Testes, TUEs, Gerenciamento de Resultados , Educação, além dee 

inteligência e investigações; 

6.2.2.3 documentos e formulários modelo; e 
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6.2.2.4 ferramentas educacionais online. 

6.2.3  A AMA também desenvolveu o Questionário de Conformidade com o Código  e 
o Programa de Auditoria de Conformidade, projetados para ajudar os Signatários a 
identificar não Conformidades em seus Programas Antidopagem e a conceber e 
implantar planos para corrigir tais não Conformidades.  A AMA forneceu e continuará a 
fornecer várias formas de apoio e assistência aos Signatários na compreensão de 
seu Questionário de Conformidade com Código, seu Programa de Auditoria de 
Conformidade e todos os outros aspectos de seu programa de monitoramento de 
Conformidade, incluindo sessões informativas; uma seção em seu website na qual 
materiais relevantes para o programa de monitoramento de Conformidade foram e 
continuarão sendo publicados, incluindo respostas a perguntas frequentes e outros 
recursos de apoio.  

6.2.4  Um Signatário pode procurar assistência de outro Signatário para ajudá-lo a 
alcançar a Conformidade total com o Código. A AMA procurará ajudar os Signatários 
a estabelecer tais parcerias, inclusive fornecendo em seu website informações e 
diretrizes adicionais sobre acordos de parceria. Um Signatário também pode nomear 
um Terceiro Delegado para realizar Atividades Antidopagem em seu nome. De acordo 
com o Artigo 20 do Código e o Artigo 8.4.3 desta Norma para Conformidade com o 
Código pelos Signatários, no entanto, o Signatário permanecerá sempre totalmente 
responsável por qualquer não Conformidade resultante. O Signatário deve garantir que 
seja capaz de exigir que o Terceiro Delegado coopere totalmente (e permitir que 
o Signatário coopere totalmente) com todos os esforços de monitoramento de 
Conformidade da AMA, incluindo (sem limitação) a utilização adequada 
dos Questionários de Conformidade com o Código,  Solicitações de 
Informações Obrigatórias, Auditorias de Conformidade e todos os requisitos de 
monitoramento contínuo de Conformidade (consulte o Artigo 7.8).  

6.2.5  Conforme estabelecido no Artigo 8, quando não Conformidades são identificadas, 
seja em um Questionário de Conformidade com o Código ou em uma Auditoria de 
Conformidade, ou de outra forma, o foco da Gerência da AMA será ajudar 
o Signatário em questão, por meio de diálogo e apoio, a alcançar total Conformidade 
com o Código. O Signatário terá a oportunidade adequada de contestar ou corrigir 
as não Conformidades, incluindo (se necessário) o fornecimento pela AMA de 
um Relatório de Ação Corretiva estabelecendo quais ações são necessárias e 
especificando os prazos para sua conclusão. O Relatório de Ação Corretiva também 
pode incluir recomendações sobre melhores práticas e pode se referir, quando 
apropriado, aos recursos e materiais publicados no site da AMA que podem ajudar 
o Signatário a responder ao relatório e fortalecer seu Programa Antidopagem. Além 
disso, a AMA analisará qualquer Plano de Ação Corretivo (incluindo qualquer 
documento solicitado e relevante) fornecido por um Signatário e fará os comentários 
necessários para garantir que seja adequado ao seu objetivo.   

7.0  Monitorando os esforços de Conformidade com o Código dos Signatários 

7.1  Objetivo  

7.1.1  De acordo com a obrigação prevista nos  Artigos 20.7.3 e 24.1.1 do Código, 
para monitorar a Conformidade com o Código pelos Signatários, 
a AMA analisa as regras e regulamentos dos Signatários (e/ou legislação, 
Código tiver sido implantado dessa forma em um país específico) para garantir que 
eles estejam em Conformidade com o Código e as Normas Internacionais. Ela 
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também avalia se os Signatários estão implantando suas regras, regulamentos e 
legislação por meio de Programas Antidopagem que atendem a todos os requisitos 
do Código e das Normas Internacionais. O objetivo do Artigo 7 é estabelecer os 
padrões que governarão tais atividades de monitoramento. O objetivo sempre será 
tornar o processo de monitoramento o mais eficiente e econômico possível. 
 

7.2  Priorização entre diferentes Signatários 

  7.2.1        As seguintes partes são todas Signatárias do Código: 

7.2.1.1 o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico Internacional; 

7.2.1.2 outras Organizações de Grandes Eventos; 

7.2.1.3 Federações internacionais; 

7.2.1.4 Comitês Olímpicos Nacionais e Paralímpicos Nacionais;  

7.2.1.5 Organizações Nacionais Antidopagem; e  

7.2.1.6 várias outras organizações listadas no site da AMA, incluindo, mas não 
se limitando a, associações de Comitês Olímpicos Nacionais, associações de 
federações internacionais, organizações de Atletas com deficiência que não são 
federações internacionais e associações nacionais de jogos da Commonwealth. 

7.2.2  Dado o grande número de Signatários e os recursos limitados da AMA, 
o CRC pode aprovar propostas da Administração da AMA para priorizar o 
monitoramento da Conformidade com o Código de certas categorias 
de Signatários, com base no escopo das Atividades Antidopagem exigidas de 
categorias de Signatários do Código; e/ou (b) de certos Signatários específicos, 
com base em uma Avaliação de Risco objetiva. A seguir, é apresentada uma 
lista não exaustiva dos fatores que podem ser considerados em tal avaliação: 

7.2.2.1 (quando o Signatário é uma Federação Internacional) o risco fisiológico 
de doping em um determinado esporte/disciplina;  

7.2.2.2 (quando o Signatário é uma Federação Internacional) participação 
do Signatário nos Jogos Olímpicos e/ou Paralímpicos;  

7.2.2.3 (quando o Signatário é uma Organização de Grandes Eventos) o nível 
de Atletas participantes do Evento;  

7.2.2.4 desempenhos de Atletas de um país específico em Eventos 
Internacionais;  

7.2.2.5 o histórico de doping em um país específico ou em um esporte/disciplina 
específico;  

7.2.2.6 resposta de um Signatário  a uma Solicitação de Informações 
Obrigatórias ou a um Questionário de Compliance com o Código;  

7.2.2.7 recebimento de informações críveis ou os resultados de uma 
investigação sugerindo que pode haver não 
Conformidades significativas no Programa Antidopagem do Signatário;  
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7.2.2.8 uma violação por parte do  Signatário de Requisitos Críticos ou de Alta 
Prioridade do Código ou da Norma Internacional;  

7.2.2.9 a não implantação por parte do Signatário das recomendações após 
programas de colaboração em que a AMA foi facilitadora ou parte;  

7.2.2.10 a não implantação por parte do Signatário  de medidas (por 
exemplo, Teste de Alvos), após uma recomendação feita ou endossada 
pela AMA (por exemplo, em relação a Testes: na preparação para os Jogos 
Olímpicos ou Paralímpicos ou outro Evento);  

7.2.2.11 (quando o Signatário é um NADO ou um Comitê Olímpico 
Nacional agindo como um NADO) o fato de o país do Signatário sedie um 
laboratório credenciado pela AMA  e/ou é candidato a sediar ou ganhou o direito 
de sediar um grande evento esportivo;  

7.2.2.12 quando um signatário que não for considerado conforme estiver 
buscando Reintegração; e/ou  

7.2.2.13 houver solicitação do Comitê Executivo da AMA e/ou do Conselho da  
AMA. 

7.2.3  Artigo 20 do Código exige que Federações Internacionais, Comitês Olímpicos 
Nacionais e Comitês Paralímpicos Nacionais apliquem Conformidade com o Código 
junto a seus membros/organismos reconhecidos. Se, no curso de suas atividades de 
monitoramento, a AMA souber de aparente não cumprimento com o Código por um 
membro/organismo reconhecido de um Signatário, ela notificará o Signatário sobre o 
acompanhamento e a ação adequados, de acordo com as obrigações do Signatário sob 
o Código. 

7.2.4  Além disso, dado o grande número de Signatários e os recursos limitados da AMA, o 
CRC pode aprovar propostas da Administração da AMA para priorizar a aplicação 
dos requisitos Críticos e (em certas circunstâncias) de Alta Prioridade do Código e/ou 
das Normas Internacionais (inclusive, quando necessário, alegando não Conformidade e 
propondo a imposição de Consequências aos Signatários), dando 
aos Signatários oportunidade adicional de tomar as ações corretivas necessárias para 
garantir a Conformidade com outros requisitos do Código e/ou das Normas 
Internacionais. A maior prioridade será dada à imposição de Consequências aos 
Signatários apropriadas nos casos que envolvam descumprimento 
de Requisitos Críticos e Fatores Agravantes.   

7.2.5  A AMA também pode contar com o apoio de outros órgãos para auxiliá-la em suas 
tarefas de monitoramento.  

7.2.6  Para evitar dúvidas, o Signatário deverá cumprir integralmente suas obrigações nos 
termos do Código e das Normas Internacionais, independentemente de ser ou 
não priorizado para monitoramento pela AMA. 

7.3  Cooperação com outros órgãos 

7.3.1  A AMA pode cooperar, conforme apropriado, com outros organismos relevantes na 
promoção do Cumprimento total do Código pelos Signatários, incluindo (sem limitação) 
a UNESCO, em seus esforços para promover a Conformidade dos governos com 
a Convenção da UNESCO e o Conselho da Europa, em seus esforços para promover 
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Conformidade dos governos com sua Convenção Antidopagem e/ou com qualquer outra 
organização ou iniciativa intergovernamental. O objetivo de tal cooperação será facilitar 
e maximizar a eficácia dos próprios esforços da AMA no monitoramento 
da Conformidade com o Código pelos Signatários.  

Tal cooperação deve ser conduzida de maneira a respeitar todas as leis de proteção de 
dados aplicáveis. 

7.3.2  Tal cooperação pode incluir (sem limitação) uma coordenação com as atividades de 
monitoramento de Conformidade de outro órgão em relação a um país específico (por 
exemplo, visitas conjuntas ao local, questionários coordenados), troca de informações 
relevantes que possam ajudar em tais atividades, e coordenação de ações destinadas a 
auxiliar e incentivar o cumprimento pelas partes relevantes. 

7.4 Ferramentas de monitoramento da AMA 

7.4.1  A AMA pode fazer uso de todos os meios legais à sua disposição para monitorar 
a Conformidade com o Código pelos Signatários, incluindo (sem limitação):  

7.4.1.1 a exigência de que cada Signatário, de acordo com o Artigo 24.1.2 
do Código, preencha e envie Questionários de Conformidade com Código e/ou outros 
relatórios sobre sua Conformidade com Código dentro de prazos razoáveis e claramente 
comunicados. Tais relatórios devem fornecer todas as informações solicitadas pela AMA 
de maneira precisa e completa, explicar os motivos de qualquer não 
Conformidade identificada e descrever os esforços que o Signatário fez e/ou propõe 
fazer para corrigir tais não Conformidades;  

7.4.1.2 a realização de Auditorias de Conformidade dos Programas  Antidopagem 
em andamento dos Signatários, de acordo com o Artigo 7.7, a fim de avaliar 
sua Conformidade com o Código, identificar e categorizar não Conformidades e 
identificar ações corretivas necessárias para corrigir as não Conformidades e, assim, 
alcançar a Conformidade Total com o Código;  

7.4.1.3 realização de Programas de Observadores Independentes nos Jogos Olímpicos 
e nos Jogos Paralímpicos, e (b) em outros Eventos selecionados;  

7.4.1.4 revisão da adequação das respostas dos Signatários a solicitações feitas ou 
endossadas pela AMA para implantar o Teste de Alvos e/ou outras medidas na 
preparação para os Jogos Olímpicos, Paralímpicos ou outro Evento;   

7.4.1.5 revisão dos seguintes documentos principais: 

(a)  regras e regulamentos dos Signatários (e/ou legislação 
relevante, se o Código foi implantado em um país específico de 
tal forma); 

(b)  Avaliações de Risco e Planos de Distribuição de Testes dos 
Signatários fornecidos de acordo com o Artigo 5.4 do Código e o 
Artigo 4.1.3 da Norma Internacional para Testes e Investigações; 

(c)  relatórios estatísticos anuais dos Signatários referentes às suas 
respectivas atividades de Controle de Doping, fornecidos de 
acordo com o Artigo 14.4 do Código; 
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(d)  formulários de Controle de Doping, decisões de TUEs e outros 
dados arquivados no ADAMS (incluindo avaliação da 
Conformidade com os requisitos para arquivar tais informações 
no ADAMS dentro de prazos determinados e revisão 
das decisões de TUEs para Conformidade com a Norma 
Internacional para Isenções de Uso Terapêutico);  

 

(e)  relatórios compilados por outros órgãos relevantes (por exemplo, 
relatórios de visitas a países realizadas pelo Grupo de 
Monitoramento da Convenção Antidopagem do Conselho da 
Europa); 

 (f)  relatórios compilados por outros órgãos relevantes (por exemplo, 
relatórios de visitas a países conduzidas pelo Grupo de 
Monitoramento da Convenção Antidopagem do Conselho da 
Europa); e 

(g)  quaisquer outros documentos ou dados solicitados 
pela Administração da AMA ao Signatário, a fim de avaliar 
a Conformidade com o Código pelo Signatário; 

7.4.1.6  realização de outras atividades de monitoramento contínuo da Conformidade, de 
acordo com o Artigo 7.8; 

7.4.1.7  revisão das decisões de Gerenciamento de Resultados tomadas 
pelos Signatários e comunicadas à AMA de acordo com os Artigos 7.6 e 14.1.4 
do Código e a Norma Internacional para Gerenciamento de Resultados, incluindo 
(sem limitação) as decisões dos Signatários:  

(a)  de não apresentar um Resultado Atípico como um Resultado 
Analítico Adverso; 

(b)  não apresentar um Resultado Analítico Adverso ou um Resultado 
de Passaporte Adverso como uma violação da regra 
antidopagem; 

(c)  não apresentar falhas de localização ou outras violações 
aparentes como violações da regra antidopagem; 

(d)  retirar a alegação de violação da regra antidopagem; e 

(e)  concordar com o resultado de um processo alegando uma 
violação da regra antidopagem sem antes realizar uma 
audiência; 

desde que, salvo em casos excepcionais, a AMA não alegue 
descumprimento por parte de um Signatário  com base apenas em uma 
única decisão de Gerenciamento de Resultados não conforme. Em vez 
disso, a AMA notificará o Signatário dentro de um período razoável 
após o recebimento de um número significativo de decisões 
de Gerenciamento de Resultados que a Administração 
da AMA considerar não conformes. Posteriormente, a AMA tomará 
medidas adicionais contra o Signatário por descumprimento  (emitindo 
um Relatório de Ação Corretiva em Conformidade com o Artigo 8.2.2); 
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se, apesar de tal notificação, (1) o Signatário não adotar medidas 
razoavelmente projetadas para evitar quaisquer outras decisões 
de Gerenciamento de Resultados não conformes; ou (2) a AMA receber 
outra decisão de Gerenciamento de Resultados não conforme pela qual 
o Signatário é responsável;     

7.4.1.8  avaliação e processamento de informações de inteligência sobre potenciais não 
Conformidades obtidas a partir de fontes confiáveis, incluindo, mas não limitado 
ao Departamento de Inteligência e Investigações da AMA, Signatários e outras 
partes interessadas, laboratórios credenciados pela AMA e outros laboratórios 
aprovados pela AMA, Autoridades de Coleta de Amostras e/ou Pessoal de 
Coleta de Amostras, autoridades de aplicação da lei e outras autoridades 
relevantes (incluindo outros órgãos reguladores e/ou disciplinares), Atletas e 
outras Pessoas, denunciantes, mídia e público em geral;  

7.4.1.9  uso dos poderes atribuídos à AMA sob o Artigo 10.7.1 do Código para incentivar 
Atletas e outras Pessoas a fornecerem informações em relação a não 
Conformidade dos Signatários;  

7.4.1.10  solicitação ao Departamento de Inteligência e Investigações da AMA que 
acompanhe as informações sobre e/ou investigue possíveis ocorrências de não 
Conformidade por parte dos Signatários; e 

7.4.1.11 uso de qualquer outra informação ou dados relevantes e confiáveis disponíveis. 

