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PREFÁCIO

O  Padrão  Internacional  para  Conformidade  dos  Signatários  com  o  Código  é  um  Padrão

Internacional obrigatório  que  forma  parte  essencial  do  Programa  Mundial  Antidopagem.  Foi

desenvolvido em consulta  com os  Signatários,  autoridades públicas  e outras partes interessadas

relevantes. Foi aprovado pelo Comitê Executivo da Agência Mundial Antidopagem (“WADA” em

inglês, AMA em português) em 15 de novembro de 2017 e entrou em vigor em 1º de abril de 2018,

sendo aplicável a todos os casos de não conformidade por Signatários que surgirem após essa data.

Publicado por:

Agência Mundial Antidopagem
Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite 1700)
PO Box 120
Montreal, Quebec
Canada H4Z 1B7
URL: www.WADA-ama.org
Tel: +1 514 904 9232
Fax: +1 514 904 8650
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PARTE  UM:  INTRODUÇÃO,  DISPOSIÇÕES  DO  CÓDIGO,

DISPOSIÇÕES DO PADRÃO INTERNACIONAL E DEFINIÇÕES

1.0 Introdução e Escopo

Os Signatários do Código Mundial Antidopagem (o Código) se comprometem a cumprir com uma
série  de  exigências  legais,  técnicas  e  operacionais  que são descritas  no  Código e  nos  Padrões
Internacionais que  o  acompanham.  Essa  conformidade  é  necessária  para  o  estabelecimento
harmonioso, coordenado e eficaz de Programas Antidopagem em nível internacional e nacional, de
modo que os Atletas e outras partes interessadas possam usufruir de competições livres de dopagem
em um campo de jogo equilibrado, seja qual for a modalidade jogada.

O Código torna a AMA responsável por monitorar e impor a conformidade dos Signatários com o
Código e com os Padrões Internacionais. O Código também requer que os Signatários informem
sobre sua conformidade à AMA.

O Padrão Internacional para Conformidade com o Código por Signatários delimita:

 os papéis, responsabilidades e procedimentos de diferentes órgãos envolvidos na função de
monitoramento de conformidade da AMA (Parte Dois, Seção 6);

 o suporte e assistência que a AMA oferecerá aos Signatários em seus esforços em cumprir
com o Código e com os Padrões Internacionais (Parte Dois, Seção 7);

 os  meios  pelos  quais  a  AMA monitorará  a  conformidade  dos  Signatários com  suas
obrigações no âmbito do Código e dos Padrões Internacionais (Parte Dois, Seção 8);

 as  oportunidades  e  o  suporte  que  a  AMA oferecerá  aos  Signatários para  corrigir  Não
Conformidades antes que qualquer ação formal seja tomada (Parte Dois, Seção 9);

 o processo a ser seguido na determinação da não conformidade e as consequências dessa não
conformidade se um Signatário falhar em corrigir as  Não Conformidades. Esse processo
reflete, na medida do apropriado e praticável, o processo seguido na determinação de não
conformidade com o Código e as consequências dessa não conformidade para os Atletas e
outros indivíduos (Parte Dois, Seção 10);

 a  gama  de  possíveis  consequências  que  podem  ser  impostas  em  função  da  não
conformidade, e os princípios a serem aplicados para determinar as consequências a serem
impostas em um determinado caso, dependendo dos fatos e circunstâncias desse caso (Parte
Dois, Seção 11); e

 os  procedimentos  que  a  AMA seguirá  para  garantir  que  um  Signatário que  tenha  sido
considerado não conforme seja  Reintegrado o mais  rápido possível,  uma vez que  tenha
sanado a não conformidade (Parte Dois, Seção 12).
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O objetivo final é garantir que regras e programas antidopagem compatíveis com o Código fortes
sejam aplicados e impostos de maneira efetiva e consistente em todos os esportes e países, de modo
que Atletas limpos/honestos possam ter a confiança de que há competição justa em um campo de
jogo equilibrado, e que a confiança pública na integridade do esporte possa ser mantida. Entretanto,
o Padrão Internacional para Conformidade dos Signatários com o Código é flexível o suficiente
para reconhecer certas prioridades. Em especial,  ele inclui disposições específicas (inclusive um
processo acelerado especial) para possibilitar que a  AMA tome medidas urgentes e eficazes para
tratar casos de não conformidade deliberada/por má fé com exigências críticas do  Código. Além
disso, também dá à  AMA o poder para priorizar seus esforços de conformidade em determinadas
áreas e/ou com determinados  Signatários. Acima de tudo, os  Signatários que estão buscando, em
boa fé, a conformidade com o  Código serão encorajados e apoiados para atingir e manter a total
Conformidade com o   Código  .  O desejo é que os  Signatários sempre tratem qualquer  problema
relacionado à conformidade de maneira voluntária. Declarar um Signatário como não conforme e a
imposição das  Consequências ao   Signatário   é um último recurso, a ser buscado apenas quando o
Signatário tiver  falhado,  apesar  de  todo  o  encorajamento,  em  tomar  as  medidas  corretivas
necessárias dentro do cronograma obrigatório.

No interesse da transparência e responsabilização, a AMA pode publicar os detalhes que considerar
apropriados sobre seu programa geral de monitoramento de conformidade. Também poderá publicar
informações sobre atividades e resultados em relação a Signatários individuais que foram objeto de
ação específica no âmbito do programa. 

Os termos usados neste Padrão Internacional que são definidos no Código estão escritos em itálico.
Os termos definidos neste ou em outro  Padrão Internacional (ver a Parte Um, Artigos 4.2 e 4.3)
estão sublinhados.

2.0 Disposições Relevantes do Código

As  seguintes  disposições  no  Código  são  diretamente  relevantes  ao  Padrão  Internacional  para
Conformidade dos Signatários com o Código:

FINALIDADE,  ESCOPO  E  ORGANIZAÇÃO  DO  PROGRAMA  MUNDIAL
ANTIDOPAGEM E DO CÓDIGO

As finalidades do Código Mundial Antidopagem e do Programa Mundial Antidopagem que o apoia
são:

 Proteger o direito fundamental dos Atletas de participarem de esportes livres de dopagem e,
assim, promover a saúde, justiça e igualdade para os Atletas em todo o mundo, e

 Garantir  Programas  Antidopagem harmoniosos,  coordenados  e  eficazes,  em  nível
internacional e nacional, no que diz respeito à detecção, dissuasão e prevenção de dopagem.
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PARTE UM CONTROLE DE DOPAGEM

INTRODUÇÃO

A Parte  Um do  Código estabelece  regras  e  princípios  antidopagem específicos  que devem ser
seguidos  por  organizações  responsáveis  por  adotar,  implementar  ou  impor  regras  antidopagem
dentro  de  suas  autoridades,  p.  ex.  o  Comitê  Olímpico  Internacional,  o  Comitê  Paralímpico
Internacional,  as  Federações  Internacionais,  os  Comitês  Olímpicos  e  os  Comitês  Paralímpicos
Nacionais,  Organizações de Grandes Eventos, e as  Organizações Nacionais Antidopagem. Todas
essas organizações serão referenciadas coletivamente como Organizações Antidopagem.

Todas as disposições do  Código são essencialmente obrigatórias e devem ser seguidas conforme
aplicável por cada Organização Antidopagem e Atleta ou outra Pessoa. O Código, no entanto, não
substitui  nem  elimina  a  necessidade  de  adoção  de  regras  antidopagem  abrangentes  por  cada
Organização Antidopagem. ...

Artigo 12 SANÇÕES CONTRA SIGNATÁRIOS E CONTRA ÓRGÃOS ESPORTIVOS QUE
NÃO SÃO SIGNATÁRIOS

12.1 O  Padrão Internacional para Conformidade dos Signatários com o Código descreve
quando e como a AMA poderá proceder contra um Signatário por sua falha em cumprir com
suas obrigações no âmbito do Código e/ou dos Padrões Internacionais, e identifica a gama
de possíveis sanções que podem ser impostas ao Signatário por essa não conformidade.

12.2 Nada no Código ou no Padrão Internacional para Conformidade dos Signatários com o
Código restringe a capacidade  de qualquer  Signatário ou governo de tomar  medidas  no
âmbito de suas próprias regras para impor a obrigação sobre qualquer outro órgão esportivo
sobre o qual tenha autoridade, de cumprir com, implementar, confirmar/manter e impor o
Código dentro da área de competência desse órgão.

Artigo 13 RECURSOS

...

13.6 Recursos de decisões nos termos do Artigo 23.5.5

Uma notificação que não for contestada e, portanto, se torne uma decisão final nos termos
do Artigo 23.5.5, considerando um Signatário como não conforme com o Código e impondo
consequências por essa não conformidade, assim como as condições para reintegração do
Signatário,  poderão ser recorridas à  CAE conforme estabelecido no  Padrão Internacional
para Conformidade dos Signatários com o Código. 

PARTE 3 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Todos os  Signatários deverão agir  no espírito  de parceira  e colaboração de modo a garantir  o
sucesso da luta contra a dopagem no esporte e o respeito ao Código.

[Comentário: as Responsabilidades para Signatários e Atletas ou outras Pessoas são abordadas
em  vários  Artigos  no  Código  e  as  responsabilidades  listadas  nesta  parte  somam-se  a  essas
responsabilidades].
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Artigo 20 PAPÉIS ADICIONAIS E RESPONSABILIDADES DOS SIGNATÁRIOS

20.1 Papéis e responsabilidades do Comitê Olímpico Internacional

20.1.1 Adotar e implementar políticas e regras antidopagem pra os Jogos Olímpicos
que estejam conformes com o Código.

20.1.2 Exigir, como uma condição de reconhecimento por parte do Comitê Olímpico
Internacional, que as Federações Internacionais e os Comitês Olímpicos Nacionais no
âmbito do Movimento Olímpico estejam em conformidade com o Código.

20.1.3 Reter parcial ou totalmente o financiamento Olímpico e/ou outros benefícios
de organizações esportivas que não estejam em conformidade com o Código, quando
exigido nos termos do Artigo 23.5.

20.1.4  Tomar  medidas  apropriadas  para  desencorajar  a  não  conformidade  com o
Código, de acordo com o Artigo 23.5 e o  Padrão Internacional para Conformidade
dos Signatários com o Código.

20.1.5 Autorizar e facilitar o Programa de Observadores Independentes.

20.1.6 Exigir que todos os  Atletas e cada  Pessoa de Apoio ao Atleta que participe
como técnico, treinador, gestor, membro de equipe, oficial/diretor, pessoal médico ou
paramédico  nos  Jogos  Olímpicos  que  concorde  em  estar  vinculado  às  regras
antidopagem  em  conformidade  com  o  Código,  como  uma  condição  para  essa
participação.

20.1.7 Processar vigorosamente todas as possíveis violações às regras antidopagem
dentro  de  sua  jurisdição,  inclusive  investigação  sobre  se  o  Pessoal  de  Apoio  ao
Atleta ou outras Pessoas podem estar envolvidos em cada caso de dopagem.

20.1.8 Aceitar propostas para os Jogos Olímpicos apenas de países cujos governos
ratificaram, aceitaram, aprovaram ou aderiram à  Convenção da UNESCO e cujos
Comitês Olímpicos Nacionais, Comitês Paralímpicos Nacionais e as  Organizações
Nacionais Antidopagem estejam em conformidade com o Código.

20.1.9 Promover educação antidopagem.

20.1.10  Cooperar  com  organizações  e  agências  nacionais  relevantes  e  outras
Organizações Antidopagem.

20.2 Papéis e Responsabilidades do Comitê Paralímpico Internacional

20.2.1  Adotar  e  implementar  políticas  e  regras  antidopagem  para  os  Jogos
Paralímpicos que estejam conformes com o Código.