7.4.2  Quando um Signatário for obrigado a fornecer informações de Conformidade à AMA (por 
exemplo, em resposta a um Questionário de Conformidade com Código ou a 
uma Solicitação de Informações Obrigatórias) que sejam as informações proprietárias e 
confidenciais do Signatário, a AMA tratará de tais informações confidencialmente e as 
usará apenas para monitorar a Conformidade com o Código e não para qualquer outro 
fim. 

7.5 Questionários de Conformidade com o Código 

7.5.1   O Artigo 24.1.2 do Código exige que os Signatários se reportem à AMA sobre 
sua Conformidade com o Código quando solicitado pela AMA. 

7.5.2  Como e quando determinado pelo Comitê Executivo da AMA por recomendação do 
CRC (mas não mais do que uma vez a cada três (3) anos, a menos que ocorram 
circunstâncias excepcionais), a AMA enviará Questionários  de Conformidade com 
o Código aos Signatários para permitir que eles se autoavaliem e relatem sua  
Conformidade com o Código e quaisquer possíveis não Conformidades. O Questionário 
de Conformidade com o Código pode exigir que o Signatário forneça documentação 
para apoiar e complementar suas respostas às perguntas contidas no Questionário de 
Conformidade com Código. 

 

7.5.3  A AMA especificará uma data razoável para a devolução do Questionário 
de Conformidade com o Código preenchido, incluindo toda a documentação que o 
acompanha. Ela enviará lembretes aos Signatários conforme a data se aproximar. 

7.5.4  Além do Artigo 24.1.3 do Código, a não devolução por parte de Signatário de 
um Questionário de Conformidade com o Código preciso e completo à AMA até a data 
determinada constitui descumprimento do Artigo 24.1.2 do Código que acionará o 
processo descrito no Artigo 8.3.1. 
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7.5.5  A AMA revisará as informações fornecidas no Questionário de Conformidade com o 
Código preenchido para avaliar o grau de Conformidade com Código do Signatário. A 
AMA procurará verificar as respostas do Signatário a perguntas específicas 
no Questionário de Conformidade com Código, por referência a informações obtidas de 
outras fontes confiáveis, como dados arquivados no ADAMS e relatórios de investigação 
independentes. A AMA discutirá com o Signatário  quaisquer aparentes discrepâncias 
entre as respostas do Signatário e tais dados antes de tirar conclusões. 

7.5.6  Quando a AMA determinar que o Questionário de Conformidade com Código não revela 
nenhuma não Conformidade, o Signatário será devidamente notificado por escrito. Se, 
de fato, existem (e existiam na época) não Conformidades que a AMA não conseguiu 
identificar em sua revisão do Questionário de Conformidade com Código 
preenchido pelo Signatário, mas que foram identificadas como parte de outras 
atividades de monitoramento de Conformidade, a conclusão original da AMA não deve 
restringir de maneira alguma sua capacidade de executar as etapas especificadas 
nesta Norma para Conformidade com o Código pelos Signatários, para que as não 
Conformidades sejam corrigidas pelo Signatário. 

7.5.7  Quando a AMA identificar não Conformidades com base no Questionário de 
Conformidade com o Código preenchido pelo Signatário, ela emitirá um Relatório de 
Ação Corretiva, de acordo com o Artigo 8.2.2. 

7.6 Solicitações de informações obrigatórias 

7.6.1  Independentemente de qualquer outra atividade de monitoramento, em que 
a AMA receba ou colete informações indicando que um Signatário pode não estar 
cumprindo com requisitos Críticos ou de Alta Prioridade, a Administração da AMA pode 
enviar ao Signatário um Pedido de Informações Obrigatórias exigindo que forneça 
informações que permitam à AMA confirmar a posição atual.  A AMA solicitará apenas 
informações necessárias e ainda não disponibilizadas para a AMA por outras fontes 
(como o ADAMS) para realizar sua avaliação de maneira efetiva do Cumprimento com 
o Código pelo Signatário. A solicitação explicará por que a Administração da AMA está 
solicitando as informações e especificará a data em que o Signatário as fornecerá (data 
que não inferior a vinte e um (21) dias). 

7.6.2  A Administração da AMA designará um Auditor da AMA para revisar a resposta recebida 
do Signatário e fornecer uma avaliação e recomendação, incluindo (quando apropriado) 
uma recomendação para emitir um Relatório de Ação Corretiva de acordo com o Artigo 
8.2.2. 

7.6.3  Se o Signatário deixar de fornecer a resposta necessária a uma Solicitação 
de Informações Obrigatórias na data determinada pela AMA para o recebimento de tal 
resposta, isso desencadeará o processo descrito no Artigo 8.3.1. 

7.7 O programa de Auditoria de Conformidade 

7.7.1  A administração da AMA decidirá (sujeito à supervisão do CRC) quais Signatários serão 
submetidos a uma Auditoria de Conformidade. Os fatores listados no Artigo 7.2.2 podem 
desencadear uma Auditoria de Conformidade.  Os Signatários também podem ser 
selecionados para uma Auditoria de Conformidade com base em qualquer outro motivo 
relevante ou inteligência crível coletada ou recebida pela AMA. 

7.7.2  A Auditoria de Conformidade será conduzida pelos Auditores da AMA. A Auditoria 
de Conformidade pode ser conduzida pessoalmente (ou seja, quando a equipe de 
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auditoria visita o Signatário e conduz a avaliação do Programa 
Antidopagem do Signatário na presença de membros relevantes da equipe do 
Signatário) ou por meio de troca de informações escritas iniciada por uma solicitação 
da AMA, como uma Solicitação de Informações Obrigatórias.  

7.7.3  Em cada caso, o Signatário cooperará com a AMA e a equipe de auditoria da AMA em 
todos os aspectos da Auditoria de Conformidade. A falta de cooperação pode ser 
encaminhada pela Administração da AMA ao CRC para consideração como uma 
potencial não Conformidade. 

7.7.4   Organizando uma Auditoria de Conformidade presencial: 

7.7.4.1  A AMA enviará ao Signatário um aviso de sua seleção para uma Auditoria 
de Conformidade, os nomes do auditor principal e demais membros da equipe 
de auditoria, além das datas em que a equipe de auditoria propõe visitar 
os escritórios do Signatário para realizar a auditoria, que geralmente tem de dois 
a três (2-3) dias de duração. As datas identificadas devem dar ao Signatário pelo 
menos um (1) mês para se preparar para a visita de auditoria.  

7.7.4.2  O Signatário tem catorze (14) dias para responder à notificação com a 
confirmação de que as datas propostas para a auditoria são convenientes ou 
explicar por que tais datas não são convenientes e propor datas alternativas 
mais próximas possível das datas propostas pela AMA. Se um Signatário se 
recusar a ser auditado ou frustrar o processo por não cooperar na busca de 
datas apropriadas para uma auditoria, isso será considerado uma não 
Conformidade com o Artigo 24.1.2 do Código e desencadeará o processo 
estabelecido no Artigo 8.3.1. 

7.7.4.3  Uma vez confirmadas as datas, a AMA enviará ao Signatário um plano de 
auditoria, fornecendo orientações sobre o escopo da auditoria a ser realizada e 
sobre como se preparar para a visita de auditoria.  

7.7.4.4  Pelo menos catorze (14) dias antes da visita de auditoria, o auditor líder deve se 
comunicar diretamente (por exemplo, por telefone ou por reunião pessoal) com 
o contato principal do Signatário para questões de Conformidade, a fim de 
confirmar todas as providências necessárias, responder a quaisquer perguntas 
sobre a auditoria e discutir como as informações devem ser preparadas e 
apresentadas pelo Signatário à equipe de auditoria. 

7.7.5  Em todos os casos, o Signatário facilitará a visita da equipe de auditoria da AMA, 
incluindo a organização de pessoal adequado durante a visita de auditoria e o 
fornecimento de locais de reuniões necessários e instalações relacionadas para 
a equipe de auditoria da AMA realizar a Auditoria de Conformidade. Caso 
o Signatário delegue alguma parte de seu Programa Antidopagem a um Terceiro 
Delegado, o Signatário deverá garantir que os representantes do Terceiro 
Delegado estejam disponíveis para responder a perguntas da equipe de 
auditoria da AMA e fornecer qualquer documentação ou informação solicitada durante o 
processo de auditoria. 

7.7.6  Na reunião de abertura da auditoria, a equipe de auditoria explicará a abordagem 
adotada para a Auditoria de Conformidade, confirmará o escopo da auditoria e o que 
espera do Signatário em termos de cooperação e apoio. Isso dará ao Signatário a 
oportunidade de fazer qualquer pergunta em relação à auditoria. 
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7.7.7  Durante a Auditoria de Conformidade, a equipe de auditoria avaliará o Programa 
Antidopagem do Signatário usando informações mantidas em arquivo de diferentes 
fontes, incluindo o Questionário de Conformidade 
com Código preenchido pelo Signatário, dados arquivados no ADAMS, relatórios de 
investigação independentes, informações coletadas ou recebidas, relatórios da mídia 
que a AMA considere confiável e qualquer outra informação confiável disponível. A 
equipe de auditoria buscará exemplos representativos e provas do trabalho realizado 
pelo Signatário como parte de seu Programa Antidopagem, observando quaisquer 
discrepâncias entre tais exemplos e evidências e as informações fornecidas pelo 
Signatário  (por exemplo, em seu Questionário de Conformidade com o 
Código). O Signatário deve cooperar para fornecer à equipe de auditoria acesso total a 
todas as informações, procedimentos e sistemas necessários à conclusão da Auditoria 
de Conformidade. 

7.7.8  Na reunião de encerramento, a equipe de auditoria apresentará verbalmente suas 
descobertas preliminares ao Signatário, incluindo a identificação de não 
Conformidades aparentes (com foco nos requisitos Críticos e de Alta Prioridade). A 
equipe de auditoria também pode descrever quaisquer conclusões e/ou recomendações 
de melhores práticas em relação aos requisitos Gerais. O Signatário terá a oportunidade 
de observar qualquer discordância com as conclusões preliminares da equipe de 
auditoria durante a reunião de encerramento. A equipe de auditoria também descreverá 
o provável processo de acompanhamento e prazos em termos de ações corretivas, para 
que o Signatário possa começar a abordar as conclusões imediatamente, ou seja, sem 
aguardar o Relatório de Ações Corretivas. Após a conclusão da auditoria, o auditor 
principal apresentará as conclusões finais da auditoria em um esboço de Relatório de 
Ação Corretiva à Administração da AMA (que, após uma análise mais aprofundada, 
poderá ser mais extensa do que as conclusões preliminares apresentadas verbalmente 
na reunião de encerramento). Assim que praticável a partir de então, um Relatório Final 
de Ação Corretiva será emitido para o Signatário em Conformidade com o Artigo 8.2.2. 

7.7.9  A AMA pagará os custos da Auditoria de Conformidade, sujeitos a reembolso potencial 
pelo Signatário, de acordo com o Artigo 11.2.1.4. 

7.7.10 A AMA publicará em seu site uma lista de Signatários que foram submetidos a 
uma Auditoria de Conformidade. Após a conclusão da auditoria e o Signatário em 
questão ter recebido o Relatório Final de Ação Corretiva, a AMA poderá publicar um 
resumo dos resultados da auditoria. 

7.8 Monitoramento contínuo de Conformidade 

7.8.1  A administração da AMA identificará vários requisitos (em consulta com o CRC) em 
relação aos quais Signatários estarão sujeitos a monitoramento contínuo da 
Conformidade, usando meios complementares ao Questionário de Conformidade com 
o Código e as Auditorias de Conformidade. 

7.8.2  O departamento relevante da AMA será responsável por monitorar 
continuamente a Conformidade de cada Signatário com os requisitos em 
questão. Cronogramas e lembretes adequados serão estabelecidos e comunicados 
aos Signatários com tempo suficiente para corrigir qualquer não Conformidade. 