20.2.2 Exigir como condição para a filiação ao Comitê Paralímpico Internacional,
que as Federações Internacionais e os Comitês Paralímpicos Nacionais no âmbito do
Movimento Paralímpico estejam em conformidade com o Código.
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20.2.3  Reter  parcial  ou  totalmente  o  financiamento  Paralímpico  e/ou  outros
benefícios  de  organizações  esportivas  que  não  estejam  em conformidade  com o
Código, quando exigido nos termos do Artigo 23.5.

20.2.4  Tomar  medidas  apropriadas  para  desencorajar  a  não  conformidade  com o
Código,  de  acordo  com  o  Artigo  23.5  e  com  o  Padrão  Internacional  para
Conformidade dos Signatários com o Código.

20.2.5 Autorizar e facilitar o Programa de Observadores Independentes.

20.2.6 Exigir que todos os  Atletas e cada  Pessoa de Apoio ao Atleta que participe
como técnico, treinador, gestor, membro de equipe, diretor/oficial, pessoal médico ou
paramédico  nos  Jogos  Paralímpicos,  que  concorde  em  estar  vinculado  às  regras
antidopagem  em  conformidade  com  o  Código,  como   condição  para  essa
participação.

20.2.7 Processar vigorosamente todas as possíveis violações às regras antidopagem
dentro  de  sua  jurisdição,  inclusive  investigação  sobre  se  o  Pessoal  de  Apoio  ao
Atleta ou outras Pessoas podem estar envolvidos em cada caso de dopagem.

20.2.8 Promover educação antidopagem.

20.2.9  Cooperar  com  organizações  e  agências  nacionais  relevantes  e  outras
Organizações Antidopagem.

20.3 Papéis e Responsabilidades das Federações Internacionais

20.3.1 Adotar e implementar políticas e regras antidopagem que estejam conformes
com o Código.

20.3.2 Exigir como condição para a filiação que as políticas, regras e programas de
suas  Federações  Nacionais  e  outros  membros  estejam  em  conformidade  com  o
Código e tomar as medidas apropriadas para fazer cumprir/impor essa condição.

20.3.3 Exigir que todos os  Atletas e cada  Pessoa de Apoio ao Atleta que participe
como técnico, treinador, gestor, membro de equipe, oficial/diretor, pessoal médico ou
paramédico  em  uma  Competição ou  atividade  autorizada  ou  organizada  pela
Federação Internacional ou uma de suas organizações membro que concordem em
estar  vinculado  às  regras  antidopagem  em  conformidade  com  o  Código,  como
condição para essa participação.

20.3.4 Exigir que Atletas que não são membros regulares da Federação Internacional
ou  de  uma  de  suas  Federações  Nacionais  membro  que  estejam disponíveis  para
coleta de Amostras e que forneçam informações precisas e atualizadas de localização
como parte do  Grupo Alvo de Atletas  para Controle de Dopagem da Federação
Internacional, compatível  com  as  condições  de  elegibilidade  estabelecidas  pela
Federação Internacional ou, conforme o caso,  pela Organização de Grande Evento.

[Comentário ao Artigo 20.3.4: Isto incluiria, por exemplo, Atletas de ligas profissionais.]

20.3.5 Exigir  que  cada  uma de  suas  Federações  Nacionais  estabeleça  regras  que
exijam que todos os  Atletas e toda  Pessoa de Apoio ao Atleta que participe como
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técnico,  treinador,  gestor,  membro  de  equipe,  oficial/diretor,  pessoal  médico  ou
paramédico  em uma  Competição ou atividade  autorizada  ou organizada  por  uma
Federação Nacional ou uma de suas organizações membro que concordem em estar
vinculados  às  regras  antidopagem  e  à  autoridade  de  gestão  de  resultados  da
Organização Antidopagem, em conformidade com o  Código,  como condição para
essa participação.

20.3.6 Exigir que as Federações Nacionais reportem/informem qualquer informação
que sugira ou que esteja  relacionada a uma violação de regra antidopagem à sua
Organização Nacional Antidopagem e à Federação Internacional,  e que cooperem
com  investigações  realizadas  por  qualquer  Organização  Antidopagem com
autoridade para realizar as investigações.

20.3.7  Tomar  medidas  apropriadas  para  desencorajar  a  não  conformidade  com o
Código,  de  acordo  com  o  Artigo  23.5  e  com  o  Padrão  Internacional  para
Conformidade dos Signatários com o Código.

20.3.8 Autorizar e facilitar o Programa de Observadores Independentes em Eventos
Internacionais.

20.3.9  Reter  parcial  ou  totalmente  o  financiamento  a  suas  Federações  Nacionais
membro que não estejam em conformidade com o Código.

20.3.10 Processar vigorosamente todas as possíveis violações de regra antidopagem
dentro  de  sua  jurisdição,  inclusive  investigação  sobre  se  o  Pessoal  de  Apoio  ao
Atleta ou outras Pessoas podem estar envolvidos em cada caso de dopagem, de modo
a  garantir  imposição  apropriada  das  Consequências,  e  realizar  uma  investigação
automática  de  Pessoal  de  Apoio  ao  Atleta no  caso  de  uma  violação  de  regra
antidopagem envolvendo um Atleta Menor de Idade ou  Pessoa de Apoio ao Atleta
que tenha  proporcionado apoio/suporte  a  mais  de um  Atleta que  se descubra  ter
cometido uma violação de regra antidopagem.

20.3.11  Aceitar  propostas  para  sediar  Campeonatos  Mundiais  e  outros  Eventos
Internacionais apenas de países cujos governos ratificaram, aceitaram, aprovaram ou
aderiram  à  Convenção  da  UNESCO e  cujos  Comitês  Olímpicos  Nacionais e
Organizações Nacionais Antidopagem estejam em conformidade com o Código.

20.3.12  Promover  educação  antidopagem,  inclusive  exigir  que  as  Federações
Nacionais  realizem  educação  antidopagem  em  coordenação  com  a  Organização
Nacional Antidopagem aplicável.

20.3.13  Cooperar  com  organizações  e  agências  nacionais  relevantes  e  outras
Organizações Antidopagem.

20.3.14  Cooperar  integralmente  com  a  AMA em  conexão  com  investigações
realizadas pela AMA nos termos do Artigo 20.7.10.

20.3.15  Ter  regras  disciplinares  em  vigor  e  exigir  que  as  Federações  Nacionais
tenham regras disciplinares  em vigor de modo a evitar  que  Pessoal de Apoio ao
Atleta que  esteja  Utilizando  Substâncias  Proibidas ou  Métodos  Proibidos sem

Padrão  Internacional  para  Conformidade  dos  Signatários  com  o  Código

(PICSC) – 1º de Abril de 2018

Página 10



justificativa  válida  forneça  apoio  aos  Atletas sob  a  autoridade  da  Federação
Internacional ou da Federação Nacional.

20.4  Papéis  e  Responsabilidades  dos  Comitês  Olímpicos Nacionais e  dos  Comitês
Paralímpicos Nacionais

20.4.1 Garantir que suas políticas e regras antidopagem estejam em conformidade
com o Código.

20.4.2  Exigir  como  condição  para  a  filiação  ou  para  o  reconhecimento,  que  as
políticas e regras antidopagem das Federações Nacionais estejam em conformidade
com as disposições aplicáveis do  Código, e tomar medidas apropriadas para fazer
cumprir/impor essa condição.

20.4.3 Respeitar a autonomia da Organização Nacional Antidopagem em seu país e
não interferir em suas decisões operacionais e atividades.

20.4.4  Exigir  que  as  Federações  Nacionais  reportem/informem  sobre  qualquer
informação  que  sugira  ou  que  esteja  relacionada  a  uma  violação  de  regra
antidopagem à sua Organização Nacional Antidopagem e à Federação Internacional,
e  que  cooperem  com  investigações  realizadas  por  qualquer  Organização
Antidopagem com autoridade para realizar as investigações.

20.4.5  Exigir  como  condição  para  participação  nos  Jogos  Olímpicos  e  Jogos
Paralímpicos  que,  no mínimo,  Atletas que não sejam membros  regulares  de  uma
Federação Nacional  estejam disponíveis  para coleta  de Amostras e  que forneçam
informação de localização, conforme exigido pelo Padrão Internacional para Testes e
Investigações,  tão logo o  Atleta seja identificado na lista  longa ou documento de
inscrição  subsequente  submetido  em conexão  com os  Jogos  Olímpicos  ou  Jogos
Paralímpicos.

20.4.6 Cooperar com suas Organizações Nacionais Antidopagem e trabalhar com seu
governo  para  estabelecer  uma  Organização  Nacional  Antidopagem quando  uma
ainda  não existir,  desde que,  nesse  ínterim,  o  Comitê  Olímpico  Nacional ou seu
designado  cumpra  com  a  responsabilidade  de  uma  Organização  Nacional
Antidopagem. 

20.4.6.1 Para esses países que são membros de uma Organização Regional
Antidopagem, o  Comitê Olímpico Nacional, em cooperação com o governo,
manterá  um  papel  ativo  e  apoiador  com  suas  respectivas  Organizações
Regionais Antidopagem.

20.4.7  Exigir  que  cada  uma de  suas  Federações  Nacionais  estabeleça  regras  (ou
outros meios) que exijam que cada  Pessoa de Apoio ao Atleta que participe como
técnico,  treinador,  gestor,  membro  de  equipe,  oficial/diretor,  pessoal  médico  ou
paramédico  em uma  Competição ou atividade  autorizada  ou organizada  por  uma
Federação  Nacional  ou  uma  de  suas  organizações  membro  concorde  em  estar
vinculada  às  regras  antidopagem  e  à  autoridade  de  gestão  de  resultados  da
Organização Antidopagem, em conformidade com o  Código,  como condição para
essa participação.
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20.4.8  Reter  parcial  ou  totalmente  o  financiamento,  durante  qualquer  período  de
Inelegibilidade, a qualquer  Atleta ou  Pessoa de Apoio ao Atleta  que tenha violado
regras antidopagem.

20.4.9  Reter  parcial  ou  totalmente  o  financiamento  a  seu  membro  ou Federação
Nacional reconhecida que não esteja em conformidade com o Código.

20.4.10 Processar vigorosamente todas as possíveis violações de regra antidopagem
dentro de sua jurisdição, inclusive a investigação sobre se o  Pessoal de Apoio ao
Atleta ou outras Pessoas podem estar envolvidos em cada caso de dopagem.

20.4.11  Promover  educação  antidopagem,  inclusive  exigindo  que  as  Federações
Nacionais  realizem  educação  antidopagem  em  coordenação  com  a  Organização
Nacional Antidopagem aplicável.

20.4.12  Cooperar  com  organizações  e  agências  nacionais  relevantes  e  outras
Organizações Antidopagem.

20.4.13 Ter regras disciplinares em vigor para evitar que Pessoal de Apoio ao Atleta
que esteja Utilizando Substâncias Proibidas ou Métodos Proibidos sem justificativa
válida forneça apoio aos Atletas sob a autoridade do Comitê Olímpico Nacional ou
do Comitê Paralímpico Nacional.  

20.5 Papéis e Responsabilidades das Organizações Antidopagem Nacionais.

20.5.1 Serem independentes em suas decisões operacionais e atividades.

20.5.2  Adotar  e  implementar  políticas  e  regras  antidopagem  que  estejam  em
conformidade com o Código.

20.5.3 Cooperar com outras organizações e agências nacionais relevantes e outras
Organizações Antidopagem.

20.5.4  Encorajar  a  realização  recíproca  de  Testes entre  Organizações  Nacionais
Antidopagem.

20.5.5 Promover pesquisa antidopagem.

20.5.6  Quando  financiamento  for  fornecido,  reter  parcial  ou  totalmente  o
financiamento,  durante  qualquer  período de  Inelegibilidade,  a  qualquer  Atleta ou
Pessoa de Apoio ao Atleta que tiver violado regras antidopagem. 

20.5.7 Processar vigorosamente todas as possíveis violações de regra antidopagem
dentro  de  sua  jurisdição,  inclusive  investigação  sobre  se  o  Pessoal  de  Apoio  ao
Atleta ou  outras  Pessoas podem  estar  envolvidos  em  cada  caso  de  dopagem  e
garantir imposição apropriada das Consequências.

20.5.8 Promover educação antidopagem.

20.5.9 Realizar uma investigação automática de Pessoal de Apoio ao Atleta dentro de
sua jurisdição no caso de qualquer violação de regra antidopagem por um  Atleta
Menor de Idade e realizar uma investigação automática de qualquer Pessoa de Apoio
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ao  Atleta que  tenha  fornecido  apoio  a  mais  de  um  Atleta que  se  descubra  ter
cometido uma violação de regra antidopagem.

20.5.10  Cooperar  integralmente  com  a  AMA em  conexão  com  investigações
realizadas pela AMA, nos termos do Artigo 20.7.10.

[Comentário  ao  Artigo  20.5:  Para  alguns  países  menores,  uma  série  de  responsabilidades
descritas neste Artigo poderá ser delegada por sua Organização Nacional Antidopagem a uma
Organização Regional Antidopagem.]

20.6 Papéis e Responsabilidades de Organizações de Grandes Eventos

20.6.1 Adotar e implementar políticas e regras antidopagem para seus Eventos 
que estejam em conformidade com o Código.

20.6.2  Tomar  medidas  apropriadas  para  desencorajar  a  não  conformidade  com o
Código, de acordo com o Artigo 23.5 e o  Padrão Internacional para Conformidade
dos Signatários com o Código.

20.6.3 Autorizar e facilitar o Programa de Observadores Independentes.

20.6.4 Exigir que todos os  Atletas e toda  Pessoa de Apoio ao Atleta que participe
como técnico, treinador, gestor, membro de equipe, oficial/diretor, pessoal médico ou
paramédico no  Evento concordem em estar vinculados às regras antidopagem em
conformidade com o Código, como condição para essa participação.

20.6.5 Processar vigorosamente todas as possíveis violações de regra antidopagem
dentro  de  sua  jurisdição,  inclusive  investigação  sobre  se  o  Pessoal  de  Apoio  ao
Atleta ou outras Pessoas podem estar envolvidos em cada caso de dopagem.

20.6.6 Aceitar propostas para  Eventos apenas de países cujos governos ratificaram,
aceitaram,  aprovaram  ou  aderiram  à  Convenção  da  UNESCO  e  cujos  Comitês
Olímpicos  Nacionais  e  Organizações  Nacionais  Antidopagem estejam  em
conformidade com o Código.

20.6.7 Promover educação antidopagem.

20.6.8  Cooperar  com  organizações  e  agências  nacionais  relevantes  e  outras
Organizações Antidopagem.

20.7 Papéis e Responsabilidades da AMA.

20.7.1 Adotar e implementar políticas e procedimentos que estejam em conformidade
com o Código.

20.7.2 Fornecer apoio e orientação aos  Signatários em seus esforços para cumprir
com o Código e com os Padrões Internacionais, monitorar essa conformidade pelos
Signatários,  notificar  os  Signatários a  respeito  de  casos  de  não  conformidade  e
explicar o que deve ser feito para corrigi-los, garantir a imposição de consequências
apropriadas quando um  Signatário não corrigir a não conformidade, bem como as
condições que o Signatário deve atender para ser reintegrado/reestabelecido à lista de
Signatários em  conformidade  com  o  Código e  verificar  o  cumprimento  dessas
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condições,  tudo  de  acordo  com  o  Padrão  Internacional  para  Conformidade  dos
Signatários com o Código.

20.7.3 Aprovar Padrões Internacionais aplicáveis à implementação do Código.

20.7.4  Habilitar  e  re-habilitar  laboratórios  para  realizar  análise  de  Amostras ou
aprovar outros para realizar análise de Amostras.

20.7.5 Desenvolver e publicar diretrizes e modelos de melhores práticas.

20.7.6 Promover, realizar, encomendar, financiar e coordenar pesquisa antidopagem
e promover educação antidopagem.

20.7.7 Planejar e realizar um Programa de Observadores Independentes e outros tipos
de programas de consultoria para Eventos.

20.7.8 Realizar, em circunstâncias excepcionais e sob a direção do Diretor-Geral da
AMA,  Controles de Dopagem por sua própria iniciativa ou conforme solicitado por
outras  Organizações  Antidopagem,  e  cooperar  com  organizações  e  agências
nacionais e internacionais relevantes, inclusive, entre outras, facilitando inquéritos e
investigações.

[Comentário ao Artigo 20.7.8: A AMA não é uma agência de Testes, mas se reserva o direito de,
em circunstâncias excepcionais, realizar seus próprios testes quando problemas forem levados ao
conhecimento da Organização Antidopagem relevante e não forem tratados de forma satisfatória.]

20.7.9 Aprovar, em consulta com as Federações Internacionais, as Organizações Nacionais
Antidopagem e as Organizações de Grandes Eventos, os programas definidos de Testes e de
Análise de Amostras.

20.7.10 Iniciar suas próprias investigações sobre violações de regra antidopagem e outras
atividades que possam facilitar a dopagem.

PARTE QUATRO ACEITAÇÃO, CONFORMIDADE, MODIFICAÇÃO E 
INTERPRETAÇÃO

Artigo 23 ACEITAÇÃO, CONFORMIDADE E MODIFICAÇÃO

23.1 Aceitação do Código

23.1.1  As  seguintes  entidades  deverão  ser  Signatários que  aceitam o  Código: A
AMA,  o  Comitê  Olímpico  Internacional,  as  Federações  Internacionais,  o  Comitê
Paralímpico  Internacional,  os  Comitês  Olímpicos  Nacionais,  os  Comitês
Paralímpicos Nacionais,  as  Organizações de Grandes Eventos e as  Organizações
Nacionais  Antidopagem.  Essas  entidades  devem aceitar  o  Código assinando uma
declaração de aceitação mediante aprovação de cada um de seus respectivos órgãos
de governo.

[Comentário  ao  Artigo  23.1.1:  Cada  Signatário  aceitante  assinará  separadamente  uma  cópia
idêntica da declaração de aceitação comum do formulário padrão e a entregará à AMA. O ato de
aceitação  será  conforme  autorizado  pelos  documentos  orgânicos  de  cada  organização.  Por

Padrão  Internacional  para  Conformidade  dos  Signatários  com  o  Código

(PICSC) – 1º de Abril de 2018

Página 14



exemplo,  uma  Federação  Internacional  por  seu  Congresso  e  a  AMA  por  seu  Conselho  de
Fundação.]

23.1.2  Outras  organizações  esportivas  que  possam não estar  sob  controle  de  um
Signatário poderão, mediante convite da AMA, também tornar-se um Signatário ao
aceitarem o Código.

[Comentário ao Artigo 23.1.2: As ligas profissionais que atualmente não estão sob a jurisdição de
qualquer governo ou Federação Internacional serão incentivadas a aceitar o Código.]

23.1.3 Uma lista de todas as aceitações será publicada pela AMA.

23.2 Implementação do Código

23.2.1 Os Signatários deverão implementar disposições aplicáveis do Código através
de  políticas,  estatutos,  regras  ou  regulamentos,  de  acordo  com sua  autoridade  e
dentro de suas respectivas esferas de responsabilidade.

23.2.2 Os Artigos a seguir, conforme aplicáveis ao escopo da atividade antidopagem
que  a  Organização  Antidopagem desempenha,  devem  ser  implementados  pelos
Signatários sem alterações substanciais (permitindo-se alterações não substanciais no
idioma, a fim de se referir ao nome da organização, esporte, números de seção etc.):

• Artigo 1 (Definição de Dopagem)

• Artigo 2 (Violações de Regra Antidopagem)

• Artigo 3 (Prova de Dopagem)

• Artigo 4.2.2 (Substâncias Especificadas)

• Artigo 4.3.3 (Determinação da AMA da Lista Proibida)

• Artigo 7.11 (Aposentadoria do Esporte)

• Artigo 9 (Desqualificação Automática de Resultados Individuais)

• Artigo 10 (Sanções sobre Indivíduos)

• Artigo 11 (Consequências para Equipes)

• Artigo 13 (Recursos), com exceção de 13.2.2, 13.6, e 13.7

• Artigo 15.1 (Reconhecimento de Decisões)

• Artigo 17 (Prazo Prescricional)

• Artigo 24 (Interpretação do Código)

• Anexo 1 - Definições

Nenhuma disposição adicional poderá ser adicionada às regras de um Signatário que
altere  o efeito  dos Artigos enumerados neste Artigo.  As regras de um  Signatário
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devem reconhecer expressamente o Comentário do Código e dotar o Comentário do
mesmo status que possui no Código.

[Comentário ao Artigo 23.2.2: Nada no Código impede uma Organização Antidopagem de adotar
e impor suas próprias regras disciplinares específicas para a conduta do Pessoal de Apoio ao
Atleta relacionado à dopagem, mas que não constitui, por si só, uma violação de regra de dopagem
nos termos do Código. Por exemplo, uma Federação Nacional ou Internacional pode se recusar a
renovar  a  licença  de  um  técnico  quando  vários  Atletas  tiverem  cometido  violações  de  regra
antidopagem enquanto estiverem sob a supervisão desse técnico.]

23.2.3 Na implementação do  Código,  os  Signatários são encorajados a utilizar os
modelos de melhores práticas recomendados pela AMA.

23.3 Implementação de Programas Antidopagem

Os  Signatários deverão  devotar  recursos  suficientes  de  modo a  implementar  programas
antidopagem que estejam em conformidade (em todas as áreas) com o  Código  e com os
Padrões Internacionais.

23.4 Conformidade com o Código

Os Signatários não serão considerados em conformidade com o  Código  até  que tenham
aceitado e implementado o  Código,  de acordo com os Artigos 23.1, 23.2 e 23.3. Eles não
mais serão considerados conformes uma vez que a aceitação tenha sido  retirada.

23.5 Monitoramento e Imposição de Conformidade com o Código

23.5.1  A  Conformidade  dos  Signatários com  o  Código e  com  os  Padrões
Internacionais será monitorada pela AMA de acordo com o Padrão Internacional para
Conformidade dos Signatários com o Código. 

23.5.2 Para facilitar esse monitoramento, cada  Signatário deverá informar/relatar à
AMA sobre sua conformidade ao/com o  Código e com os  Padrões Internacionais,
conforme e quando exigido pela AMA. Como parte dessa comunicação/notificação, o
Signatário deve fornecer com precisão todas as informações solicitadas pela AMA e
explicar  as  ações  que  estão  sendo  tomadas  para  corrigir  eventuais  não
conformidades.

23.5.3 A falha por parte de um dos Signatários em fornecer informação precisa de
acordo com o Artigo 23.5.2 constitui em si própria um exemplo de não conformidade
com  o  Código,  assim  como  a  falha  por  parte  de  um  Signatário em  fornecer
informação precisa à  AMA quando exigido por outros Artigos do  Código ou pelo
Padrão Internacional para Conformidade dos Signatários com o Código.