7.8.3  Se o Signatário não corrigir uma não Conformidade dentro do prazo estabelecido 
pelo departamento relevante da AMA, o departamento reportará tal não 
Conformidade à Administração da AMA, que emitirá um Relatório de Ação Corretiva 
de acordo com o Artigo 8.2.2. 
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7.8.4  Além do monitoramento contínuo da Conformidade acima, os Signatários que foram 
sujeitos a uma Auditoria de Conformidade podem ter não Conformidades  com requisitos 
de  Críticos ou Alta Prioridade que identificadas no momento da auditoria revisada após 
a conclusão do Relatório de Ação Corretiva pós-auditoria. Um Auditor da AMA avaliará 
se os requisitos Críticos e de Alta Prioridade ainda estão sendo atendidos por referência 
a qualquer informação à qual a AMA tenha acesso, inclusive por meio de 
uma Solicitação de Informações Obrigatórias. Se o Auditor da AMA identificar qualquer 
não Conformidade com requisitos Críticos ou de Alta Prioridade, a AMA emitirá 
um Relatório de Ação Corretiva de acordo com o Artigo 8.2.2. 

7.9 Disposições especiais aplicáveis às Organizações de Grandes Eventos 

7.9.1  As Organizações de Grandes Eventos estão sujeitas às mesmas regras e 
procedimentos de monitoramento e aplicação do Código de Conformidade estabelecidos 
nesta Norma Internacional para Conformidade com o Código pelos Signatários, como 
todos os demais Signatários. No entanto, as Organizações de Grandes Eventos também 
podem ser objeto de um Programa de Observadores Independentes; além disso, os 
procedimentos normais para identificação e correção de não Conformidades podem ter 
de ser acelerados para elas, da maneira estabelecida neste Artigo 7.9, devido ao tempo 
de seus Eventos. Para evitar dúvidas, salvo disposição em contrário, neste Artigo 7.9, as 
regras, procedimentos e prazos normais estabelecidos nesta Norma para Conformidade 
com o Código pelos Signatários serão aplicáveis às Organizações de Grandes Eventos. 

7.9.2  A AMA pode enviar a uma Organização de Grande Evento um Questionário  de 
Conformidade com o Código adaptado a Organizações Responsáveis por Grandes 
Eventos com antecedência de um (1) ano antes do Evento. Tal formulário deverá ser 
preenchido e devolvido para a AMA num prazo razoável, conforme especificado 
pela AMA, descrevendo o Programa Antidopagem que a Organização do Grande 
Evento propõe implantar para o Evento, para que quaisquer não Conformidades possam 
ser identificadas e corrigidas com antecedência. 

7.9.3  Quando a AMA identifica não Conformidades com base no Questionário  de 
Conformidade com o Código preenchido pela Organização de Grande Evento, ela 
emitirá um Relatório de Ação Corretiva, de acordo com o Artigo 8.2.2. Dado que, quando 
o Relatório de Ação Corretiva: 

7.9.3.1  identificar não Conformidades com requisitos considerados Críticos, 
o Signatário deve corrigi-las dentro de um prazo determinado pela AMA de não 
mais de dois (2) meses; e/ou 

7.9.3.2  identificar não Conformidades com requisitos que são considerados de Alta 
Prioridade, o Signatário deve corrigi-las dentro de um prazo determinado 
pela AMA de não mais de quatro (4) meses; e/ou 

7.9.3.3  identificar não Conformidades com requisitos que são considerados Gerais, 
o Signatário deve corrigi-las dentro de um prazo determinado pela AMA de não 
mais de seis (6) meses 

7.9.4  Quando uma Organização de Grande Evento não corrige as não Conformidades dentro 
do prazo determinado pela AMA, a administração da AMA deve seguir os procedimentos 
corretivos padrão e os cronogramas estabelecidos nos Artigos 8.1 a 8.3, salvo quando a 
urgência do assunto/o cronograma do Evento tornem tais procedimentos e prazos 
padrão não apropriados, a Administração da AMA pode impor prazos mais curtos 
(desde que informe a Organização do Grande Evento dos prazos reduzidos e das 
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consequências de não cumpri-los) e/ou pode encaminhar o caso para o CRC para 
consideração urgente sem seguir todas as etapas estabelecidas nos Artigos 8.1 a 8.3.  

7.9.4.1 Nesses casos, a Administração da AMA dará à Organização de Grande Evento 
a oportunidade de explicar as aparentes não Conformidades até uma data especificada 
e deverá comunicar à CRC qualquer explicação fornecida pelo Signatário em tal data.  

7.9.5 Quando a Administração da AMA encaminha um caso à CRC, de acordo com 
este Artigo 7.9:  

 

7.9.5.1 O CRC se reunirá (presencialmente ou de outra forma) o mais rápido 
possível para considerar o assunto. Considerará a avaliação da Administração 
da AMA e qualquer explicação ou comentário fornecido pela Organização  do 
Grande Evento em Conformidade com o Artigo 7.9.4.1.  

 

7.9.5.2 Após tal revisão, se o CRC considerar que não é necessário um 
procedimento acelerado, ele poderá recomendar: 

 

(a) que uma missão no âmbito do Programa  de Observador 
Independente  será realizada no Evento em questão (se ainda não 
estiver planejado); e/ou  

 

(b) que um Relatório de Ação Corretiva seja emitido ao Signatário, para 
ser seguido de acordo com procedimentos rápidos que garantam que 
as não Conformidades sejam corrigidas com bastante antecedência na 
próxima edição do Evento em questão; e/ou  

 

(c) que a Organização do Grande Evento contrate um Terceiro 
Delegado para apoiar suas Atividades Antidopagem no Evento. 

            

7.9.6 Se, no entanto, o CRC considerar que é necessário um procedimento acelerado, 
os Artigos 8.5.4.3 e 8.5.4.4 devem ser aplicados.  

 

7.9.7 Se o Artigo 7.9.5.2(a) é aplicável ou não: 

 
7.9.7.1 De acordo com o Artigo 7.4.1.3, como um meio adicional de monitorar 
a Conformidade com Código pelas Organizações de Grandes Eventos, 
a AMA pode realizar Programas de Observadores Independentes (a) nos Jogos 
Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos, (b) nos Jogos continentais (por exemplo, 
Jogos Africanos, Jogos Asiáticos, Jogos Europeus, Jogos Pan-Americanos), 
bem como nos Jogos da Commonwealth e nos Jogos Mundiais; e (c) em 
outros Eventos, selecionados com base em critérios objetivos acordados com 
o CRC.  
 
7.9.7.2 Quando a AMA emitir um Relatório de Ação Corretiva para 
uma Organização de Grande Evento, de acordo com o Artigo 7.9.3, uma das 
tarefas do Programa de Observadores Independentes enviado à próxima Edição 
da Organização do Grande Evento será a de determinar se o Comitê Olímpico 
Internacional ou o Comitê Paralímpico Internacional ou outra Organização de 
Grande Evento (conforme aplicável) implantou as ações corretivas identificadas 
nesse Relatório de Ação Corretiva. Se as ações corretivas não tiverem sido 
implantadas adequadamente, elas serão apontadas no relatório emitido 
pelo Programa de Observador Independente e publicado pela AMA após 
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o Evento em questão, juntamente com outras não Conformidades identificadas 
pelo Programa de Observador Independente durante o Evento.  
 
7.9.7.3 Quando o relatório emitido pelo Programa de Observador 
Independente for concluído, todas as não Conformidades também serão 
incluídas em um novo Relatório de Ação Corretiva, exigindo (como 
a AMA considerar adequado) (a) a implementação das ações corretivas dentro 
dos prazos especificados (que podem ou não ser os mesmos prazos 
estabelecidos no Artigo 7.9.3) ou (b) um compromisso de implantar as ações 
corretivas antes da próxima edição do Evento da Organização de Grande 
Evento. 
 

  

8.0 Dando aos Signatários a oportunidade de corrigir não Conformidades 

8.1 Objetivo 

8.1.1 Quando as não Conformidades forem identificadas, o objetivo será ajudar 
o Signatário por meio de diálogo e apoio para corrigir as não Conformidades e, assim, 
alcançar e manter a plena Conformidade com o Código.  

8.1.2 O Artigo 8 estabelece os procedimentos que a AMA seguirá para dar 
ao Signatário a oportunidade adequada de corrigir as não 
Conformidades identificadas. As várias etapas do processo são apresentadas em 
formato de fluxograma na Figura Um (Artigo 5 acima).  

8.2 Relatórios de Ação Corretiva e Planos de Ação Corretiva  

8.2.1 Quando as regras ou regulamentos do Signatário (ou legislação aplicável, se for 
assim que o Código foi implantado em um país específico) não estiverem em 
Conformidade com o Código, a Administração da AMA enviará ao Signatário uma 
notificação por escrito das não Conformidades e prazo de três (3) meses para corrigi-las 
ou fornecer correções preliminares e um prazo confirmado para sua adoção. 

8.2.2 Quando a AMA identificar não Conformidades em quaisquer outros aspectos 
do Programa Antidopagem do Signatário (seja como resultado de um Questionário de 
Conformidade com Código ou de uma Auditoria de Conformidade, ou como resultado 
das informações fornecidas em resposta a uma Solicitação de Informações Obrigatórias, 
ou de outra forma), a Administração da AMA enviará ao Signatário um Relatório de Ação 
Corretiva que: 

8.2.2.1 identifica não Conformidades com requisitos considerados Críticos, a 
serem corrigidas pelo Signatário  dentro de um prazo especificado pela AMA de 
não mais de três (3) meses; e/ou 

8.2.2.2 identifica não Conformidades com requisitos considerados de Alta 
Prioridade, a serem corrigidos pelo Signatário  dentro de um prazo especificado 
pela AMA de não mais de seis (6) meses; e/ou  

8.2.2.3 identifica não Conformidades com requisitos que são 
considerados Gerais, a serem corrigidos pelo Signatário  dentro de um prazo 
especificado pela AMA de não mais de nove (9) meses; 
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se o Signatário for uma Organização de Grandes Eventos, os prazos 
acima não se aplicarão. Em vez disso, o assunto será tratado de 
acordo com os procedimentos estabelecidos no Artigo 7.9. 

8.2.3  Depois de enviar o Relatório de Ação Corretiva, a Administração 
da AMA estabelecerá um diálogo com o Signatário para garantir que o Signatário 
receba o Relatório de Ação Corretiva e entenda o que precisa fazer para implantar 
as ações corretivas necessárias dentro do prazo especificado.  

8.2.4  Se o Signatário contestar as Não Conformidades identificadas no Relatório de Ação 
Corretiva e/ou sua classificação como Crítica ou de Alta Prioridade, a Administração 
da AMA revisará a posição. Se a posição for mantida após tal revisão, 
o Signatário poderá solicitar que a contenda seja encaminhada à CRC, de acordo 
com o Artigo 8.4.1. Se o CRC concordar com a opinião da Administração da AMA, e 
o assunto prosseguir com uma alegação descumprimento, o Signatário poderá 
continuar contestando as não Conformidades e/ou sua classificação 
nos procedimentos do CAS. Se o CRC não concordar com a visão 
da Administração da AMA, a Administração da AMA poderá levar a questão 
ao Comitê Executivo da AMA para decisão. 

8.2.5  Sujeito ao Artigo 8.2.4, o Signatário deve corrigir as não Conformidades dentro dos 
prazos especificados no Relatório de Ação Corretiva. O Relatório de Ação 
Corretiva incluirá uma seção dedicada ao Plano de Ação Corretiva a ser completada 
pelo Signatário  para ajuda-lo a planejar quem em sua organização implantará cada 
uma das ações corretivas, como e quando. Não é obrigatório que 
o Signatário forneça um Plano de Ação Corretiva à AMA, mas é altamente 
recomendável. Se o Signatário fornecer um Plano de Ação Corretiva, 
a AMA revisará tal plano para confirmar se é adequado ao seu objetivo e, se não for 
adequado ao seu objetivo, a AMA fornecerá comentários para ajudar o Signatário a 
ajustá-lo.  

8.2.6 A Administração da AMA monitorará o progresso do Signatário na correção das 
não Conformidades identificadas no Relatório de Ação Corretiva. 

8.2.7  Se outras não Conformidades forem descobertas após o envio de um Relatório de 
Ação Corretiva ao Signatário, mas antes que o assunto tenha sido encaminhado 
à CRC, ou se houver a repetição de uma não Conformidade que supostamente foi 
corrigida antes que a questão tenha sido encaminhado ao CRC, a Administração 
da AMA poderá enviar ao Signatário um Relatório  de Ação Corretiva atualizado, 
acrescentando as novas não Conformidades e estabelecendo um novo período ou 
prazos para a correção de todas as não Conformidades identificadas.    

8.3 Oportunidade final de correção antes do Encaminhamento ao CRC  

8.3.1  Se um Signatário não corrigir todas as não Conformidades dentro do prazo definido 
no Relatório de Ação Corretiva, ou se um Signatário deixar de fornecer a resposta 
necessária dentro do prazo especificado para um Questionário de Conformidade 
com Código, notificação de Auditoria de Conformidade, solicitação feita como parte 
do monitoramento contínuo de Conformidade ou Solicitação de Informações 
Obrigatórias, a Administração da AMA enviará ao Signatário uma notificação por 
escrito a respeito de tal falha e um novo prazo (de até três (3) meses) para corrigi-
la. Esse novo prazo não será prorrogado novamente, exceto em casos 
excepcionais, em que o Signatário estabelecer que um Evento de Força Maior 
tornou impossível a correção no prazo estipulado.  
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 8.3.2  Se quaisquer outras não Conformidades forem descobertos, ou se houver uma 
repetição de uma não Conformidade que supostamente foi corrigida, após 
o Signatário ter recebido um novo prazo para corrigir as não 
Conformidades originais, nos termos do Artigo 8.3.1, mas antes de a questão chegar 
ao CRC, a Administração da AMA poderá notificar o Signatário sobre as novas não 
Conformidades e fornecer um novo prazo para corrigir todas as não Conformidades, 
originais e novas. 

8.4  Encaminhamento ao CRC    

8.4.1  Se um Signatário continuar contestando a não Conformidade após uma troca de 
pontos de vista com a Administração da AMA e solicitar encaminhamento do 
assunto ao CRC; ou (b) não corrigir uma não Conformidade dentro do prazo 
estipulado conforme o Artigo 8.3.1; ou (c) não fornecer resposta necessária a 
uma Solicitação de Informações Obrigatórias ou Questionário de Conformidade com 
o Código no prazo estabelecido de acordo com o Artigo 8.3.1, a Administração 
da AMA encaminhará o assunto ao CRC para consideração, de acordo com os 
Artigos 8.4.2 a 8.4.6.  