23.5.4  Em  casos  de  não  conformidade  (quer  com  obrigações  de
comunicação/notificação ou não), a  AMA deve seguir os procedimentos corretivos
estabelecidos  no  Padrão  Internacional  para  Conformidade  dos  Signatários  com o
Código.  Se  o  Signatário falhar  em  corrigir  a  não  conformidade  dentro  do
cronograma/prazo especificado, então (após a aprovação dessa medida por parte do
Comitê Executivo da  AMA), a  AMA enviará uma notificação formal ao  Signatário,
declarando que o Signatário é não conforme, especificando as consequências que a
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AMA propõe que se apliquem a essa não conformidade e especificando as condições
que  a  AMA propõe  que  o  Signatário deve  ter  que  satisfazer  para  ser
restabelecido/reintegrado  à  lista  de  Signatários conformes  com  o  Código.  Essa
notificação será divulgada publicamente de acordo com o Padrão Internacional para
Conformidade dos Signatários com o Código.

23.5.5 Se o Signatário não contestar a declaração de não conformidade da AMA ou
as consequências  ou as condições  de reintegração propostas  pela  AMA dentro de
vinte  e  um  dias  após  o  recebimento  da  notificação  formal,  a  declaração  será
considerada  admitida  e  as  consequências  e  as  condições  de  reintegração  serão
consideradas aceitas, a notificação se tornará automaticamente uma decisão final e
(sujeito  apenas a qualquer  recurso interposto,  de acordo com o Artigo 13.6) será
exequível  com efeito  imediato,  de  acordo  com o  Artigo  23.5.9.  A  decisão  será
divulgada  publicamente,  conforme  previsto  no  Padrão  Internacional  para
Conformidade dos Signatários com o Código.

23.5.6 Se o  Signatário desejar  contestar uma declaração de não conformidade da
AMA e/ou as consequências e/ou condições de reintegração propostas pela  AMA,
deve notificar a AMA, por escrito, dentro de vinte e um dias após o recebimento da
notificação  da  AMA.  A  AMA protocolará,  então,  uma  notificação  formal  de
contestação junto à CAE [Corte Arbitral do Esporte, ou CAS, na sigla em inglês] e
essa contestação será resolvida pela Divisão de Arbitragem Ordinária da  CAE, de
acordo  com  o  Padrão  Internacional  para  Conformidade  dos  Signatários  com  o
Código.  A  AMA terá  o  ônus  de  provar,  no  equilíbrio  de  probabilidades,  a  não
conformidade do Signatário. Se o Júri da CAE decidir que a AMA cumpriu com esse
ônus, e se o  Signatário também contestou as consequências e/ou as condições de
reintegração propostas pela AMA, o Júri da CAE também considerará, por referência
às disposições relevantes presentes no Padrão Internacional para Conformidade dos
Signatários  com  o  Código,  que  consequências  deveriam  ser  impostas  e/ou  que
condições o Signatário deveria ser obrigado a satisfazer para ser reintegrado.

23.5.7 A AMA divulgará publicamente o fato de que o caso foi encaminhado à CAE
para  determinação.  Cada  uma  das  seguintes  Pessoas terá  o  direito  de  intervir  e
participar como parte no caso, desde que notifique de sua intervenção no prazo de 10
dias após essa publicação por parte da  AMA: (a) o Comitê Olímpico Internacional
e/ou o Comitê Paralímpico Internacional (conforme o caso), e o  Comitê Olímpico
Nacional  e/ou  Comitê Paralímpico Nacional  (conforme o caso), quando a decisão
puder ter um efeito relativo aos Jogos Olímpicos ou Jogos Paralímpicos (inclusive
decisões que afetem a elegibilidade para comparecer/participar dos Jogos Olímpicos
ou Jogos Paralímpicos); e (b) uma Federação Internacional, quando a decisão possa
ter um efeito sobre a participação em Campeonatos Mundiais/Eventos Internacionais
da Federação Internacional e/ou sobre uma proposta que tenha sido submetida por
um país no sentido de sediar os Campeonatos Mundiais da Federação Internacional.
Qualquer outra Pessoa que deseje participar como uma parte no caso deverá aplicar à
CAE dentro de dez dias da publicação por parte da  AMA do fato que o caso foi
encaminhado à CAE para determinação. A CAE poderá permitir essa intervenção (i)
se  todas  as  outras  partes  no  caso  concordarem;  ou  (ii)  se  a  Pessoa que  aplicou
demonstrar  interesse  legal  suficiente  no  resultado  do  caso  para  justificar  sua
participação como uma parte. 
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23.5.8 A decisão da CAE resolvendo a contestação será divulgada publicamente pela
CAE e pela AMA. Sujeita ao direito no âmbito da lei suíça de contestar essa decisão
perante  o  Tribunal  Federal  Suíço,  a  decisão  será  final  e  exequível  com  efeito
imediato, de acordo com o Artigo 23.5.9.

23.5.9 As seguintes decisões são aplicáveis em todo o mundo e serão reconhecidas,
respeitadas e plenamente aplicadas por todos os outros  Signatários, de acordo com
sua autoridade e dentro de suas respectivas esferas de responsabilidade: (a) decisões
finais emitidas de acordo com o Artigo 23.5.5 (sujeitas a apelação/recurso nos termos
do Artigo 13.6) ou com o Artigo 23.5.8,  determinando que um  Signatário é  não
conforme,  e/ou  impondo    consequências  para  essa  não  conformidade,  e/ou
estabelecendo condições que o Signatário deve satisfazer para ser reintegrado à lista
de  Signatários em conformidade com o  Código;  e (b) decisões finais emitidas de
acordo com o Artigo 23.5.10, determinando que um Signatário ainda não cumpriu
todas as condições de reintegração a ele impostas e, portanto, ainda não tem o direito
de ser reintegrado à lista de Signatários em conformidade com o Código.

23.5.10  Se  um  Signatário desejar  contestar  uma  declaração  da  AMA de  que  o
Signatário ainda não cumpriu todas as condições de reintegração a ele impostas e,
portanto,  ainda  não  tem  o  direito  de  ser  reintegrado  à  lista  de  Signatários em
conformidade com o Código, o Signatário deve registrar uma notificação formal de
contestação junto à CAE (com uma cópia para a AMA) dentro de vinte e um dias da
data  de  recebimento  da  declaração  da  AMA.  A  contestação  será  resolvida  pela
Divisão de Arbitragem Ordinária da CAE, em conformidade com os Artigos 23.5.6 a
23.5.8. Caberá à  AMA provar, com base em um cálculo  de probabilidades, que o
Signatário ainda não cumpriu todas as condições de reintegração a ele impostas e,
portanto, ainda não tem o direito de ser reintegrado.

23.6 Monitoramento de Conformidade com a Convenção da UNESCO

A conformidade com os compromissos refletidos na Convenção da UNESCO será
monitorada  conforme determinado  pela  Conferência  das  Partes  à   Convenção  da
UNESCO, após consulta aos Estados Partes e à AMA. A AMA aconselhará/informará
os  governos  sobre  a  implementação  do  Código pelos  Signatários e
aconselhará/informará  os  Signatários sobre  a  ratificação,  aceitação,  aprovação  ou
adesão à Convenção da UNESCO por parte dos governos.

3.0 Disposições Relevantes do Padrão Internacional para Laboratórios

As seguintes disposições do Padrão Internacional Para Laboratórios são diretamente relevantes ao
Padrão Internacional para Conformidade dos Signatários com o Código:

4.1 Solicitando para tornar-se um Laboratório Habilitado pela AMA

...

4.1.2 Submissão do formulário de aplicação/solicitação inicial
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O laboratório candidato deverá completar toda a informação necessária no Formulário de
Solicitação como fornecido pela AMA e entregá-lo à AMA. A Solicitação será assinada pelo
Diretor do Laboratório e, se relevante, pelo diretor da organização anfitriã.

Nesta etapa,  a  AMA verificará a existência de um Programa Nacional  Antidopagem (em
conformidade com o Código e com os Padrões Internacionais) no país em que o laboratório
candidato estiver localizado, a ratificação da Convenção da UNESCO contra Dopagem no
Esporte  pelo  país  anfitrião  do  laboratório  candidato,  assim  como  o  pagamento  das
contribuições financeiras da nação à AMA. 

4.0 Definições e Interpretação

4.1 Termos definidos no  Código de 2015 que são utilizados no Padrão Internacional  para
Conformidade dos Signatários com o Código

ADAMS: O  Sistema  de  Administração  e  Gestão  Antidopagem  é  uma  ferramenta  de
gerenciamento de banco de dados baseada na Web para inserção, armazenamento,
compartilhamento  e  geração  de  relatório  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: Um relatório de um laboratório credenciado pela  AMA ou
outro  laboratório  aprovado  pela  AMA que,  de  maneira  consistente  com  o  Padrão
Internacional para Laboratórios e Documentos Técnicos relacionados, identifique em uma
Amostra a  presença  de  uma  Substância  Proibida ou  seus  Metabólitos ou  Marcadores
(inclusive  quantidades  elevadas  de  substâncias  endógenas)  ou  evidencia  do  Uso de  um
Método Proibido.

Resultado  Adverso  no  Passaporte: Um  relatório  identificado  como  um  Resultado  
Adverso no Passaporte, como descrito nos Padrões Internacionais aplicáveis.

Organização Antidopagem: Um  Signatário que é responsável por adotar regras para dar
início,  implementar  ou impor qualquer parte  do processo de  Controle de Dopagem.  Isto
inclui, por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Paralímpico Internacional,
outras Organizações de Grandes Eventos que realizem Testes em seus Eventos, a AMA, as
Federações Internacionais e as Organizações Nacionais Antidopagem. 

Atleta: Qualquer Pessoa que compita em um esporte em nível internacional (como definido
por  cada  Federação  Internacional)  ou  em  nível  nacional  (como  definido  por  cada
Organização  Nacional  Antidopagem).  Uma  Organização  Antidopagem tem  o  poder  de
aplicar regras antidopagem a um Atleta que não seja nem um Atleta de Nível Internacional
nem um Atleta de Nível Nacional, e, portanto, incluí-los na definição de “Atleta”.…

Passaporte  Biológico  do Atleta:  O programa e os  métodos  de  compilação  e  coleta  de  
dados, conforme  descrito  no  Padrão  Internacional  para  Testes  e  Investigações  e  no  
Padrão Internacional para Laboratórios.

Pessoal de Apoio ao Atleta: Qualquer técnico, treinador, gestor, agente, membro de equipe,
oficial/diretor, médico, pessoal paramédico, pai/mãe ou qualquer outra Pessoa que trabalhe
com, trate ou auxilie um Atleta participante ou em preparação para Competições esportivas.
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Resultado  Atípico: Um  relatório  de  um  laboratório  credenciado  pela  AMA ou  outro
laboratório aprovado pela  AMA, que exige uma investigação adicional, conforme disposto
pelo Padrão Internacional para Laboratórios ou Documentos Técnicos relacionados antes da
determinação de um Resultado Analítico Adverso.

CAE: A Corte Arbitral do Esporte

Código: O Código Mundial Antidopagem.

Controle de Dopagem: Todas as etapas e processos, desde o planejamento da distribuição de
testes até a disposição final de qualquer recurso, inclusive todas as etapas e processos entre
estes,  como,  por  exemplo,  o  fornecimento  de  informações  de  localização,  a  coleta  e
manuseio de Amostras, análise laboratorial, AUTs, gestão de resultados e audiências.

Evento: Uma série de Competições individuais realizadas em conjunto sob um único órgão
dirigente (por exemplo, os Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais da Fina ou os Jogos
Pan-Americanos). 