8.4.2  A Administração da AMA informará o Signatário sobre a decisão de encaminhar o 
assunto ao CRC, e que o Signatário poderá enviar quaisquer explicações ou outros 
comentários que desejar ser considerado pelo CRC. A Administração 
da AMA comunicará ao CRC qualquer explicação ou comentário recebido do 
Signatário.  

8.4.3  Em todos os casos, o CRC deve revisar e determinar por si mesmo se concorda 
com Classificação feita pela Administração da AMA das não 
Conformidades como Crítica, Alta Prioridade ou Geral. Caso contrário, elas serão 
reclassificadas (e os prazos para as ações corretivas serão alterados de acordo) (a 
menos que a Administração da AMA mantenha sua posição, nesse caso o Comitê 
Executivo da AMA decidirá). O CRC também deve considerar completa e 
razoavelmente quaisquer explicações ou comentários recebidos do Signatário em 
relação a essas não Conformidades. Em particular, qualquer Evento de Força 
Maior que possa explicar as não Conformidades do Signatário ou a incapacidade de 
corrigi-las conforme exigido pelo Relatório de Ação Corretiva deve ser considerado 
de maneira completa e justa. Em situações extraordinárias, o CRC pode recomendar 
ao Comitê Executivo da AMA que as não Conformidades sejam desculpadas 
provisoriamente enquanto o Evento de Força Maior continua a impedir a correção 
das não Conformidades pelo Signatário. Em nenhuma circunstância, porém, será 
uma desculpa aceitável ou um fator atenuante: 

8.4.3.1  a não Conformidade do Signatário ter sido causada por falta de 
recursos, mudanças de funcionários ou funcionários eleitos ou 
qualquer interferência e/ou falha no fornecimento de apoio ou outro 
ato ou omissão por qualquer autoridade governamental ou 
pública. Cada Signatário aceitou voluntariamente a tarefa de cumprir 
com suas obrigações nos termos do Código e das Normas 
Internacionais, que inclui uma obrigação, nos termos do Artigo 23.3 
do Código, de dedicar recursos suficientes e, quando aplicável, uma 
obrigação de garantir o apoio de autoridades governamentais e 
outras autoridades públicas necessário para alcançar e manter 
a Conformidade com o Código; ou  
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8.4.3.2  o Signatário ter atribuído a tarefa de cumprir parte ou todas as suas 
obrigações nos termos do Código e/ou das Normas Internacionais a 
um Terceiro Delegado (como uma Autoridade de Coleta 
de Amostras, a quem o Signatário atribuiu a tarefa de 
coletar Amostras, ou um comitê organizador local ao qual 
uma Organização de Grande Evento atribuiu a tarefa de executar o 
Programa Antidopagem no Evento em questão).     

[Comentário ao Artigo 8.4.3.2: Como o CAS determinou no RPC/IPC , 
CAS 2016/A/4745, (a) um organismo com a obrigação de fazer 
cumprir o Código em sua esfera de autoridade permanece totalmente 
responsável por quaisquer violações, mesmo que sejam devido às 
ações de outros órgãos nos quais confia, mas que não controla; e (b) 
assim como um Atleta não pode escapar das Consequências de uma 
violação da regra antidopagem delegando sua responsabilidade de 
cumprir com suas obrigações antidopagem a terceiros, também um 
Signatário tem uma obrigação absoluta e não delegável de cumprir 
com os requisitos do Código e das Normas Internacionais. O 
Signatário tem o direito de decidir como cumprir tal obrigação, 
incluindo o direito de atribuir determinadas tarefas a terceiros 
apropriados, se achar conveniente, mas permanece totalmente 
responsável pelo cumprimento do Código e das Normas 
Internacionais e é totalmente responsável por qualquer não 
Conformidade causada por falhas de terceiros.]  

8.4.4  Quando o CRC considerar que o Signatário falhou sem motivo válido em corrigir 
as não Conformidades em questão ou responder a uma Solicitação de 
Informações Obrigatórias ou Questionário de Conformidade com Código de 
forma satisfatória dentro do prazo especificado, o CRC fornecerá ao Comitê Executivo da 
AMA um relatório dos fatos relevantes e uma explicação de por que, com base nesses 
fatos, o CRC recomenda que o Signatário receba uma notificação formal alegando que não 
está em Conformidade com os requisitos do Código e/ou das Normas Internacionais. O 
relatório também categorizará os requisitos em questão como Crítico, de Alta 
prioridade ou Geral, identificará os Fatores Agravantes, recomendará, de acordo com o 
Artigo 10, que Consequências aos Signatários específicas sejam propostas na notificação 
formal para tal não Conformidade e recomendará, de acordo com Artigo 11, as condições 
que a notificação formal deve propor ao Signatário como necessárias para que ele 
seja Reintegrado.  

8.4.5  Por outro lado, se o Signatário forneceu um Plano de Ação Corretiva que explica de 
maneira satisfatória ao CRC como o Signatário corrigirá as não Conformidades dentro de 
quatro (4) meses, o CRC poderá recomendar ao Comitê Executivo da AMA que decida (a) 
conceder ao Signatário esse período (a partir da data da decisão do Comitê Executivo) para 
corrigir as não Conformidades; e (b) que a notificação formal descrita no Artigo 8.4.4 será 
enviada ao Signatário mediante expiração desse prazo (sem a necessidade de uma decisão 
adicional pelo Comitê Executivo da AMA) se o CRC considerar que as não 
Conformidades não foram totalmente corrigidas até então.  

8.4.6 Em ambos os casos, na aplicação dos princípios enunciados no Artigo 10, o CRC irá 
avaliar e considerar ao fazer a sua recomendação o potencial impacto sobre terceiros, 
incluindo, em particular, Atletas, de quaisquer Consequências aos Signatários a serem 
propostas. A Administração da AMA será responsável por garantir que o CRC esteja 
totalmente informado desse potencial impacto. 
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8.5 Procedimento de Via Rápida 

8.5.1 A menos que especificado de outra forma, este Artigo 8.5 se aplica aos casos em que 
(a) existe uma não Conformidade por parte de um Signatário em um ou 
mais requisitos Críticos do Código e/ou das Normas Internacionais; e (b) é necessária 
intervenção urgente para manter a confiança na integridade de um esporte ou esportes 
e/ou de um Evento ou Eventos específicos. 

8.5.2  A gerência da AMA pode encaminhar um caso que se enquadre no Artigo 8.5.1 
ao CRC para consideração urgente sem seguir todas as etapas estabelecidas nos 
Artigos anteriores desta Norma Internacional para Conformidade com o 
Código pelos Signatários. Como alternativa, a Administração da AMA pode seguir 
algumas ou todas essas etapas, mas com prazos reduzidos, de acordo com a urgência 
do assunto, e encaminhar o caso ao CRC se o Signatário não tiver corrigido as não 
Conformidades dentro dos prazos reduzidos. 

8.5.3  Nesses casos, a Administração da AMA dará ao Signatário a oportunidade de explicar 
as aparentes não Conformidades dentro de um prazo especificado e deverá 
comunicar ao CRC qualquer explicação fornecida pelo Signatário dentro desse prazo.  

8.5.4 Quando a Administração da AMA encaminha um caso ao CRC, de acordo com este 
Artigo 8.5:  

8.5.4.1 O CRC se reunirá (presencialmente ou de outra forma) o mais rápido possível 
para considerar o assunto. Ele considerará a avaliação da Administração 
da AMA e qualquer explicação ou comentário fornecido pelo Signatário em 
Conformidade com o Artigo 8.5.3. 

8.5.4.2 Após tal revisão, se o CRC considerar que não é necessário um procedimento 
acelerado, ele poderá recomendar: 

(a)  que o Signatário seja submetido a uma Auditoria de 
Conformidade; e/ou          

(b)  que um Relatório de Ação Corretiva seja emitido ao Signatário, a 
ser seguido de acordo com os procedimentos regulares 
estabelecidos nos Artigos 8.3 e/ou 8.4. 

8.5.4.3  Se, no entanto, o CRC considerar que é necessário um procedimento 
acelerado, o CRC poderá recomendar ao Comitê Executivo da 
AMA que o Signatário receba uma notificação formal alegando que não 
está em Conformidade com os requisitos Críticos do Código e/ou 
Normas Internacionais, identificando os Fatores Agravantes alegados 
pela AMA, especificando as Consequências aos Signatários  cuja 
aplicação é cogitada por tal descumprimento (de acordo com o Artigo 
10) (incluindo quaisquer Consequências aos Signatários que o 
CRC considere que devam ser impostas urgentemente para proteger 
os direitos de Atletas íntegros e/ou manter a confiança na integridade 
do esporte e/ou de um Evento ou Eventos específico(s)) e determinar 
as condições propostas a serem satisfeitas pelo Signatário  para sua 
Reintegração (de acordo com o Artigo 11).  

8.5.4.4  Se o Comitê Executivo da AMA aceitar essa recomendação (por 
votação realizada em uma reunião presencial ou, se necessário para 
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evitar atrasos, por teleconferência ou por comunicação circular por e-
mail), tal notificação formal será enviada ao Signatário de acordo com o 
Artigo 9.2.3. Ao mesmo tempo ou em qualquer momento posterior, 
a AMA pode encaminhar o caso à Divisão de Arbitragem 
Ordinária do CAS e pode solicitar ao CAS uma medida provisória 
apropriada, de acordo com o Artigo 9.4.4, e/ou uma audiência 
acelerada sobre o mérito. 

9.0 Confirmando a não Conformidade e impondo Consequências aos Signatários 

9.1 Recomendação do  CRC 

9.1.1 Os Artigos 8.4 e 8.5 identificam as circunstâncias nas quais o CRC pode 
recomendar que o Signatário receba uma notificação formal alegando não 
Conformidade com os requisitos do Código e/ou das Normas Internacionais, 
categorizando os requisitos em questão como Crítico, Alta Prioridade, ou Geral, 
identificando quaisquer Fatores Agravantes alegados pela AMA (em casos que 
envolvam não Conformidade com requisitos Críticos), especificando 
as Consequências aos Signatários resultados de tal descumprimento (de acordo 
com o Artigo 10) e especificando as condições que se propõe que o Signatário deva 
satisfazer para sua Reintegração (em Conformidade com o Artigo 11).  

  

  
9.2 Consideração pelo Comitê Executivo da AMA 

9.2.1  Em sua próxima reunião presencial, ou então (se o CRC recomendar) por 
teleconferência ou por comunicação circular por e-mail, o Comitê Executivo da 
AMA decidirá se aceita a recomendação do CRC. A recomendação do CRC e a decisão 
do Comitê Executivo da AMA em relação a tal recomendação serão divulgadas ao 
público (por exemplo, mediante publicação das atas das deliberações do Comitê 
Executivo da AMA sobre o assunto), no máximo catorze (14) dias após o Comitê 
Executivo da AMA tomar sua decisão.  

9.2.2  Se o Comitê Executivo da AMA não aceitar toda ou parte da recomendação 
do CRC, ela não substituirá sua própria decisão, mas remeterá o assunto de volta 
ao CRC para que o CRC possa considerar o assunto mais a fundo e decidir como 
prosseguir (por exemplo, fazendo uma recomendação revisada ao Comitê Executivo da 
AMA). Se o Comitê Executivo da AMA também não aceitar a segunda recomendação do 
CRC sobre o assunto, poderá remeter o assunto novamente ao CRC ou tomar sua 
própria decisão sobre o assunto, conforme entender.  

9.2.3  Quando o Comitê Executivo da AMA decide aceitar a recomendação do 
CRC de emitir uma notificação formal de não Conformidade a 
um Signatário (imediatamente, ou automaticamente após o vencimento do prazo 
especificado em Conformidade com o Artigo 8.4.5, se o CRC conclui que as não 
Conformidades ainda não foram corrigidas até o momento), a AMA emitirá uma 
notificação formal ao Signatário, definindo os assuntos mencionados no Artigo 9.1.1. O 
processo subsequente é apresentado no formato de fluxograma na Figura Dois (Artigo 5 
acima).  

9.2.4  Quando as Consequências aos Signatários propostas na notificação formal 
puderem afetar participação nos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos, a AMA copiará a 
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notificação formalmente para o Comitê Olímpico Internacional e/ou o Comitê 
Paralímpico Internacional (conforme aplicável). A notificação formal enviada 
ao Signatário (ou um resumo da mesma) também deve ser divulgada publicamente 
no site da AMA e enviada às partes interessadas da AMA assim que o aviso for recebido 
pelo Signatário.  As partes interessadas da AMA podem ajudar na disseminação da 
notificação, como divulgá-la publicamente em seus próprios sites. 

9.3 Aceitação do Signatário 

9.3.1  O Signatário terá vinte e um (21) dias a partir da data de recebimento da 
notificação formal para contestar a alegação de não Conformidade da AMA e/ou 
as Consequências aos Signatários e/ou as condições de Reintegração propostas 
pela AMA na notificação. Além do Artigo 24.1.5 do Código, se o Signatário não 
comunicar tal contestação por escrito à AMA dentro de vinte e um (21) dias (ou dentro 
do prazo estendido que a AMA possa concordar), a alegação será considerada 
admitida, as Consequências ao Signatário e/ou as condições de Reintegração propostas 
pela AMA na notificação serão consideradas aceitas e o aviso se tornará 
automaticamente uma decisão final executória (sujeita ao Artigo 9.3.2) com efeito 
imediato, de acordo com o Artigo 24.1.9 do Código. Este resultado será divulgado 
publicamente pela AMA. 

9.3.1.1  Se, por outro lado, o Signatário pretender corrigir o 
descumprimento integralmente dentro de vinte e um (21) dias após o 
recebimento da notificação formal, a Administração da AMA encaminhará o 
assunto ao CRC. Se o CRC considerar que a não Conformidade foi 
totalmente corrigida, ele recomendará ao Comitê Executivo da AMA que a 
notificação formal seja retirada. Se o CRC não estiver convencido de que a 
não Conformidade foi corrigida na íntegra, a AMA reenviará a notificação 
formal (alterada, se necessário, sob as instruções do CRC) ao Signatário, 
concedendo-lhe mais vinte e um (21) dias da data de recebimento da 
notificação para contestar ou aceitar o conteúdo da notificação. 
 
9.3.2   A AMA relatará publicamente a decisão referida no Artigo 
9.3.1, publicando-a em seu site. Qualquer parte que tivesse o direito, de 
acordo com o Artigo 24.1.7 do Código, de intervir 
nos procedimentos do CAS que teriam ocorrido se o Signatário tivesse 
contestado qualquer aspecto da notificação da AMA, terá o direito de recorrer 
dessa decisão, entrando com um recurso junto ao CAS no prazo de vinte e 
um (21) dias após a publicação da decisão pela AMA em seu site. O recurso 
deve ser resolvido pela Divisão de Arbitragem do CAS, de acordo com o  
Regras de Arbitragem e de Mediação relacionadas a Esportes do CAS e com 
esta Norma Internacional para Conformidade com o Código pelos 
Signatários (e no caso de conflito entre eles, prevalece esta última). A lei 
suíça governará o processo. A sede da arbitragem e o local de qualquer 
audiência serão em Lausanne, na Suíça. A menos que as partes concordem 
em contrário, o processo será conduzido em inglês e o Painel do CAS que 
ouvir e determinar a disputa será composto por três (3) árbitros. A AMA e 
o Signatário nomearão, cada, um árbitro para fazer parte do Painel do CAS, 
escolhendo da lista de árbitros designados especificamente pelo CAS para 
os casos decorrentes do Artigo 24.1 do Código ou a lista geral de árbitros 
do CAS, conforme entenderem, e os dois (2) árbitros escolherão juntos um 
terceiro árbitro da lista anterior para atuar como Presidente 
do Painel do CAS. Se eles não concordarem dentro de três (3) dias, o 
Presidente da Divisão de Arbitragem do CAS selecionará o Presidente 
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do Painel do CAS da lista anterior. Os casos devem ser concluídos 
rapidamente e (exceto em circunstâncias excepcionais) a decisão 
fundamentada deve ser proferida no prazo de três (3) meses após a data de 
nomeação do Painel do CAS. Tal decisão deve ser divulgada publicamente 
pelo CAS e pelas partes.   
 

9.4 Determinação pelo CAS   

9.4.1  Se o Signatário contestar a suposta não Conformidade e/ou 
as Consequências ao Signatário e/ou as condições de Reintegração propostas, ele, 
então, (de acordo com o Artigo 24.1.6 do Código) deverá notificar a AMA por escrito 
dentro de vinte (21) dias do recebimento da notificação. A AMA arquivará um aviso 
formal de contenda com o CAS e esta será resolvida pela Divisão de Arbitragem 
Ordinária do CAS, de acordo com o Código de Regras de Arbitragem e Mediação 
Relacionadas ao Esporte do CAS e com esta Norma Internacional para Conformidade 
com o Código pelos Signatários (e em caso de conflito entre eles, este último 
prevalecerá). A lei suíça governará o processo. A sede da arbitragem e o local de 
qualquer audiência serão em Lausanne, na Suíça. A menos que as partes concordem 
em contrário, o processo será conduzido em inglês e o Painel do CAS a ouvir e 
determinar a disputa será composto por três (3) árbitros. A AMA e 
o Signatário nomearão um árbitro para fazer parte do Painel do CAS, seja da lista de 
árbitros designados especificamente pelo CAS, para os casos decorrentes do Artigo 
24.1 do Código ou da lista geral de árbitros do CAS, conforme entenderem, e os dois (2) 
os árbitros escolherão em conjunto um terceiro árbitro da lista anterior para atuar como 
Presidente do Painel do CAS. Se eles não chegarem a uma escolha dentro de três (3) 
dias, o Presidente da Divisão de Arbitragem Ordinária do CAS escolherá o Presidente 
do Painel do CAS a partir da lista anterior. Terceiros podem intervir ou solicitar a 
intervenção (conforme aplicável), conforme estabelecido no Artigo 24.1.7 do Código. Os 
casos devem ser concluídos rapidamente e (salvo em circunstâncias excepcionais) a 
decisão fundamentada deve ser emitida o mais tardar três (3) meses após a data de 
nomeação do Painel do CAS. Tal decisão deve ser divulgada publicamente pelo CAS e 
pelas partes.  

9.4.2  Se o Signatário contestou a alegação da AMA de que 
o Signatário descumpre o Código e/ou as Normas Internacionais, a AMA terá o ônus de 
provar, no balanço de probabilidades, que o Signatário não é descumpre o Código 
conforme alegado. Se o Painel do CAS decidir que a AMA cumpriu esse ônus, e se 
o Signatário também contestou as Consequências ao Signatário e/ou as condições 
de Reintegração especificadas pela AMA, o Painel do CAS também considerará, por 
referência às disposições do Artigo 10, quais Consequências aos Signatários devem ser 
impostas e/ou, com referência ao disposto no Artigo 11, quais as condições que 
o Signatário deve cumprir para sua Reintegração.  

9.4.3  Consistente com o princípio de 'último recurso', em qualquer caso (incluindo 
não apenas os casos comuns, mas também os mais rápidos), se um Signatário não 
atender aos prazos exigidos para corrigir as não Conformidades e, portanto, o caso é 
referido ao CRC, se o Signatário corrigir as não Conformidades de maneira satisfatória 
para o CRC a qualquer momento antes que as Consequências aos Signatários sejam 
impostas pelo CAS, ele evitará tais Consequências aos Signatários, exceto se custos 
tenham incorrido na prossecução do caso antes do CAS (nesse caso, o Signatário deve 
cobrir tais custos) e/ou se a falha em corrigir uma não Conformidade dentro do prazo 
exigido resultou em prejuízo irreparável (nesse caso, as Consequências 
ao Signatário podem ser impostas para refletir tal prejuízo).  
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9.4.4  Nenhuma Consequência ao Signatário entrará em vigor a menos que, e até, 
o CAS o solicitar. Em casos urgentes, no entanto, e quando necessário (por exemplo) 
para preservar a integridade de um Evento, a AMA pode solicitar ao CAS que emita 
medidas provisórias. Nesses casos, qualquer terceiro que tenha o direito de intervir nos 
termos do Artigo 24.1.7 do Código tem o direito de ser ouvido sobre o pedido de 
medidas provisórias, desde que seja impactado por tais medidas. Se as medidas 
provisórias forem concedidas, o Signatário não terá direito de entrar com recurso contra 
elas, mas sim o direito a uma audiência acelerada sobre o mérito do caso; e se as 
medidas provisórias não forem concedidas, o CAS poderá emitir instruções para uma 
audiência acelerada sobre o mérito do caso.  

9.4.4.1  Quando necessário (por exemplo, para evitar o risco de 
destruição de provas), a AMA pode solicitar medidas 
provisórias ex parte, mesmo antes de o assunto ser levado 
ao Comitê Executivo da AMA ou de um aviso formal da 
contenda ser enviado ao Signatário em questão. Nesses 
casos, se as medidas provisórias forem concedidas, 
o Signatário terá o direito de entrar com recurso contra tais 
medidas perante a Divisão de Arbitragem de Recursos 
do CAS. 

9.5 Reconhecimento e Aplicação por outros Signatários  

9.5.1  Quando uma decisão sobre a não Conformidade de um Signatário for 
decisiva (ou porque o Signatário não contestou o conteúdo da notificação 
formal da AMA enviada de acordo com o Artigo 9.2.3, ou porque 
o Signatário contestou, mas o CAS decidiu contra o Signatário), de acordo 
com o Artigo 24.1.9 do Código, tal decisão deve ser aplicável a todo o mundo 
e deve ser reconhecida, respeitada e ter pleno efeito entre todos os 
demais Signatários, de acordo com sua autoridade e dentro de suas 
respectivas esferas de responsabilidade.  

9.5.2  Os Signatários devem garantir que eles tenham a devida autoridade de 
acordo com seus estatutos, regras e regulamentos para cumprir com tal 
requisito em tempo hábil. 

9.6 Contendas sobre reintegração 

9.6.1  Se um Signatário quiser contestar a alegação da AMA de que 
o Signatário ainda não cumpriu as condições de Reintegração impostas a ele e, 
portanto, ainda não tem o direito de ser Reintegrado, ele deve contatar a AMA por 
escrito dentro de vinte e um (21) dias após o seu recebimento da alegação 
da AMA (consulte o Artigo 24.1.10 do Código).  A AMA deverá então protocolar uma 
notificação formal de contenda junto ao CAS, e esta será resolvida pela Divisão de 
Arbitragem Ordinária do CAS, de acordo com os Artigos 24.1.6 a 24.1.8 e este Artigo 9 
do Código.  

9.6.2  Será de responsabilidade da AMA rebater por prova mais forte que 
o Signatário ainda não cumpriu as condições de Reintegração que lhe são impostas e, 
portanto, ainda não tem o direito de ser Reintegrado. Se o caso tiver sido considerado 
anteriormente por um Painel do CAS, além do Artigo 24.1.6 do Código, se possível, o 
mesmo Painel do CAS deverá ser constituído para ouvir e determinar esta nova 
contenda. 
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10.0 Determinando Consequências aos Signatários 

10.1 Possíveis Consequências ao Signatário  

10.1.1  As consequências que podem ser impostas, individual ou 
cumulativamente, à não Conformidade de um Signatário, com base 
na aplicação dos princípios estabelecidos no Artigo 10.2 aos fatos e 
circunstâncias particulares do caso em questão, são estabelecidas 
no Artigo 24.1.12 do Código. 

10.2     Princípios relevantes para a determinação das Consequências aos 
Signatários a serem aplicadas em um caso específico 

10.2.1  As Consequências ao Signatário aplicadas em um caso específico 
devem refletir a natureza e a gravidade da não Conformidade nesse 
caso, levando em consideração o grau de descumprimento 
do Signatário e o impacto potencial de sua não Conformidade no 
esporte íntegro. Para servir de guia na avaliação do possível impacto 
do descumprimento de um Signatário  sobre o esporte íntegro, as 
diferentes necessidades dos Códigos e Normas Internacionais devem 
ser classificadas (em ordem ascendente de gravidade) 
como Gerais, de Alta Prioridade ou Crítica, conforme descrito no 
Anexo A. Quando o caso envolver mais de uma categoria de 
Descumprimento, as Consequências aos Signatários deverão se 
basear na categoria mais grave de não Conformidade. Em termos do 
grau de não Conformidade do Signatário, a obrigação de cumprir é 
absoluta e, portanto, qualquer suposta falta de intenção ou outra falha 
não é um fator atenuante, mas qualquer falha ou negligência por 
parte de um Signatário pode afetar as Consequências impostas.  

10.2.2  Se houver Fatores Agravantes em um caso específico, esse caso 
resultará em Consequências aos Signatários significativamente 
maiores do que um caso em que não há tais Fatores. Por outro lado, 
se um caso incluir circunstâncias atenuantes, isso poderá justificar a 
imposição de Consequências aos Signatários menores.  

10.2.3  As Consequências Aos Signatários devem ser aplicadas sem 
discriminação indevida entre diferentes categorias de Signatários. Em 
particular, dado que as Federações Internacionais e as Organizações 
Nacionais Antidopagem têm papéis igualmente importantes no 
combate ao doping no esporte, elas devem ser tratadas da mesma 
forma (mutatis mutandis) quando da imposição de Consequências 
aos Signatários pelo não cumprimento de suas respectivas 
obrigações nos termos do Código e das Normas Internacionais. 

10.2.4  As Consequências aos Signatários impostas em um caso específico 
devem chegar ao necessário para alcançar os objetivos subjacentes 
ao Código. Em particular, devem ser suficientes para motivar a 
total Conformidade com o Código pelo Signatário em questão, para 
punir a não Conformidade do Signatário, para impedir que haja mais 
não Conformidades por parte Signatário em questão e/ou por 
outros Signatários e incentivar todos os Signatários a garantir que 
eles atinjam e mantenham completa e oportuna Conformidade com o 
Código  o tempo todo.  
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10.2.5  Acima de tudo, as impostas Consequências aos Signatários  devem 
ser suficientes para manter a confiança dos Atletas, de outras partes 
interessadas e do público em geral, no compromisso da AMA e de 
seus parceiros das autoridades públicas e do movimento esportivo, o 
que é necessário para defender a integridade do esporte contra o 
doping. Esse é o objetivo mais importante e fundamental, acima de 
todos os outros. 

[Comentário aos Artigos 10.2.4 e 10.2.5: Conforme determinado pelo 
CAS em ROC et al/IAAF, CAS 2016/O/4684 e novamente 
no RPC/IPC , CAS 2016/A/4745, se um Signatário deixar de fornecer 
um Programa Antidopagem que esteja em Conformidade com o 
Código, a fim de restaurar condições equitativas, fornecer uma 
sanção significativa que provocará mudanças comportamentais na 
esfera de influência do Signatário e manter a confiança do público na 
integridade dos Eventos Internacionais, pode ser necessário (e, 
portanto, legítimo e proporcional) chegar ao ponto de excluir o 
Pessoal de Apoio a Atletas e Atletas afiliados ao Signatário e/ou seus 
Representantes da participação desses Eventos Internacionais.] 

10.2.6 As Consequências aos Signatários não devem ir além do necessário 
para alcançar os objetivos subjacentes ao Código. Em particular, 
quando uma Consequência ao Signatário imposta seja a exclusão 
de Atletas e/ou Pessoal de Apoio ao Atleta da participação em um ou 
mais Eventos, deve-se considerar se é viável (logisticamente, 
praticamente e de outra forma) que 
outros Signatários relevantes criem e implantem um mecanismo que 
permita que os Atletas e/ou Pessoal de 
Apoio ao Atleta do Signatário demonstrem que não são afetados 
pela não Conformidade do Signatário. Em caso afirmativo, e se 
estiver claro que lhes permitir competir no(s) Evento(s) em uma 
capacidade neutra (ou seja, não como representantes de nenhum 
país) não fará com que as Consequências aos Signatários  impostas 
sejam menos efetivas ou injustas com seus competidores ou 
prejudicará a confiança do público na integridade do(s) Evento(s) (por 
exemplo, porque os Atletas estão sujeitos a um regime 
de Testes adequado por um período suficiente) ou no compromisso 
da AMA e de seus stakeholders de fazer o que é necessário para 
defender a integridade do esporte contra o doping, esse mecanismo 
pode ser permitido, sob o controle e/ou sujeito à aprovação 
da AMA (para garantir a adequação e consistência do tratamento em 
diferentes casos).  