Programa de Observadores Independentes: Uma equipe de observadores, sob a supervisão
da AMA, que observa e fornece orientação sobre o Processo de Controle de Dopagem em
certos Eventos e relata suas observações.

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 os diretores técnicos para o Evento.

Padrão Internacional: Um padrão adotado pela AMA em apoio ao Código. A conformidade
com  um  Padrão  Internacional (em  oposição  a  outro  padrão,  prática  ou  procedimento
alternativo) será suficiente para se concluir que os procedimentos  abordados pelo Padrão
Internacional foram  executados  adequadamente.  Os  Padrões  Internacionais incluirão
quaisquer Documentos Técnicos emitidos de acordo com o Padrão Internacional.

Organizações  de  Grandes  Eventos:  As associações  continentais  dos  Comitês  Olímpicos
Nacionais e outras organizações poliesportivas internacionais que funcionam como órgão
dirigente de qualquer Evento continental, regional ou  Internacional.

Organização Nacional  Antidopagem:  A(s)  entidade(s)  designada(s)  por  cada  país  como
detentoras  da  autoridade  e  responsabilidade  principal  por  adotar  e  implementar  regras
antidopagem, dirigir a coleta de Amostras, o gestão de resultados de testes e a condução de
audiências em nível nacional. Se essa designação não tiver sido feita pela(s) autoridade(s)
pública(s)  competente(s),  a  entidade  será  o  Comitê  Olímpico  Nacional do  país  ou  seu
representante.

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

Pessoa: Uma Pessoa natural ou uma organização ou outra entidade. 
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Substância Proibida: Qualquer substância  ou classe de substâncias  descrita como tal  na
Lista Proibida.

Substância Proibida: Qualquer substância, ou classe de substâncias, conforme descritas na
Lista Proibida.

Grupo Alvo de Testes: O grupo de  Atletas de alta prioridade, estabelecido separadamente
em nível internacional pelas Federações Nacionais 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 daquela Federação Internacional
ou  Organização  Nacional  Antidopagem, e  que,  portanto,  são  obrigados  a  fornecer
informações de localização, como disposto no Artigo 5.6 e no Padrão Internacional para
Testes e Investigações.

Organização  Regional  Antidopagem:  Uma  entidade  regional  designada  pelos  países
membros  para  coordenar  e  gerir  áreas  delegadas  de  seus  Programas  Nacionais
Antidopagem,  que  podem  incluir  a  adoção  e  implementação  de  regras  antidopagem,  o
planejamento e a coleta de Amostras, a gestão de resultados, a revisão/análise de AUTs, a
realização de audiências e de programas educacionais em nível regional.

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

Signatários: Aquelas entidades assinantes do Código e que concordam em cumprir com o
Código, nos termos do Artigo 23.

Testes  Direcionados:  Seleção  de  Atletas específicos  para  Testes  baseados  em  critérios
estabelecidos no Padrão Internacional para Testes e Investigações.

Testes:  As partes do processo de  Controle de Dopagem que envolvem o planejamento de
distribuição  de  testes,  a  coleta  de  Amostras,  o  manuseio  de  Amostras e  o  transporte  de
Amostras para o laboratório.

AUT: Autorização de Uso Terapêutico, como descrito no Artigo 4.4.

Convenção da UNESCO:  A Convenção Internacional  da UNESCO contra  Dopagem no
Esporte adotada pela 33ª sessão da Conferência Geral da UNESCO em 19 de Outubro de
2005, inclusive quaisquer e todas as alterações adotadas pelos Estados Partes da Convenção
e da Conferência das Partes à Convenção Internacional contra Dopagem no Esporte.

AMA: A Agência Mundial Antidopagem.

4.2 Termos definidos do Padrão Internacional para Testes e Investigações que são utilizados
no Padrão Internacional para Conformidade dos Signatários com o Código

Autoridade de Coleta de   Amostras  : A organização responsável pela coleta de Amostras em
conformidade com as exigências do Padrão Internacional para Testes e Investigações, quer
seja  (1)  a  própria  Autoridade  de    Teste  ;  ou  (2)  outra  organização  (por  exemplo,  uma
subcontratada) a quem a Autoridade de   Teste   delegou ou subcontratou essa responsabilidade
(desde que a  Autoridade de    Teste   permaneça sempre responsável, em última análise, nos
termos do Código, pelo cumprimento das exigências do Padrão Internacional para Testes e
Investigações relacionadas à coleta de Amostras).
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Pessoal de Coleta de    Amostras  : Um termo coletivo para oficiais qualificados autorizados
pela Autoridade de Coleta de   Amostras   a desempenhar ou auxiliar com obrigações durante a
Sessão de Coleta de   Amostra(s)  .

Plano  de  Distribuição  de  Testes:  Um  documento  redigido  por  uma  Organização
Antidopagem que planeja Testes em Atletas sobre os quais ela tem Autoridade de   Teste  , em
conformidade  com  as  exigências  do  Artigo  4  do  Padrão  Internacional  para  Testes  e
Investigações.

Autoridade  de    Teste  :  A  organização  que  tenha  autorizado  uma  determinada  coleta  de
Amostra(s), seja ela (1) uma Organização Antidopagem (por exemplo, o Comitê Olímpico
Internacional  ou  outra  Organização  de  Grandes  Eventos,  a  AMA,  uma  Federação
Internacional ou uma  Organização Nacional Antidopagem); ou (2) outra organização que
realize Testes de acordo com a autoridade e em conformidade com as regras da Organização
Antidopagem (por  exemplo,  uma Federação Nacional  que é  membro  de uma Federação
Internacional).

4.3 Termos definidos específicos ao Padrão Internacional para Conformidade dos Signatários
com o Código

Fatores Agravantes: Aplicável apenas em casos que envolvam a não conformidade com
uma ou mais exigências Críticas, este termo abrange uma tentativa deliberada de burlar ou
minar o Código ou os Padrões Internacionais e/ou corromper o sistema antidopagem, uma
tentativa de encobrir a não conformidade, ou qualquer outra forma de má fé por parte do
Signatário em questão; uma recusa ou falha persistente por parte do  Signatário em fazer
qualquer esforço razoável para corrigir as  Não Conformidades que lhe forem notificadas
pela AMA; reincidência; e qualquer outro fator que agrave a falha do Signatário em cumprir
com o Código e/ou com os Padrões Internacionais.

Atividades  antidopagem:  Educação  e  informações  antidopagem,  planejamento  de
distribuição  de  testes,  manutenção  de  um  Grupo Alvo  de  Testes,  gestão  de  Passaporte
Biológico de Atletas, realização de  Testes, organização de análises de  Amostras, coleta de
inteligência e realização de investigações, processamento de solicitações de AUT, gestão de
resultados,  audiências,  monitoramento  e  imposição  da  conformidade  com  quaisquer
consequências impostas, assim como todas as outras atividades relacionadas à antidopagem
a serem realizadas por ou em nome de um Signatário, conforme descrito no Código e/ou nos
Padrões Internacionais.

Programa Antidopagem: A legislação, regras, regulamentos, processos e procedimentos, e
outras  atividades  (inclusive  Atividades  Antidopagem) que  um  Signatário é  obrigado  a
implementar para alcançar a Conformidade com o   Código  .

Terceiro  Aprovado:  Uma  ou  mais  Organizações  Antidopagem e/ou  fornecedores  de
serviços  selecionados  ou  aprovados  pela  AMA,  após  consulta  com  o  Signatário não
conforme,  para  Supervisionar ou  Assumir alguma ou  todas  as  Atividades  Antidopagem
desse  Signatário.  Como  último  recurso,  se  não  houver  outro  órgão  disponível,  a  AMA
poderá ela mesma desempenhar essa função.

Conformidade com o   Código  : Conformidade com todas as exigências do Código e/ou dos
Padrões Internacionais aplicáveis ao Signatário em questão.

Padrão  Internacional  para  Conformidade  dos  Signatários  com  o  Código

(PICSC) – 1º de Abril de 2018

Página 22



Questionário  de  Conformidade  com  o    Código  :  Uma  pesquisa  de  autoavaliação  
emitida pela  AMA na forma de um questionário através do qual um  Signatário relata à  
AMA sua Conformidade com o   Código  .

Auditoria de Conformidade: Uma avaliação formal realizada pela  AMA de todo ou parte
do Programa Antidopagem de um Signatário, de acordo com o Artigo 8.7.

Comitê de Revisão de Conformidade ou CRC: Como descrito no Artigo 6.2.1.

Plano de Ação Corretiva:  Um plano esboçado por um  Signatário descrevendo como o
Signatário implementará as ações corretivas identificadas pela  AMA em um  Relatório de
Ação Corretiva, dentro dos cronogramas/prazos estabelecidos nesse relatório.

Relatório  de  Ação  Corretiva: Um  relatório  produzido  pela  AMA que  identifica  Não
Conformidades por parte de um Signatário bem como as ações corretivas que o Signatário
deve tomar para corrigi-las dentro dos prazos estabelecidos.

Crítica: Uma exigência que se considera ser critica à luta contra a dopagem no esporte. Veja
mais no Anexo A.

Evento de Força Maior: Um evento que afeta a capacidade de um Signatário de alcançar
total  Conformidade com o   Código   resultante de ou atribuível a atos, eventos, omissões ou
acidentes que estão além do controle razoável do  Signatário. Esses eventos podem incluir
qualquer  desastre  físico  natural,  guerra,  operações  militares,  tumultos,  distúrbios  de
multidões, greves, bloqueios ou outras ações industriais, ações terroristas ou comoção civil.
De acordo com o Artigo 9.4.3, no entanto,  esses eventos não devem, de forma alguma,
incluir falta de recursos por parte do Signatário, mudanças de oficiais eleitos ou de pessoal,
ou qualquer interferência ou falha no fornecimento de apoio ou outro ato ou omissão por
parte de qualquer órgão governamental ou público.

Multa:  Pagamento  pelo  Signatário de  um  valor  que  reflita  a  gravidade  da  não
conformidade/Fatores  Agravantes,  sua  duração,  e  a  necessidade  de  impedir  conduta
semelhante no futuro, mas, de qualquer forma, a multa não excederá o que for menor dos
itens a seguir (a) 10% da renda anual do  Signatário e (b) USD 100.000,00. A multa será
aplicada pela AMA para financiar outras atividades de monitoramento de Conformidade com
o   Código  .

Alta Prioridade:  Uma exigência considerada de alta prioridade,  mas não  Crítica na luta
contra a dopagem no esporte. Ver mais no Anexo A.

Solicitação de Informações Obrigatórias: Uma solicitação que a  AMA pode enviar para
um  Signatário,  exigindo  que  este  forneça  informações  específicas  dentro  de  um  prazo
especificado, de modo a permitir que a AMA avalie a Conformidade com o   Código   por parte
do Signatário.

Não Conformidade: Quando um  Signatário não estiver em conformidade com o  Código
e/ou  com  os  Padrões  Internacionais,  mas  as  oportunidades  previstas  no  Padrão
Internacional  para  Conformidade  dos  Signatários  com  o  Código  para  corrigir  a  Não
Conformidade/Não  Conformidades ainda  não  expiraram  e,  portanto,  a  AMA ainda  não
declarou formalmente que o Signatário é não conforme.
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Outras: Uma exigência considerada importante para a luta contra a dopagem no esporte,
mas que não se enquadra nas categorias Crítica ou Alta Prioridade. Ver mais no Anexo A.

Reintegração: Quando se decidir que um Signatário que foi declarado anteriormente não
conforme  com  o  Código e/ou  com  os  Padrões  Internacionais corrigiu  essa  não
conformidade e atendeu a todas as outras condições impostas, de acordo com o Artigo 12,
para a reintegração de seu nome à lista de Signatários em conformidade com o Código (e
Reintegrado será interpretado de forma semelhante).