[Comentário ao Artigo 10.2.6: Um exemplo é a Regra 22.1A da IAAF, que 
(como discutido em ROC et al/IAAF, CAS 2016/O/4684) criou a possibilidade 
de atletas afiliados a uma federação nacional membro suspensa terem 
elegibilidade especial para participar de competições internacionais como 
Atletas 'neutros', onde eles poderiam mostrar que o falha do membro 
suspenso em impor as regras antidopagem não afetou o Atleta de nenhuma 
maneira, porque ele estava sujeito a outro(s), e totalmente adequado, 
sistema(s) Antidopagem por um período suficientemente longo para fornecer 
garantia objetiva e forte de sua integridade. Em particular, o atleta teve de 
demonstrar que havia sido submetido a testes totalmente compatíveis, 
dentro e fora da competição, com qualidade equivalente ao teste ao qual 
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seus concorrentes nas competições internacionais em questão estavam 
sujeitos no período relevante.] 

10.2.7 As Consequências ao Signatário aplicadas devem incluir a cessação 
das Atividades Antidopagem não conformes do Signatário, quando 
necessário, para manter a confiança na integridade do esporte, mas 
devem ser projetadas para garantir, tanto quanto possível, que não 
haja lacuna na proteção oferecida aos Atletas íntegros enquanto 
o Signatário estiver trabalhando para satisfazer as condições 
de Reintegração. Dependendo das circunstâncias do caso específico, 
isso pode envolver Supervisão e/ou Aquisição de algumas ou todas 
as Atividades Antidopagem do Signatário. Quando as circunstâncias 
justificarem, no entanto, o Signatário poderá continuar a realizar 
algumas ou todas as Atividades Antidopagem (por 
exemplo, Educação) pendentes de Reintegração, desde que isso 
possa ser feito sem comprometer o esporte íntegro. Em tais 
circunstâncias, pode ser garantido o Monitoramento Especial das 
atividades em questão. 

10.2.8  Salvo indicação em contrário, todas as Consequências 
ao Signatário permanecerão em vigor até que 
o Signatário seja Reintegrado. 

10.2.9  A decisão que impõe as Consequências aos Signatários originais (se 
essa for a proposta da AMA  aceita pelo Signatário ou 
a decisão do CAS, se a proposta da AMA for contestada 
pelo Signatário) pode especificar que 
as Consequências ao Signatário aumentem, caso o Signatário não 
satisfaça todas as condições de Reintegração dentro de um prazo 
estabelecido.  

10.2.10  Aplicando os princípios estabelecidos acima, o Anexo B identifica a 
gama de Consequências aos Signatários, devidamente classificadas 
e proporcionadas, a serem aplicadas, prima facie, nos casos que 
envolvam não Conformidade com requisitos Críticos ou 
somente requisitos de Alta Prioridade ou apenas requisitos Gerais. A 
intenção do Anexo B é promover previsibilidade e consistência na 
imposição de Consequências aos Signatários em todos os casos. No 
entanto, deve haver flexibilidade para variar dentro ou mesmo afastar-
se dessa faixa em um caso específico, onde a aplicação dos 
princípios estabelecidos acima aos fatos e circunstâncias específicos 
desse caso o justifique. Em particular, quanto maior o grau de não 
Conformidade (ou seja, quanto maior a quantidade de requisitos com 
os quais o Signatário  e quão mais importantes eles foram para 
integridade do esporte), maiores serão 
as Consequências ao Signatário.  

11.0 Reintegração 

11.1 Objetivo 

11.1.1 Depois de um Signatário ter sido considerado Não conforme, o objetivo é 
ajudar o Signatário a obter a Reintegração o mais rápido possível, 
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garantindo, ao mesmo tempo, que ações corretivas foram tomadas para 
assegurar a Conformidade duradoura com o Código por esse Signatário.  

11.1.2  Embora a Administração da AMA procure orientar o Signatário em seus 
esforços para satisfazer as condições de Reintegração o mais rápido 
possível, tal objetivo não poderá comprometer a integridade do processo 
e/ou o resultado final. 

  
11.2 Condições de Reintegração 

    11.2.1  De acordo com o Artigo 24.1.4 do Código, na notificação enviada 
ao Signatário, que estabelece o  alegado descumprimento por parte do 
Signatário  e as Consequências  propostas, a AMA também deve especificar 
as condições propostas que  Signatário  satisfaça, a fim de ser Reintegrado, 
que serão as seguintes:  

11.2.1.1  todos os assuntos que fizeram com que o Signatário fosse 
declarado não conforme devem ter sido corrigidos na íntegra;  

11.2.1.2  o Signatário deve ter demonstrado que está pronto, disposto e 
capaz de cumprir com todas as suas obrigações nos termos do Código e 
das Normas Internacionais, incluindo (sem limitação) a realização de todas 
as suas Atividades Antidopagem de forma independente e sem interferência 
externa indevida; 

(a) se outras não Conformidades forem identificadas depois de 
o Signatário ter sido declarado não conforme e antes de 
ser Reintegrado, a AMA emitirá um novo Relatório de Ação 
Corretiva abordando essas novas não Conformidades e o 
processo e prazos normais para corrigi-las (conforme 
estabelecido no Artigo 8), mas o Signatário não 
será Reintegrado até que todas as novas não Conformidades  
relacionadas aos requisitos Críticos ou de Alta 
Prioridade tenham sido corrigidas.    

11.2.1.3  o Signatário deve ter respeitado e observado na íntegra todas 
as Consequências do Signatário aplicadas a ele; 

11.2.1.4  o Signatário deve ter pago integralmente os seguintes custos 
e despesas após demanda da AMA :   

(a) quaisquer custos e despesas específicos razoavelmente 
incorridos pela AMA em ações de Monitoramento Especial (ou 
seja, fora das atividades de monitoramento de rotina da AMA) 
que identificaram a não Conformidade do Signatário (por 
exemplo, os custos de qualquer investigação específica 
conduzida pelo Departamento de Inteligência e 
Investigações da AMA que identificou tal não Conformidade); 

(b) os custos e despesas razoavelmente incorridos 
pela AMA e/ou Terceiros Aprovados a partir da data em que a 
decisão de não Conformidade do Signatário se tornar 
definitiva até a data da Reintegração do Signatário, incluindo 
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(sem limitação) custos e despesas razoavelmente incorridos 
na implantação das Consequências aos Signatários (incluindo 
as despesas relativas ao Monitoramento 
Especial, Supervisão ou Tomada de Controle, e os custos de 
monitoramento do cumprimento das Consequências pelo 
Signatário) e os custos e despesas razoavelmente incorridas 
na avaliação dos esforços do Signatário para satisfazer as  
condições de Reintegração; e 

11.2.1.5  o Signatário deve ter satisfeito quaisquer outras condições 
que o Comitê Executivo da AMA possa especificar (por 
recomendação do CRC) com base nos fatos e circunstâncias 
particulares do caso. 

11.2.2  No prazo de vinte e um (21) dias após o recebimento da notificação 
mencionada no Artigo 24.1.4 do Código, de acordo com o Artigo 24.1.6 do 
Código, o Signatário pode questionar as condições de Reintegração 
propostas pela AMA. Se isso ocorrer, a AMA irá remeter o caso 
ao CAS Divisão de Arbitragem Ordinária, de acordo com o Artigo 24.1.6 do 
Código  e o CAS determinará se todas as condições de Reintegração 
propostas pela AMA são necessárias e proporcionais.  

 
11.2.3  Sujeito a qualquer decisão contrária emitida pelo CAS, para ser elegível para 

a Reintegração, um Signatário não conforme deverá demonstrar (por seus 
próprios esforços, mas também assegurando o apoio e assistência de 
autoridades públicas e/ou outras partes relevantes, conforme necessário) 
que cumpriu cada uma das condições de Reintegração especificadas 
pela AMA. 

  
11.2.4  A AMA (e/ou CAS) pode estabelecer um plano de parcelamento para 

pagamento dos custos e despesas estabelecidos no Artigo 11.2.1.4. Nesse 
caso, desde que o Signatário esteja totalmente atualizado com os 
pagamentos sob esse plano de parcelamento, uma vez que 
o Signatário cumpra com todas as outras condições de Reintegração, ele 
poderá ser Reintegrado mesmo se parcelas adicionais só forem pagas após 
a data de Reintegração. No entanto, o Signatário permanece responsável 
pelo pagamento de todas as parcelas restantes após tal 
Reintegração. Deixar de fazer isso deve ser processado como uma nova não 
Conformidade com um requisito de Alta Prioridade. 

  
11.3  O processo de  Reintegração 

11.3.1  A administração da AMA monitorará os esforços do Signatário para 
satisfazer as condições de Reintegração e 
reportará periodicamente ao CRC o progresso do Signatário. Uma Auditoria 
de Conformidade ou outras ferramentas de monitoramento de Conformidade 
podem ser usadas para ajudar nessa tarefa.  

11.3.2  Quando o direito de um Signatário de realizar algumas ou todas as 
Atividades Antidopagem for removido, o CRC pode recomendar ao Comitê 
Executivo da AMA que o Signatário tenha o direito de realizar algumas 
dessas Atividades Antidopagem (em Monitoramento e/ou Supervisão por 
um Terceiro Aprovado) antes da plena Reintegração. Tal recomendação será 
feita apenas quando o CRC concordar com a Administração da AMA de que 
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os esforços corretivos do Signatário até o momento significam que está em 
posição de implantar tais Atividades Antidopagem de forma compatível.  

11.3.3  Uma vez que a Administração da AMA considere que o Signatário cumpriu 
todas as condições de Reintegração, ela informará o CRC.  

11.3.4  Se o CRC concordar com a Administração da AMA de que 
o Signatário cumpriu todas as condições de Reintegração, ele recomendará 
que o Comitê Executivo da AMA confirme a Reintegração do Signatário.  

11.3.5  De acordo com o Artigo 13.6 do Código, uma decisão do 
CRC e/ou do Comitê Executivo da AMA de que um Signatário ainda não 
cumpriu todas as condições para sua Reintegração pode ser sujeita a 
recurso perante o CAS, conforme disposto no Artigo 9.6.  

11.3.6  Somente o Comitê Executivo da AMA tem autoridade 
para Reintegrar um Signatário declarado não conforme.  

11.3.7 A AMA publicará um aviso da Reintegração do Signatário. Após 
a Reintegração do Signatário, a AMA deve monitorar de perto 
a conformidade com o Código por parte do Signatário por um período 
adicional que considerar apropriado.  

11.3.8  Quando confirmar tal Reintegração, o Comitê Executivo da AMA poderá 
impor condições especiais recomendadas pelo CRC com as quais 
o Signatário deve cumprir após a Reintegração, a fim de demonstrar sua 
a Conformidade contínua com o Código, que pode incluir (sem limitação) a 
realização de uma Auditoria de Conformidade dentro de um período 
especificado após a Reintegração. Qualquer violação de tais condições deve 
ser processada da mesma maneira que qualquer outra nova 
não Conformidade. 

 

12.0 Disposições transitórias 

12.1 Processos pendentes em 1 de janeiro de 2021  

12.1.1 Quando um Relatório de Ação Corretiva foi enviado e/ou um procedimento de 
não Conformidade foi iniciado antes de 1o de janeiro de 2021, mas permanece 
pendente após 1o de janeiro de 2021, quaisquer alterações processuais introduzidas 
pela versão revisada desta Norma Internacional aprovada em Katowice se aplicará 
ao Relatório de Ação Corretiva pendente e/ou procedimento de não Conformidade. 
Contudo, alterações substanciais introduzidas somente se aplicarão se forem em 
benefício do Signatário em questão. 

              
 

Anexo A: Categorias de não Conformidade 

Os vários requisitos diferentes impostos aos Signatários pelo Código e pelas Normas 
Internacionais serão classificados como Geral, de Alta Prioridade ou Crítico, dependendo de sua 
importância relativa à luta contra o doping no esporte. Exemplos de requisitos em cada uma das 
três categorias estão listados abaixo. Os requisitos que não estão listados abaixo devem ser 
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classificados na categoria Geral ou de Alta Prioridade por analogia aos exemplos listados abaixo 
(ou seja, requisitos que são considerados tão importantes para a luta contra o doping no esporte 
quanto os requisitos listados abaixo como requisitos de Alta Prioridade devem ser classificados 
como Alta Prioridade etc.). A classificação será feita em primeira instância pela Administração 
da AMA, mas o Signatário terá o direito de contestar a classificação, e o CRC e o Comitê 
Executivo da AMA (com base na recomendação do CRC) podem ter uma visão diferente. Se 
o Signatário continuar contestando a classificação, o CAS decidirá. 

A.1 Abaixo segue uma lista não exaustiva de requisitos que são considerados requisitos Gerais na 
luta contra o doping no esporte: 

a.  O estabelecimento de um processo para garantir que Atletas e outras Pessoas não 
violem a proibição de participação enquanto Inelegíveis ou Provisoriamente 
Suspensos, conforme descrito no Artigo 10.14 do Código.          

b.  Nos casos em que foi determinado, após uma audiência ou recurso, que um Atleta ou 
outra Pessoa não cometeu uma violação da regra antidopagem, fazendo esforços 
razoáveis para obter o consentimento desse Atleta ou 
outra Pessoa para Divulgar Publicamente tal decisão, de acordo com o Artigo 14.3.4 do 
Código.             

c.  Estabelecer um processo projetado para garantir que uma Pessoa possa confirmar por 
escrito ou verbalmente seu entendimento dos termos nos quais suas Informações 
Pessoais são processadas, de acordo com os Artigos 6 e 7 da Norma 
Internacional para a Proteção da Privacidade e Informações Pessoais.          

d.  Designar uma Pessoa dentro da Organização Antidopagem responsável pelo 
cumprimento da Norma Internacional para a Proteção da Privacidade e Informações 
Pessoais e todas as leis de privacidade e proteção de dados aplicáveis localmente, de 
acordo com o Artigo 4.5 da Norma.          

A.2 A seguir, é apresentada uma lista não exaustiva de requisitos que são considerados de Alta 
Prioridade na luta contra o doping no esporte: 

a.  O desenvolvimento, publicação e implantação de um Plano de Educação, de acordo 
com o Artigo 18.2 do Código, que concentra as atividades no Pool 
de Educação, conforme descrito no Artigo 18.2.1 do Código e na Norma 
Internacional para Educação.   

b.  O desenvolvimento de recursos de inteligência e investigação, bem como o uso desses 
recursos para encontrar possíveis violações das regras antidopagem, conforme exigido 
pelo Artigo 5.7 do Código e em Conformidade com os Artigos 11 e 12 da Norma 
Internacional para Testes e Investigações.          

c.  A implantação de um procedimento documentado para garantir que os Atletas (e/ou 
terceiros, quando o Atleta for um Menor) sejam notificados de que são obrigados a se 
submeter à coleta de Amostras, de acordo com o Artigo 5.4 da Norma 
Internacional para Testes e Investigações.          

d.  A implantação dos requisitos estabelecidos nos Artigos 7.4.5 a 7.4.7 da Norma 
Internacional para Testes e Investigações para a documentação da coleta de 
uma Amostra de um Atleta.          
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e  A implantação de programas de treinamento/credenciamento/recredenciamento para 
o Pessoal de Coleta de Amostras, de acordo com o Artigo 5.3.2 e o Anexo G da Norma 
Internacional para Testes e Investigações.          

f.  A implantação de uma política de conflito de interesses em relação às atividades 
do Pessoal de Coleta de Amostras, de acordo com os Artigos 5.3.2, G.4.2 e G.4.3 
da Norma Internacional para Testes e Investigações.           

g.  A coleta e o processamento de Amostras de acordo com os requisitos dos anexos A a 
F e I da Norma Internacional para Testes e Investigações.          

h.  A implantação de um processo de Cadeia de Custódia para Amostras, de acordo com 
os requisitos dos Artigos 8 e 9 da Norma Internacional de Testes e Investigações.          

i.  A revisão de todos os Resultados Atípicos, de acordo com o Artigo 5.2 da Norma 
Internacional para Gerenciamento de Resultados.            

j.  A notificação oportuna da AMA e da(s) Federação(ões) Internacional(is) e da(s) 
Organização(ões) Antidopagem(ns) do(s) sujeito(s) da investigação de uma potencial 
violação da regra antidopagem como resultado dessa investigação, de acordo com o 
Artigo 12.3 da Norma Internacional para Testes e Investigações e a Norma 
Internacional para Gerenciamento de Resultados.            

k)  A notificação de todas as decisões de TUEs no ADAMS o mais rápido possível e, em 
qualquer caso, dentro de vinte e um (21) dias após o recebimento da decisão, de 
acordo com o Artigo 14.5.2 do Código e o Artigo 5.5 da Norma 
Internacional para Isenções de Uso Terapêutico.              

l.  A publicação do resultado e detalhes exigidos de todos os casos dentro de vinte (20) 
dias após a decisão ser proferida, de acordo com o Artigo 14.3 do Código.            

m.  O requisito que uma Federação Internacional exige como condição de associação é 
que as políticas, regras e programas de suas Federações Nacionais e outros membros 
estejam em Conformidade com o Código e as Normas Internacionais, e tome as 
medidas apropriadas para fazer cumprir tal Conformidade, de acordo com os Artigos 
do 12 e 20.3.2 do Código.        

n.  O requisito de pagar (i) os custos de investigação da AMA, de acordo com o Artigo 
11.2.1.4(a); e/ou (ii) custos de Gerenciamento de Resultados, de acordo com o Artigo 
7.1.5 do Código. 

 

o.  O requisito para que um Signatário não conforme  satisfaça quaisquer Consequências 
aos Signatários impostas de acordo com o Artigo 24.1 do Código que sejam cumpridas 
após a Reintegração, incluindo (sem limitação) o pagamento de quaisquer custos e 
despesas abrangidos pelo Artigo 11.2.1.4 que tenham sido objeto de um plano de 
pagamento parcelado em conformidade com o Artigo 11.2.4.          

  
A.3 A seguir, é apresentada uma lista exaustiva de requisitos que são considerados requisitos Críticos na 

luta contra o doping no esporte: 
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a.  A adopção de legislação, regras, regulamentos, e/ou (quando necessário) que 
satisfazem a obrigação do Signatário estipulada no Artigo 23.2 do Código para 
implantar o Código dentro da esfera de responsabilidade do Signatário.          

b.  A satisfação da obrigação do Signatário, de acordo com o Artigo 23.3 do Código, de 
dedicar recursos suficientes para implantar um Programa Antidopagem que esteja em 
Conformidade com o Código e as Normas Internacionais em todas as áreas13.     

c.  Fornecimento de informações precisas e atualizadas para Atletas e outras Pessoas, de 
acordo com os tópicos identificados no Artigo 18.2 do Código e na Norma 
Internacional de Educação, sempre que possível, publicando-os em um local de 
destaque em um site.            

d.  O desenvolvimento e implantação de um Plano de Distribuição de Testes eficaz, 
inteligente e proporcional, de acordo com o Artigo 5.4 do Código, com base nos 
princípios estabelecidos no Artigo 4 da Norma Internacional para Testes e 
Investigações, incluindo, em particular:             

i.  o desenvolvimento e aplicação de uma Avaliação de Risco documentada;        

ii.  a implantação de um programa eficaz de Testes Fora da Competição, 
incluindo (se aplicável) o estabelecimento e administração de um Pool de 
Testes Registrados proporcional e um ou mais pools 
de Testes Complementares;  

iii.  a implantação de Testes conduzidos em Conformidade com o Documento 

Técnico para análise específica do esporte;  

iv.  Nenhum Teste de Aviso Prévio; 

v.  o uso de uma Unidade de Gerenciamento de Passaporte de 
Atletas aprovada, de acordo com o Anexo C da Norma 
Internacional para Gerenciamento de Resultados ; e        

vi.  a implantação de um programa eficaz para Testes de Atletas antes de sua 
participação nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Paralímpicos e/ou em outros 
grandes eventos (incluindo a Conformidade com o Artigo 4.8.12.5 (a) 
da Norma Internacional de Testes e Investigações) .      

e. O uso de Equipamento de Coleta de Amostras que atenda aos requisitos do Artigo 
6.3.4 da Norma Internacional para Testes e Investigações.          

f.   A análise de todas as Amostras de acordo com o Artigo 6.1 do Código.             

g.  O transporte oportuno de Amostras para análise, em Conformidade com o Artigo 
9.3.2 da Norma Internacional para Testes e Investigações.          

h.  A aderência aos requisitos processuais aplicáveis na análise 
de Amostras B (incluindo, sem limitação, dar ao Atleta a devida notificação e uma 
oportunidade de participar, no laboratório, da abertura e análise da amostra B), de 

 
13 Para garantir uma avaliação objetiva, a implantação deste requisito Crítico não 

deve ser medida isoladamente, mas por meio da implantação bem-sucedida pelo 

Signatário dos outros requisitos de Conformidade com o Código. 
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acordo com o Artigo 6.7 do Código, Artigo 5.3.4.5.4.8 da Norma Internacional para 
Laboratórios e Artigos 5.1 e 5.2 da Norma Internacional para Gerenciamento de 
Resultados.          

i.  A entrada de todos os Formulários de Controle de Doping no ADAMS dentro de vinte e 
um (21) dias a contar da data da coleta da Amostra, de acordo com o Artigo 14.5.1 
do Código e o Artigo 4.9.1 (b) da Norma Internacional para Testes e Investigações14. 

j.  A nomeação de um Comitê de Isenção de Uso Terapêutico e um processo 
documentado para os Atletas se candidatarem a esse Comitê de Isenção de Uso 
Terapêutico para a concessão ou o reconhecimento de uma TUE, de acordo com os 
requisitos da Norma Internacional para Isenções de Uso Terapêutico.            

k.  A busca adequada e oportuna de todas as Falhas do Localização e possíveis violações 
das regras antidopagem, de acordo com os Artigos 7 e 8 do Código, incluindo 
notificação adequada de acordo com o Artigo 7.2 do Código e a Norma 
Internacional para Gerenciamento de Resultados, e provisões para uma audiência justa 
dentro de um tempo razoável por um painel de audiência justo, imparcial e 
operacionalmente independente, de acordo com o Artigo 8.1 do Código.            

l.  Sem prejuízo da generalidade do Artigo A.3 (k), (i) o requisito do Artigo 7.1.5 
do Código para conduzir o Gerenciamento de Resultados em um caso particular, de 
acordo com as instruções da AMA; e (ii) quando o Signatário não cumprir com esse 
requisito, o requisito do Artigo 7.1.5 do Código de reembolsar os custos e honorários 
advocatícios que outra Organização Antidopagem designada pela AMA incorre na 
condução desse Gerenciamento de Resultados.            

m.  A notificação de todas as atividades relevantes de Gerenciamento de 
Resultados à AMA e a outras Organizações Antidopagem, de acordo com os Artigos 
7.6 e 14 do Código e com a Norma Internacional para Gerenciamento de Resultados. 

n.  A imposição de Suspensões Preventivas obrigatórias  de acordo com o Artigo 7.4.1  do 
Código. 

 

o.  A exigência de relatório sobre Conformidade com o Código, de acordo com os  Artigos 
24.1.2 e 24.1.3 do Código, incluindo (sem limitação) a exigência de responder a 
um Questionário  de Conformidade com o Código de acordo com o Artigo 7.5, a 
obrigação de responder a uma Solicitação de Informações Obrigatórias de acordo com 
o Artigo 7.6 e a exigência de se submeter a uma Auditoria de Conformidade, de acordo 
com o Artigo 7.7.             

p.  O reconhecimento, implantação e efeito vinculante automático das decisões que 
determinam violações das regras antidopagem proferidas por outros Signatários, um 
órgão arbitral nacional (Artigo 13.2.2 do Código) ou o CAS, de acordo com o Artigo 15.1 

do Código.            

 
14 [14] A entrada de DCFs no ADAMS é classificada como Crítica devido à 

importância da atualização do Passaporte Biológico do Atleta no ADAMS, o que 

pode resultar em uma solicitação automática para realizar análises de IRMS em 

uma Amostra de urina ou, após a revisão de um passaporte esteroide ou de sangue 

por uma Unidade de Gerenciamento de Passaporte de Atletas, exija Teste de Alvo 

de um Atleta ou análise retrospectiva de substâncias (isto é, Agentes Estimulantes 

da Eritropoiese) que não foram analisadas originalmente na Amostra 
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q.  O reconhecimento e a implantação de decisões finais determinando que 
outros Signatários não são conformes, impondo consequências por tal não 
Conformidade e/ou estabelecendo condições que outros Signatários devem satisfazer 
para serem Reintegrados, conforme o Artigo 24.1.9 do Código.            

r.  Qualquer requisito que ainda não esteja estabelecido no Código ou nas Normas 
Internacionais que o Comitê Executivo da AMA considera excepcionalmente impor 
como um requisito Crítico.    

  

Anexo B:  Consequências aos Signatários 

O Anexo B identifica a gama de Consequências aos Signatários classificadas e 
proporcionadas que se aplicam prima facie nos casos que envolvam não-Conformidade 
com Requisitos Críticos (consulte o Artigo B.3) ou apenas Requisitos de Alta Prioridade (consulte o 
Artigo B.2) ou apenas Requisitos Gerais (consulte Artigo B.1). A intenção é promover 
previsibilidade e consistência na imposição de Consequências aos Signatários em todos os 
casos. No entanto, deve haver flexibilidade para variar dentro ou mesmo afastar-se dessa faixa em 
algum caso específico, quando a aplicação dos princípios estabelecidos no Artigo 10 aos fatos e 
circunstâncias específicos desse caso o justificarem. Em particular, quanto maior o grau de não 
Conformidade (ou seja, quanto mais requisitos não cumpridos pelo Signatário, e quanto mais sérios 
forem esses requisitos), maiores serão as Consequências do Signatário. Se um caso incluir não 
apenas a não Conformidade com um ou mais requisitos Críticos, mas também fatores agravantes, 
isso deverá garantir um aumento significativo das Consequências impostas. Por outro lado, se 
incluir circunstâncias atenuantes, isso poderá justificar a imposição de Consequências menores.  

Em cada caso, o ponto de partida será o seguinte:  

B.1  Em caso de não Conformidade com um ou mais requisitos Gerais (mas não 

com requisitos Críticos ou de Alta Prioridade):  

B.1.1.   Na primeira instância: 

a.  o Signatário perderá seus privilégios da AMA ;            

b.  ele será assistido nas suas Atividades Antidopagem (por meio da prestação de 
aconselhamento e informação, o desenvolvimento dos recursos, diretrizes e 
materiais de treinamento, e/ou, se necessário, o fornecimento de programas de 
treinamento) por AMA , ou por um terceiro e aprovado Parte , às custas do 
Signatário , incluindo até 2 (duas) visitas por ano, com todos os custos 
conhecidos pagos antecipadamente; e          

c.  algumas ou todas as suas Atividades Antidopagem (conforme especificado 
pela AMA ) pode estarem sujeitas a Monitoramento Especial pela 
AMA ou Supervisão por um Terceiro Aprovado, à custa do Signatário.           

B.1.2   Se o Signatário não tiver cumprido totalmente as condições para sua 
Reintegração doze (12) meses após a imposição das Consequências estabelecidas 
no Artigo B.1.1 (ou outro período que a AMA - ou, se disputado, o CAS - possa 
especificar), as seguintes Consequências aos Signatários também serão aplicadas:  

a.  algumas ou todas as suas Atividades Antidopagem do Signatário 
serão supervisionadas à custa do Signatário por um Terceiro Aprovado, 
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incluindo até quatro (4) visitas presenciais em um ano, com todas as despesas 
a serem pagas com antecedência (quando estabelecidas); e            

b.  os Representantes do Signatário ficarão inelegíveis para função de membros 
dos conselhos ou comissões ou outros organismos de qualquer 
outro Signatário (ou seus membros) ou associação de Signatários até que o 
Signatário ser Reintegrado.          

B.1.3   Se o Signatário ainda não tiver satisfeito plenamente as condições para 
a Reintegração vinte e quatro (24) meses após a imposição das Consequências  
estabelecidas no Artigo B.1.1 (ou outro período que a AMA - ou, se contestado, 
o CAS - possa especificar), as seguintes Consequências adicionais 
do Signatário também serão aplicadas: 

a.  todas as Atividades Antidopagem do Signatário serão Supervisionadas por 
um Terceiro Aprovado, com despesas pagas pelo Signatário, incluindo até seis 
(6) visitas ao local por ano, com todas as despesas a serem pagos 
antecipadamente (quando determinados);             

b.  os Representantes do Signatário ficarão inelegíveis para função de membros 
dos conselhos ou comissões ou outros organismos de qualquer 
outro Signatário (ou seus membros) ou associação de Signatários até que o 
Signatário ser Reintegrado ou por 1 (um) ano (o período que for maior); e          

c.  (se o signatário for uma organização fora do movimento olímpico, não 
reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional e mantiver seu status 
de Signatário de acordo com a política aplicável da AMA ), o status de 
Signatário como Signatário do Código será encerrado, sem direito a reembolso 
de quaisquer taxas pagas por tal status.           