Representantes: Funcionários, diretores, oficiais, membros eleitos, empregados e membros
de  comitê  do  Signatário ou  de  outro  órgão  em  questão,  e  também  (no  caso  de  uma
Organização  Nacional  Antidopagem ou  de  um  Comitê  Olímpico  Nacional  que  estiver
agindo como uma Organização Nacional Antidopagem) representantes do governo do país
dessa Organização Nacional Antidopagem ou Comitê Olímpico Nacional.

Consequências ao   Signatário  : Uma ou mais das consequências descritas no Artigo 11.1 que
podem  ser impostas ao Signatário como resultado de sua falha no cumprimento do Código
e/ou dos Padrões Internacionais. 

Monitoramento Especial: Quando, como parte das Consequências ao Signatário impostas
a um  Signatário não conforme, 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 essas atividades de maneira compatível.

Supervisão:  Quando,  como  parte  das  Consequências  ao  Signatário impostas  a  um
Signatário não conforme, um  Terceiro Aprovado inspeciona e supervisiona as  Atividades
Antidopagem do  Signatário,  conforme  orientado  pela  AMA,  à  custa  do  Signatário (e
Supervisionar será interpretado de forma semelhante). 

Assunção: Onde, como parte das  Consequências ao    Signatário   impostas a um  Signatário
não  conforme,  um  Terceiro  Aprovado assume  todas  ou  algumas  das  Atividades
Antidopagem do Signatário, conforme orientado pela AMA, à custa do Signatário.

Auditor  da    AMA  :  Um  membro  da  equipe  da  AMA com  experiência  adequada  ou
especialista externo em antidopagem que foi treinado pela AMA para coletar informações em
apoio à avaliação da  Conformidade com o   Código   por parte do  Signatário. O especialista
antidopagem externo deve estar livre de qualquer conflito de interesses em relação a cada
Auditoria de Conformidade que ele/ela realizar.

Privilégios   da AMA  : Os benefícios listados no Artigo 11.1.1.1.

4.4 Interpretação

4.4.1 O texto oficial do Padrão Internacional para Conformidade dos Signatários com o Código será
mantido pela AMA e será publicado em inglês e em francês. Em caso de conflito entre as versões
em inglês e em francês, prevalecerá a versão em inglês.

4.4.2  Assim como o  Código, o Padrão Internacional  para Conformidade dos Signatários  com o
Código  foi  redigido  dando-se  a  devida  consideração  aos  princípios  de  respeito  aos  direitos
humanos,  proporcionalidade,  e  outros  princípios  legais  aplicáveis.  Ele  deverá  ser  aplicado  e
interpretado sob essa ótica.
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4.4.3 Os comentários que explicam várias disposições do Padrão Internacional para Conformidade
dos Signatários com o Código serão utilizados para orientar sua interpretação e aplicação.

4.4.4 Salvo se especificado de outro modo, (a) referências a Seções e Artigos são referências a
Seções e Artigos do Padrão Internacional para Conformidade dos Signatários com o Código; e (b)
referências a dias são a dias de calendário, e não dias úteis.

4.4.5 Os Anexos ao Padrão Internacional para Conformidade dos Signatários com o Código têm o
mesmo status obrigatório que o restante do Padrão Internacional para Conformidade dos Signatários
com o Código.

PARTE  DOIS:  PADRÕES  PARA  O  MONITORAMENTO  E
IMPOSIÇÃO POR PARTE DA  AMA  DE CONFORMIDADE COM
O   CÓDIGO   POR SIGNATÁRIOS.

5.0 Objetivo

5.1 O objetivo da Parte Dois do Padrão Internacional para Conformidade dos Signatários com o
Código é garantir que  Signatários produzam Programas Antidopagem,  dentro de suas respectivas
esferas de responsabilidade, que satisfaçam as exigências do Código e dos Padrões Internacionais,
de modo que haja um campo de jogo equilibrado em qualquer lugar em que esporte seja praticado.

5.2 Para enfatizar, o desejo é que os Signatários abordem problemas de conformidade sempre de
forma voluntária. Declarar um Signatário como não conforme e a imposição das Consequências ao
Signatário é o último recurso, a ser adotado apenas quando o  Signatário tiver falhado, apesar de
todos os encorajamentos, em tomar as necessárias ações corretivas dentro dos cronogramas/prazos
exigidos.

5.3 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  total
Conformidade com o   Código   e proporcionando a eles orientação para o continuo aperfeiçoamento
de seus  Programas Antidopagem. Quando exemplos de  Não Conformidade forem identificadas, o
Padrão Internacional para Conformidade dos Signatários com o Código estabelece procedimentos e
padrões  objetivos,  pré-determinados  e  transparentes  que  dão  ao  Signatário a  oportunidade  de
corrigir essas  Não Conformidades, e que levam (se as  Não Conformidades não forem sanadas) à
determinação de não conformidade e à imposição de  Consequências aos    Signatários   previsíveis,
graduais e proporcionais. Ele também descreve  um caminho claro para a Reintegração.
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6.0 Programa de Monitoramento de Conformidade da AMA

Figura Um: Fluxograma mostrando o processo, desde a  identificação
da Não Conformidade até a declaração de não conformidade (Artigos
6.1 a 6.3)
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6.1 Supervisão Operacional de Conformidade com o   Código  

6.1.1 A supervisão operacional da Conformidade com o   Código   é fornecida pela Gerência da AMA
através de uma força-tarefa interna da AMA composta por funcionários de diferentes departamentos
da AMA.

6.1.2 A Gerência da  AMA é responsável por coordenar e dirigir  o desenvolvimento de todas as
atividades relacionadas ao programa de monitoramento de Conformidade com o   Código   da AMA,
em coordenação com o Comitê de Revisão de Conformidade, e de acordo com qualquer priorização
de esforços aprovado pelo Comitê de Revisão de Conformidade, na sequência do Artigo 8.2. Isso
inclui:

6.1.2.1 coordenar a prestação de apoio e assistência contínuos da AMA aos Signatários no
cumprimento de suas obrigações no âmbito do  Código e dos  Padrões Internacionais (ver
Artigo 7);

6.1.2.2 utilizar todas as ferramentas à disposição da  AMA para monitorar a  Conformidade
com o   Código   pelos  Signatários, inclusive, entre outros, o sistema ADAMS,  Questionários
de Conformidade com o    Código  ,  Solicitações de Informações Obrigatórias,  Auditorias de
Conformidade e qualquer outra informação relevante recebida ou coletada pela  AMA (ver
Artigo 8);

6.1.2.3 quando Não Conformidades forem identificadas, abrir um diálogo com o Signatário,
identificando  ações  corretivas  a  serem  tomadas  pelo  Signatário para  corrigir  as  Não
Conformidades, e  fornecer  orientações  para  auxiliar  o  Signatário  a  concluir  as  ações
corretivas dentro dos prazos estipulados (ver Artigo 9);

6.1.2.4  avaliar  se  as  ações  corretivas  do  Signatário corrigiram  completamente  as  Não
Conformidades, encaminhando casos em que as Não Conformidades não foram totalmente
corrigidas  ao  Comitê  de  Revisão  de  Conformidade  (CRC),  fornecendo  relatórios  com
informações  de suporte relevantes  para facilitar  as discussões do  CRC, e implementar  e
acompanhar as recomendações do CRC (ver Artigo 10);

6.1.2.5 quando um  Signatário falhar em corrigir  as  Não Conformidades dentro do prazo
exigido,  e  seguindo  a  recomendação  do  Comitê  de  Revisão  de  Conformidade,  obter  a
aprovação  do  Comitê  Executivo  da  AMA para  notificar  formalmente  o  Signatário da
declaração  de  não  conformidade,  com  essa  notificação  especificando  também  as
Consequências ao   Signatário   que se propõe devem ser impostas por essa não conformidade
e as condições que se propõe que o Signatário deverá atender a fim de ser Reintegrado (ver
Artigos 10, 11 e 12); e

6.1.2.6 monitorar os esforços do Signatário para satisfazer as Condições de Reintegração a
ele impostas, a fim de reportar ao CRC sobre se e quando recomendar que o Signatário seja
Reintegrado (ver o Artigo 12).

6.2 Revisão Independente e Recomendações

6.2.1 O  Comitê  de  Revisão  de Conformidade  é  um Comitê  Permanente  Independente  e  Não
Político da AMA, que supervisiona os esforços de monitoramento de Conformidade com o   Código  
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da  AMA e  as  atividades  de imposição,  e  fornece aconselhamento  e recomendações  sobre esses
assuntos ao Comitê Executivo da AMA.

6.2.1.1 O CRC é regido por estatutos projetados para garantir a independência, neutralidade
política e especialização de seus membros, o que sustenta a credibilidade de seu trabalho. O
estatuto inclui rígidas disposições sobre conflitos de interesses que exigem que os membros
da  CRC declarem  quaisquer  possíveis  conflitos  de  interesse  e  se  excluam  de  todas  as
deliberações da CRC em qualquer assunto em que possam ter um conflito de interesses.

6.2.2 O CRC segue procedimentos padronizados que abrangem revisão, avaliação, comunicação e
a  emissão  de  recomendações  ao  Comitê  Executivo  da  AMA em  assuntos  relacionados  a
Conformidade com o    Código   e  Reintegração. Esses procedimentos (ver Artigos 9, 10 e 12) são
projetados  para  dar  apoio  a  uma abordagem transparente,  objetiva  e  consistente  à  avaliação  e
imposição da Conformidade com o   Código  .

6.2.2.1 Quando a Gerência da AMA relatar supostas Não Conformidades ao CRC, segue-se
um procedimento que dá ao  Signatário  em questão tempo e oportunidade para explicar e
tratar  as  Não  Conformidades dentro  de  um  prazo  especificado  e,  assim,  atingir  total
Conformidade com o   Código   (ver Artigo 9)

6.2.2.2 Se o Signatário não corrigir as Não Conformidades no âmbito desse procedimento, o
CRC revisará o caso detalhadamente e decidirá se recomenda ao Comitê Executivo da AMA
que uma notificação formal seja emitida ao  Signatário, (a) declarando o  Signatário como
não conforme; (b) propondo  Consequências ao S  ignatário   por essa não conformidade, de
acordo com o Artigo 11; e (c) propondo condições que o  Signatário deve ser obrigado a
satisfazer para ser Reintegrado, de acordo com o Artigo 12. 

6.2.3 Além de revisar e avaliar questões relacionadas à conformidade suscitadas pela Gerência da
AMA,  a  qualquer  momento  o  CRC pode identificar,  por conta própria,  questões  relacionadas  à
conformidade a serem tratadas pela Gerência da AMA.

6.3 Determinação Independente de Não Conformidade e Consequências

6.3.1 De acordo com o Artigo 23.5.4 do Código, mediante recomendação do CRC, o Comitê
Executivo da AMA pode decidir que um Signatário deve ser formalmente notificado de sua
não conformidade com o Código e/ou com os Padrões Internacionais, com essa notificação
especificando também as  Consequências ao    Signatário   que se propõe devam ser aplicadas
por essa não conformidade, e as condições que se propõe que o Signatário deverá satisfazer
para ser Reintegrado. (Ver a Figura Um acima).