B.2  Em caso de não Conformidade com um ou mais requisitos de Alta Prioridade (mas não com 
quaisquer requisitos Críticos): 

B.2.1 Na primeira instância: 

a.  o signatário perderá seus privilégios da AMA;            

b.  algumas ou todas as suas Atividades Antidopagem (conforme especificado 
pela AMA ) estarão sujeitas à Supervisão ou Tekover por um Terceiro 
Aprovado, às custas do Signatário, incluindo até seis (6) visitas ao local por 
ano, com todos as despesas conhecidas pagas com antecedência (se 
determinadas);            

c.  o Signatário pode ser obrigado a pagar uma Multa;           

d.  os Representantes do Signatário ficarão inelegíveis para função de membros 
dos conselhos ou comissões ou outros organismos de qualquer 
outro Signatário (ou seus membros) ou associação de Signatários até que o 
Signatário ser Reintegrado;            

e.  (quando o Signatário é uma Organização Nacional Antidopagem ou um Comitê 
Olímpico Nacional que atua como uma Organização Nacional Antidopagem), 
o país do Signatário não pode terá o direito de sediar Campeonatos 
ou Eventos regionais, continentais ou mundiais, organizados por Organizações 
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de Grandes Eventos, e/ou não serão elegíveis para receber os Jogos Olímpicos 
e/ou Jogos Paralímpicos, até que o Signatário seja Reintegrado;             

f.  (se o Signatário for uma Federação Internacional), o Signatário terá qualquer 
financiamento e outros benefícios do reconhecimento pelo Comitê Olímpico 
Internacional ou dos membros do Comitê Paraolímpico Internacional ou o 
reconhecimento de associação a qualquer outro Signatário suspenso até que 
o Signatário seja Reintegrado; e           

g.  (se o Signatário for uma Organização de Grandes Eventos) 
haverá Monitoramento  Especial ou Supervisão ou Tomada de Controle de 
seu Programa Antidopagem por um Terceiro Aprovado, com despesas pagas 
pelo Signatário, na próxima edição do Evento do Signatário.            

B.2.2  Se o Signatário não tiver cumprido totalmente as condições para a Reintegração doze (12) 
meses após a imposição das Consequências estabelecidas no Artigo B.2.1 (ou outro 
período que a AMA - ou, se contestada, o CAS - possa especificar), então as 
seguintes Consequências aos Signatários também serão aplicadas:  

a.  os Representantes do Signatário ficarão inelegíveis para função de membros 
dos conselhos ou comissões ou outros organismos de qualquer 
outro Signatário (ou seus membros) ou associação de Signatários até que o 
Signatário ser Reintegrado ou por dois (2) anos (o período que for maior);            

b.  o Signatário será obrigado a pagar uma multa adicional;          

c.  (quando o Signatário for uma Organização Nacional Antidopagem ou 
um Comitê Olímpico Nacional agindo como uma Organização Nacional 
Antidopagem) os Representantes do Comitê Olímpico Nacional e Comitê 
Paraolímpico Nacional do país Signatário será excluído da participação na 
próxima edição dos campeonatos regionais e/ou continentais e/ou 
Campeonatos Mundiais e/ou Jogos Olímpicos e Paralímpicos (verão ou inverno, 
conforme o caso) ou até a Reintegração (o período que for maior);             

d.  (quando o Signatário for uma Federação Internacional):            

1.  o Signatário ficará inelegível para receber financiamento ou usufruir de 
outros benefícios reconhecidos pelo Comitê Olímpico Internacional ou de 
associação ao Comitê Paralímpico Internacional ou de reconhecimento ou 
associação de qualquer outro Signatário até que 
o Signatário seja Reintegrado (e depois ainda não poderá receber fundos 
ou outros benefícios retrospectivamente pelo período de não Conformidade 
anterior à Reintegração); e          

2.  os Representantes do Signatário serão excluídos da participação na 
próxima edição dos Eventos poliesportivos regionais e/ou continentais e/ou 
dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos (verão ou inverno, se for o caso) ou 
até a Reintegração (o período que for mais longo);  

e.  (quando o Signatário for uma Organização de Grandes Eventos):          

1.  o Signatário terá qualquer financiamento e/ou outros benefícios de 
reconhecimento pelo Comitê Olímpico Internacional ou associação do 
Comitê Paraolímpico Internacional ou de reconhecimento ou associação de 
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qualquer outro Signatário suspenso até que seja Reintegrado (e ainda 
assim não poderá receber financiamento ou outros benefícios 
retrospectivamente para o período anterior à Reintegração); e  

2.  o status do(s) próximo(s) evento(s) do Signatário como um evento de 
qualificação para os Jogos Olímpicos ou Paralímpicos será perdido; e          

f.   (quando o Signatário for uma organização fora do Movimento Olímpico, não 
reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional e mantiver seu status 
de Signatário de acordo com a política aplicável da AMA), o status do 
Signatário como Signatário do Código será encerrado, sem direito a 
reembolso de quaisquer taxas pagas por tal status.             

B.2.3  Se o Signatário não tiver cumprido totalmente as condições para a Reintegração vinte e 
quatro (24) meses após a imposição das Consequências estabelecidas no Artigo B.2.1 (ou 
outro período que a AMA - ou, se contestado, o CAS - possa especificar), as 
seguintes Consequências adicionais também serão aplicadas: 

a.  (quando o Signatário é uma Organização Nacional Antidopagem ou um Comitê 
Olímpico Nacional que atua como uma Organização Nacional Antidopagem ) 
o Pessoal de Apoio a Atletas e Atletas representando tal país ou representando 
o Comitê Olímpico Nacional, o Comitê Paralímpico Nacional ou a Federação 
Nacional desse o país será excluído (sujeito ao Artigo 10.2.6) da participação 
na próxima edição dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos (verão ou inverno, 
conforme aplicável) e/ou Campeonatos Mundiais ou até a Reintegração (o 
período que for maior); e          

b.  (quando o Signatário for uma Federação Internacional), o Pessoal de 
Apoio a Atletas e Atletas que participem do esporte do Signatário (ou em uma 
ou mais disciplinas desse esporte) serão excluídos da participação nos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos e/ou qualquer outro Evento multiesportivo para a 
próxima edição de tal evento (verão ou inverno, quando relevante) ou 
até Reintegração (o período que for maior).          

B.3 Em caso de não Conformidade com um ou mais requisitos Críticos:              

B.3.1 Na primeira instância:  

a.  o Signatário perderá seus privilégios da AMA;            

b.  o Signatário será obrigado a pagar uma Multa;          

c.  algumas ou todas as suas Atividades Antidopagem estarão sujeitas 
a Supervisão ou Tomada de Controle por um Terceiro Aprovado, com despesas 
pagas pelo Signatário, incluindo até seis (6) visitas ao local por ano, com todos 
os custos a serem pagos antecipadamente (quando conhecidos);             

d.  os Representantes do Signatário ficarão inelegíveis para função de membros 
dos conselhos ou comissões ou outros organismos de qualquer 
outro Signatário (ou seus membros) ou associação de Signatários até que o 
Signatário ser Reintegrado ou por 1 (um) ano (o período que for maior); 

e.  (quando o Signatário for uma Organização Nacional Antidopagem ou 
um Comitê Olímpico Nacional que atua como uma Organização Nacional 
Antidopagem):            



  

ISCCS – Janeiro de 2021                    Página 56 de 58  

1.  o país do Signatário terá o direito de sediar campeonatos regionais, 
continentais ou mundiais ou Eventos organizados por Organizações de 
Grandes Eventos, por um período especificado; e 

2.  a bandeira do país não será erguida, os representantes do Comitê 
Olímpico Nacional e Nacional Comitê Paralímpico do  país do Signatário  
serão excluídos da participação e (sujeito ao Artigo 10.2.6) os Atletas e o 
Pessoal de Apoio ao Atleta que representam esse país (ou representam 
o Comitê Olímpico Nacional, o Comitê Paralímpico Nacional ou a 
Federação Nacional desse país) podem ser excluídos da participação em 
campeonatos regionais, continentais ou mundiais ou Eventos organizados 
por Organizações de Grandes Eventos (exceto os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos), para a próxima edição desse Evento ou até 
a Reintegração (o período que for maior); e          

3.  bandeira do país não será erguida em, e os representantes do Comitê 
Olímpico Nacional e Nacional Comitê Paraolímpico  do país Signatário  
serão excluídos de participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos para a 
próxima edição de tal Evento (verão ou inverno, quando relevante) ou 
até sua Reintegração (o período que for mais longo);            

f.  (quando o Signatário for uma Federação Internacional)             

1.  os Representantes do Signatário serão excluídos da participação, e 
o Pessoal de Suporte de Atletas e os Atletas participantes do esporte do 
Signatário (ou em uma ou mais disciplinas desse esporte) podem ser 
excluídos da participação em Eventos poliesportivos regionais,  
continentais ou internacionais organizados por Organizações de Grandes 
Eventos (exceto os Jogos Olímpicos e Paralímpicos) para a próxima edição 
desse Evento ou até a Reintegração (o período que for maior); e 

2.  os Representantes dos Signatários serão excluídos da participação nos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos e/ou quaisquer outros Eventos 
Multiesportivos para a próxima edição desse Evento (verão ou inverno, 
quando relevante) ou até Reintegração (o período que for maior);  

g.  (quando Signatário é uma Organização de Grandes Eventos):            

1.  haverá  Supervisão ou Tomada de Controle de alguns ou todos 
os Programas Antidopagem do Signatário, com despesas pagas pelo 
Signatário, em seus  Eventos até a Reintegração; e            

2.  o Signatário não estará qualificado para receber parte ou todo o 
financiamento ou usufruir de outros benefícios do reconhecimento pelo 
Comitê Olímpico Internacional ou dos membros do Comitê Paralímpico 
Internacional ou do reconhecimento ou associação de qualquer 
outro Signatário até que seja Reintegrado (e ainda não poderá receber 
fundos ou outros benefícios retrospectivamente para o período anterior 
à Reintegração); e          

h.   (quando o Signatário for uma organização fora do Movimento Olímpico, não 
reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional e mantém seu status 
de Signatário de acordo com a política aplicável da AMA), o status do 
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Signatário como Signatário do Código será encerrado, sem direito a 
reembolso de quaisquer taxas pagas por esse status.          

B.3.2  Se o Signatário não satisfizer as condições para a Reintegração doze (12) meses após 
a imposição das Consequências estabelecidas no Artigo B.3.1 (ou outro período que a AMA 
- ou, se contestado, o CAS - possa especificar), as seguintes Consequências adicionais 
também serão aplicadas:  

a. os  Representantes dos Signatários serão inelegíveis para a função de 
membros dos conselhos ou comissões ou outros organismos de 
qualquer Signatário (ou seus membros) ou associação de Signatários até que 
o Signatário descumpridor seja Reintegrado ou por quatro (4) anos (o período 
que for maior);                

b.  (quando o Signatário for uma Organização Nacional Antidopagem ou 
um Comitê Olímpico Nacional que atua como Organização Nacional 
Antidopagem):               

1.  o país do Signatário não poderá sediar os Jogos Olímpicos e/ou 
Paralímpicos por um período especificado; e          

2.  (sujeito ao Artigo 10.2.6), o Pessoal de 
Apoio a Atletas e Atletas representando esse país (ou representando 
o Comitê Olímpico Nacional, Comitê Paralímpico Nacional ou Federação 
Nacional desse país) será excluído da participação nos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos e/ou outros Eventos organizados por Organizações 
de Grandes Eventos e/ou qualquer Campeonato Mundial para a próxima 
edição desse Evento (verão ou inverno, quando relevante) ou até 
a Reintegração (o período que for maior);          

c.  (quando o Signatário for uma Federação Internacional):                

1.  os Atletas e Pessoal de Apoio a Atleta participantes do esporte do 
Signatário (ou em uma ou mais disciplinas do esporte) serão excluídos da 
participação nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e/ou quaisquer outros 
Eventos multidesportos  para a próxima edição de tal evento (verão ou 
inverno, quando relevante) ou até Reintegração (o período que for 
maior); e  

2.  o Signatário ficará inelegível para receber financiamento ou usufruir de 
outros benefícios de reconhecimento pelo Comitê Olímpico Internacional 
ou de membro do Comitê Paralímpico Internacional ou de reconhecimento 
ou membro de qualquer outro Signatário até que seja Reintegrado ou por 
quatro (4) anos, o que for mais longo (e ainda assim não poderá receber 
nenhum financiamento retrospectivamente para o período anterior 
à Reintegração);            

d.  (quando o Signatário for uma Organização de Grandes Eventos):               

1.  o Signatário ficará inelegível para receber financiamento ou usufruir de 
outros benefícios do reconhecimento pelo Comitê Olímpico Internacional 
ou associação do Comitê Paralímpico Internacional ou do reconhecimento 
ou associação de qualquer outro Signatário até que seja Reintegrado ou 
por quatro (4) anos, o que for mais longo (e ainda assim não poderá 



  

ISCCS – Janeiro de 2021                    Página 58 de 58  

receber fundos ou outros benefícios retrospectivamente para o período 
anterior à Reintegração ); e            

2. o status do próximo Evento do Signatário como um evento de qualificação 
para os Jogos Olímpicos ou Paralímpicos será perdido; e 
e o Signatário será obrigado a pagar uma Multa adicional.                 

B.3.3 (quando o Signatário for uma Federação Internacional, Comitê Olímpico 
Nacional ou Comitê Paralímpico Nacional) se o Signatário não tiver atendido às condições 
para a Reintegração vinte e quatro (24) meses após a imposição das Consequências 
estabelecidas no Artigo B.3.1 (ou outro período que a AMA - ou, se contestado, o CAS - 
especificar), as seguintes Consequências adicionais também serão aplicadas: suspensão 
do reconhecimento pelo Movimento Olímpico e/ou como membro do Movimento 
Paralímpico e/ou do reconhecimento por / associação a qualquer outro Signatário. 

 

   