6.3.2 Se o  Signatário aceitar ou não contestar o conteúdo dessa notificação no prazo  de
vinte e um dias após seu recebimento, a declaração de não conformidade será considerada
aceita, as consequências e as condições de Reintegração serão consideradas aceitas, e (salvo
se  apeladas,  de  acordo  com  o  Artigo  13.6  do  Código)  a  notificação  se  tornará
automaticamente uma decisão final passível de execução com efeito imediato,  de acordo
com o Artigo 23.5.9 do Código. Se o Signatário contestar qualquer parte da notificação, a
controvérsia será resolvida pela  CAE [Corte Arbitral do Esporte] de acordo com o Artigo
23.5.7 do Código. 
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6.3.3 Uma vez que a notificação seja aceita como uma decisão final pelo Signatário, ou (se
contestada) uma vez que uma decisão final seja emitida pela  CAE, se essa decisão incluir
consequências a serem impostas ao  Signatário, então, de acordo com o Artigo 23.5.9 do
Código,  essa  decisão  será  aplicável  em todo o  mundo  e  será  reconhecida,  respeitada  e
plenamente aplicada por todos os outros Signatários, de acordo com sua autoridade e dentro
de suas respectivas esferas de responsabilidade. (Ver a Figura Dois abaixo).

Figura Dois: Fluxograma mostrando o processo que se segue a uma declaração formal
de não conformidade (Artigos 6.3.1 e 6.3.3)
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6.4 Procedimentos de Reintegração

6.4.1 Quando  for  o  caso,  a  Gerência  da  AMA informará  ao  CRC sobre  a  implementação  das
condições de Reintegração por parte do Signatário, e o CRC fará então recomendações ao Comitê
Executivo da AMA sobre se o Signatário cumpriu ou não essas condições e deve ser Reintegrado.

6.4.2 Se o Comitê Executivo da AMA declarar que um Signatário ainda não cumpriu suas condições
de  Reintegração e,  portanto,  ainda  não  deve  ser  Reintegrado,  caso  o  Signatário conteste  essa
declaração,  a  controvérsia  será resolvida pela  CAE,  em conformidade com os  Artigos  23.5.6 a
23.5.9 do Código. Conforme o Artigo 23.5.9 do Código, a decisão da CAE será aplicável em todo o
mundo e será reconhecida, respeitada e implementada/aplicada por todos os outros Signatários, de
acordo com sua autoridade e dentro de suas respectivas esferas de responsabilidade.

7.0 Suporte/Apoio  da  AMA aos  esforços  dos  Signatários para
Alcançar/Manter a Conformidade com o   Código  

7.1 Objetivo

7.1.1 A prioridade da  AMA é apoiar os  Signatários no fortalecimento de seus  Programas
Antidopagem, aumentando assim a proteção que eles fornecem a Atletas limpos/honestos.
Permanecerá a todo momento a obrigação do Signatário de alcançar a total  Conformidade
com o    Código  , e não será aceita como defesa ou desculpa a afirmação de que outros não
auxiliaram o Signatário neste cumprimento. No entanto, a AMA envidará todos os esforços
razoáveis para fornecer suporte e assistência aos  Signatários que buscam alcançar, manter
ou retornar à total Conformidade com o   Código  .

7.2 Suportes técnico e operacional

7.2.1 A  AMA fornecerá suporte  operacional  e  técnico  aos  Signatários para auxiliá-los  a
alcançar,  manter,  ou (quando for  o  caso)  retornar  à  total  Conformidade  com o    Código  ,
inclusive  fornecendo  aconselhamento  e  informações,  desenvolvendo  recursos,  diretrizes,
materiais  e  programas  de  treinamento,  e  facilitando  parcerias  com outras  Organizações
Antidopagem, sempre que possível. Quando o orçamento da AMA permitir, esse apoio será
fornecido sem custo aos Signatários. 

7.2.2 A título de ilustração, a AMA desenvolveu uma série de documentos e ferramentas para
auxiliar  os  Signatários a  entender  suas  responsabilidades  no  âmbito  do  Código e  dos
Padrões  Internacionais,  e  a  alcançar  e  manter  total  conformidade  com  essas
responsabilidades, inclusive:

7.2.2.1 Documentos  Técnicos,  como, por exemplo,  o Documento Técnico para A
Análise Específica do Esporte;

7.2.2.2 regras modelo para a implementação do Código e dos Padrões Internacionais
dentro da área de competência do Signatário;

7.2.2.3  documentos  de  diretrizes/orientações  que  abrangem  a  implementação  de
vários componentes de um Programa Antidopagem em conformidade com o Código,
inclusive (entre outros) Testes, AUTs, gestão de resultados, educação e inteligência e
investigações;
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7.2.2.4 documentos e formulários modelo; e

7.2.2.5 ferramentas educacionais online.

7.2.3 A AMA também desenvolveu o Questionário de Conformidade com o   Código   e o programa de
Auditoria de Conformidade, que são projetados para auxiliar os  Signatários a identificarem  Não
Conformidades em seus Programas Antidopagem, e a conceber e implementar planos para corrigir
essas Não Conformidades. A AMA fornecerá várias formas de apoio e assistência aos Signatários
no entendimento 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,
inclusive  sessões  informacionais;  uma  seção  dedicada  de  seu  website  onde  serão  publicados
materiais  relevantes  para o programa de monitoramento  de conformidade,  inclusive  respostas  a
Perguntas Frequentes; e outros recursos de apoio.

7.2.4 Um Signatário pode procurar assistência de outro Signatário para auxiliá-lo a alcançar a total
Conformidade com o   Código  . A AMA procurará ajudar os Signatários a estabelecer essas parcerias,
inclusive disponibilizando informações adicionais e orientações relativas a acordos de parceria em
sua  página  eletrônica.  Um  Signatário pode  também  nomear  um  terceiro  para  desempenhar
Atividades Antidopagem em seu nome. Entretanto,  de acordo com o Artigo 9.4.3, o  Signatário
permanecerá  sempre  totalmente  responsável  por  qualquer  Não  Conformidade resultante.  O
Signatário deve garantir  a  sua capacidade  de exigir  que terceiros  cooperem totalmente  com (e
permitam  que  o  Signatário coopere  totalmente)  com  todos  os  esforços  de  monitoramento  de
conformidade  da  AMA,  inclusive  (entre  outros)  o  tratamento  adequado  dos  Questionários  de
Conformidade  com  o    Código  ,  Solicitações  de  Informações  Obrigatórias e  Auditorias  de
Conformidade.

7.2.5 Conforme descrito no Artigo 9, quando  Não Conformidades são identificadas, seja em um
Questionário de Conformidade com   Código   preenchido 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 abordar e corrigir as  Não Conformidades, inclusive (se necessário) por
meio do fornecimento, por parte da AMA, de um Relatório de Ação Corretiva que descreve quais
ações corretivas são necessárias e especifica prazos definidos para sua conclusão. O Relatório de
Ação Corretiva também pode incluir recomendações sobre as melhores práticas e pode se referir,
quando apropriado, a recursos e materiais  publicados na página eletrônica da  AMA que podem
ajudar o Signatário a responder ao relatório e a fortalecer seu Programa Antidopagem. Além disso,
a  AMA revisará  qualquer  Plano  de  Ação  Corretiva fornecido  por  um  Signatário e  fará  os
comentários necessários para garantir que seja adequado ao objetivo.

8.0 Monitorando os Esforços de Conformidade dos Signatários

8.1 Objetivo

8.1.1 De acordo com sua  obrigação de monitorar,  nos  termos  do Artigo  20.7.2 do  Código,  a
Conformidade com o   Código   por parte dos Signatários, a AMA analisa as regras e regulamentos dos
Signatários  (e/ou  legislação,  se  for  assim  que  o  Código tiver  sido  implementado  em  um
determinado país) para garantir que eles estejam em conformidade com o Código e com os Padrões
Internacionais.  Ela  também  avalia  se  os  Signatários estão  implementando  suas  regras,
regulamentos e legislação através de Programas Antidopagem que satisfazem todas as exigências do
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Código e dos  Padrões Internacionais.  A finalidade desta Seção 8 do  Padrão Internacional  para
Conformidade  dos  Signatários  com  o  Código  é  descrever  os  padrões  que  governarão  essas
atividades de monitoramento. O objetivo será sempre o de tornar esse processo de monitoramento o
mais eficiente e econômico possível.

8.2 Priorização Entre Diferentes Signatários

8.2.1 As seguintes partes são todas Signatárias do Código:

8.2.1.1 o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico Internacional;

8.2.1.2 outras Organizações de Grandes Eventos;

8.2.1.3 Federações Internacionais;

8.2.1.4 Comitês Olímpicos Nacionais e Comitês Paralímpicos Nacionais;

8.2.1.5 Organizações Nacionais Antidopagem; e

8.2.1.6 várias outras organizações  listadas na página eletrônica da  AMA,  inclusive,  entre
outras,  associações  de  Comitês  Olímpicos  Nacionais,  associações  de  Federações
Internacionais,  organizações  para  atletas com  deficiência  que  não  são  Federações
Internacionais, e Associações nacionais de Jogos da Comunidade [Commonwealth Games
Associations].

8.2.2 Dado o grande número de Signatários e os recursos limitados da AMA, o CRC poderá aprovar
propostas da Gerência da AMA que priorizem o monitoramento da Conformidade com o   Código   (a)
de certas  categorias  de  Signatários,  com base no escopo das  Atividades  Antidopagem exigidas
dessas  categorias  de  Signatários no  âmbito  do  Código;  e/ou  (b)  de  determinados  Signatários
específicos,  com base em uma análise  de risco objetiva.  A seguir,  é apresentada uma lista não
exaustiva de fatores que podem ser considerados nessa avaliação:

8.2.2.1  (quando  o  Signatário for  uma  Federação  Internacional)  o  risco  fisiológico  de
dopagem em um determinado esporte/modalidade esportiva;

8.2.2.2 (quando o Signatário for uma Federação Internacional) a participação do Signatário
nos Jogos Olímpicos e/ou Paralímpicos;

8.2.2.3 performances de Atletas de um determinado país em Eventos Internacionais;

8.2.2.4  o  histórico  de  dopagem  em  um  determinado  país  ou  em  um  determinado
esporte/modalidade esportiva;

8.2.2.5 a resposta de um Signatário a uma Solicitação de Informações Obrigatórias ou a um
Questionário de Conformidade com o   Código  ;

8.2.2.6 recebimento de informações confiáveis ou os resultados de uma investigação que
sugiram que pode haver  Não Conformidades significativas no  Programa Antidopagem do
Signatário;

8.2.2.7 a violação a exigências  Críticas ou de  Alta Prioridade por parte do  Signatário nos
termos do Código ou de um Padrão Internacional;
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8.2.2.8  a  falha  do  Signatário em  implementar  recomendações  após  programas  de
colaboração nos quais a AMA atuou como facilitador ou parte;

8.2.2.9 a falha do Signatário em implementar medidas (por exemplo, Testes Direcionados),
após uma recomendação feita ou endossada pela Ama (por exemplo, em relação a Testes na
preparação para os Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos ou outro Evento);

8.2.2.10 (quando o  Signatário for uma Organização Nacional  Antidopagem (ONAD, ou
NADO, na sigla em inglês) ou um Comitê Olímpico Nacional agindo como uma ONAD) o
fato de o país do Signatário hospedar um laboratório credenciado pela AMA e/ou de estar se
propondo a sediar ou de ter ganho o direito de sediar um grande evento esportivo;

8.2.2.11 quando um Signatário que se mostrou não conforme está buscando ser Reintegrado;
e/ou

8.2.2.12 uma solicitação do Comitê Executivo da  AMA e/ou do Conselho de Fundação da
AMA.

8.2.3 O Artigo 20 do Código exige que as Federações Internacionais, Comitês Olímpicos Nacionais
e Comitês Paralímpicos Nacionais monitorem e imponham a Conformidade com   Código   por seus
membros/órgãos  reconhecidos.  Consequentemente,  a  AMA não  monitorará  ativamente  a
Conformidade com o   Código   por esses membros/órgãos reconhecidos, mas, em vez disso, esperará
que os Signatários em questão o façam. Se, no curso de suas atividades de monitoramento, a AMA
tomar  conhecimento  de  suposta  não  conformidade  com  o  Código por  um  membro/órgão
reconhecido desse Signatário, ela notificará o Signatário para acompanhamento e ação adequados,
em conformidade com as obrigações do Signatário no âmbito do Código.

8.2.4 Além  disso,  novamente  considerando-se  o  grande  número  de  Signatários e  os  recursos
limitados da AMA, o  CRC pode aprovar propostas da Gerência da AMA no sentido de priorizar a
imposição de exigências Críticas e (em certas circunstâncias) de Alta Prioridade do Código e/ou dos
Padrões  Internacionais (inclusive,  sempre  que  necessário,  declarando  a  não  conformidade  e
propondo a imposição de Consequências ao   Signatário  ), ao passo em que concede aos Signatários
oportunidade  adicional  de  tomar  medidas  corretivas  para  garantir  a  conformidade  com  outras
exigências  do  Código e/ou  dos  Padrões  Internacionais.  A  máxima   prioridade  será  dada  à
imposição  de  Consequências  ao    Signatário   apropriadas  nos  casos  que  envolverem  não
conformidade com exigências Críticas e Fatores Agravantes.

8.2.5 A  AMA pode também buscar o apoio de outros órgãos para auxiliá-la em suas tarefas de
monitoramento.

8.2.6 Para  que  não  haja  dúvidas,  um  Signatário permanecerá  obrigado  a  estar  sempre  em
conformidade  com  suas  obrigações  no  âmbito  do  Código e  dos  Padrões  Internacionais,
independentemente de ser ou não priorizado para monitoramento por parte da AMA.

8.3 Cooperação Com Outros Órgãos

8.3.1 A AMA poderá cooperar, conforme apropriado, com outros órgãos relevantes na promoção da
total  Conformidade com   o Código   pelos Signatários, inclusive (entre outros) a UNESCO em seus
esforços  para  promover  a  conformidade  dos  governos  com a  Convenção  da UNESCO,  com o
Conselho  da  Europa  em  seus  esforços  para  promover  conformidade  dos  governos  com  sua
Convenção Antidopagem, e/ou com qualquer outra organização ou iniciativa intergovernamental. O
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objetivo dessa cooperação será facilitar e maximizar a eficácia dos próprios esforços da  AMA no
monitoramento da Conformidade com o   Código   por parte dos Signatários.

8.3.2 Essa  cooperação  pode  incluir  (entre  outros)  a  coordenação  com  as  atividades  de
monitoramento de conformidade do outro órgão em relação a um país específico (por exemplo,
visitas conjuntas ao local, questionários coordenados), troca de informações relevantes que possam
ser úteis nessas atividades e coordenação de ações destinadas a auxiliar e incentivar a conformidade
pelas partes relevantes.

8.4 Ferramentas de Monitoramento da AMA

8.4.1 A  AMA pode  fazer  uso  de  todos  os  meios  legais  à  sua  disposição  para  monitorar  a
Conformidade com o   Código   pelos Signatários, inclusive (entre outros):

8.4.1.1  exigir  que  cada  Signatário,  em  conformidade  com o  Artigo  23.5.2  do  Código,
preencha e envie Questionários de Conformidade com o   Código   e/ou outros relatórios sobre
sua  Conformidade com o    Código   dentro de prazos razoáveis e claramente comunicados.
Esses relatórios fornecerão todas as informações solicitadas pela AMA de maneira precisa e
completa,  explicarão  os  motivos  de  quaisquer  Não  Conformidades identificadas  e
descreverão os esforços que o Signatário fez e/ou se propõe a fazer para corrigir essas Não
Conformidades;

8.4.1.2 realizar  Auditorias de Conformidade dos  Programas Antidopagem em andamento
dos  Signatários, de acordo com o Artigo 8.7, a fim de avaliar sua  Conformidade com o
Código,  identificar e categorizar as  Não Conformidades, e identificar as ações corretivas
necessárias para corrigir  as  Não Conformidades e, portanto,  alcançar  total  Conformidade
com o   Código  ; 

8.4.1.3 realizar  Programas de Observadores Independentes  (a) nos Jogos Olímpicos e nos
Jogos Paralímpicos, e (b) em outros Eventos selecionados;

8.4.1.4  revisar  a  adequação  das  respostas  dos  Signatários às  recomendações  feitas  ou
endossadas  pela  AMA para  implementar  Testes  Direcionados e/ou  outras  medidas  na
preparação para os Jogos Olímpicos ou Paralímpicos ou outro Evento;

8.4.1.5 revisar os seguintes documentos chave:

(a) regras e regulamentos dos Signatários (e/ou legislação relevante, se é assim que o
Código foi implementado em um determinado país);

(b) análises de risco dos Signatários e Planos de Distribuição de Testes fornecidos de
acordo com o Artigo 5.4.2 do Código;

(c) relatórios estatísticos anuais dos Signatários sobre suas respectivas atividades de
Controle de Dopagem, fornecidos de acordo com o Artigo 14.4 do Código;

(d)  formulários  de  Controle  de  Dopagem,  decisões  de  AUT e  outros  dados
registrados no sistema ADAMS (inclusive avaliar a conformidade com as exigências
de registrar essas informações no sistema ADAMS dentro dos  prazos estipulados, e
revisar  as  decisões  de  AUT para  conformidade  com o Padrão  Internacional  para
Autorizações de Uso Terapêutico);
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(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); e

(f)  quaisquer  outros  documentos  ou  dados  solicitados  pela  Gerência  da  AMA ao
Signatário, a fim de avaliar a Conformidade com o   Código   por parte do Signatário;

8.4.1.6 revisar as decisões de gestão de resultados tomadas pelos Signatários e comunicadas
à AMA de acordo com os Artigos 7.10 e 14.1.4 do Código e conforme o Artigo 12.4.3 do
Padrão Internacional para Testes e Investigações, inclusive (entre outros) as decisões dos
Signatários de:

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

(b) não apresentar um Resultado Analítico Adverso ou um Resultado Adverso no
Passaporte como uma violação de regra antidopagem;

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

(d) retirar a declaração de uma violação de regra antidopagem; e

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

assegurado o fato de que, salvo em casos excepcionais, a AMA não declarará um Signatário
não conforme com base apenas em uma única decisão de gestão de resultados não conforme.
Em vez disso, a  AMA (1) notificará o  Signatário dentro de um período razoável após o
recebimento das decisões relativas a decisões de gestão de resultados que a Gerência da
AMA considerar não conformes; e (2) somente tomará outras medidas contra o  Signatário
por não conformidade se, não obstante essa notificação, um número significativo de decisões
de gestão de resultados emitidas por esse Signatário continuar a ser não conforme;

8.4.1.7 avaliar e processar inteligência relativa a possíveis  Não Conformidades obtidas de
fontes confiáveis, inclusive, entre outras, o 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 policiais e outras autoridades relevantes (inclusive outros
órgãos  reguladores  e/ou  disciplinares),  Atletas e  outras  Pessoas,  denunciantes,  mídia  e
membros do público;

8.4.1.8 usar  os  poderes  atribuídos  à  AMA nos  termos  do Artigo 10.6.1 do  Código para
incentivar  os  Atletas e  outras  Pessoas a  fornecer  informações  relacionadas  a  não
conformidade por parte dos Signatários;

8.4.1.9 solicitar ao Departamento de Inteligência e Investigações da AMA que acompanhe a
inteligência relativa a não conformidades, e/ou que investigue possíveis ocorrências de não
conformidade por parte dos Signatários; e

8.4.1.10  usar  outras  informações  ou  dados  relevantes  e  confiáveis  que  estejam  à  sua
disposição.
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8.4.2 Quando for exigido de um Signatário o fornecimento de informações de conformidade à AMA
(por exemplo, em resposta a um Questionário de Conformidade com o   Código   ou a uma Solicitação
de Informações Obrigatórias) que sejam informações proprietárias e confidenciais do Signatário, a
AMA tratará  essas  informações  de  modo  confidencial,  e  as  usará  apenas  para  monitorar  a
Conformidade com o   Código   e para nenhum outro propósito.

8.5 Questionários de Conformidade com o   Código  

8.5.1 O Artigo 23.5.2 do Código exige que os Signatários relatem à AMA sobre sua Conformidade
com o   Código  , quando solicitado pelo Comitê Executivo da AMA.

8.5.2 Como e quando determinado pelo Comitê Executivo da AMA por recomendação do CRC (mas
não mais que uma vez a cada três anos, salvo se surgirem circunstâncias excepcionais),  a  AMA
enviará  Questionários de Conformidade com o    Código   aos  Signatários para permitir que eles se
autoavaliem  e  autoinformem  sobre  suas  Conformidades  com  o    Código   e  eventuais  Não
Conformidades.  O  Questionário  de Conformidade  com o    Código   pode  exigir  que  o  Signatário
forneça documentação para apoiar e complementar suas respostas às perguntas do Questionário de
Conformidade Com   Código  . 

8.5.3 A AMA especificará um prazo razoável para a devolução do Questionário de Conformidade
com o   Código   preenchido, inclusive toda a documentação que o acompanha. Ela enviará lembretes
aos Signatários à medida que o fim do prazo se aproxime.

8.5.3.1  Quando  o  Signatário for  uma  Organização  de  Grandes  Eventos,  a  AMA pode
solicitar a esta que preencha e envie um  Questionário de Conformidade com o    Código     antes do
Evento, descrevendo o  Programa Antidopagem que ela propõe por em prática para o  Evento, de
modo que quaisquer Não Conformidades possam ser identificadas e corrigidas antecipadamente. 

8.5.4 Na sequência  do  Artigo  23.5.3  do  Código,  a  falha  de  um  Signatário em  devolver  um
Questionário  de  Conformidade  com  o    Código   preciso  e  completo  à  AMA dentro  do  prazo
especificado  é  em  si  mesma  uma  falha  em  cumprir  com  o  Artigo  23.5.2  do  Código que
desencadeará o processo descrito no Artigo 9.3.1. 

8.5.5 A  AMA revisará as informações  fornecidas  em um  Questionário de Conformidade com o
Código preenchido para avaliar  o grau de  Conformidade com o    Código   do  Signatário.  A  AMA
procurará corroborar  as respostas de um  Signatário a  perguntas  específicas  no  Questionário  de
Conformidade com o    Código  ,  com informações  obtidas  de outras  fontes  confiáveis,  como,  por
exemplo, dados registrados no sistema ADAMS e relatórios de investigação independentes. A AMA
discutirá com o  Signatário quaisquer supostas discrepâncias entre as  respostas do  Signatário e
esses dados antes de tirar conclusões.

8.5.6 Quando a  AMA determinar que o  Questionário de Conformidade com o    Código   não revela
nenhuma  Não Conformidade, o  Signatário será devidamente notificado por escrito.  Se, de fato,
existirem (e existiam na época) Não Conformidades que a AMA não foi capaz de identificar em sua
revisão/análise do  Questionário de Conformidade com o   Código   preenchido pelo  Signatário, mas
identificadas como parte de suas outras atividades de monitoramento de conformidade, a conclusão
original da AMA não restringirá de modo algum sua capacidade de tomar as medidas especificadas
neste Padrão Internacional para Conformidade dos Signatários com o Código, de modo a ter as Não
Conformidades  corrigidas pelo Signatário.
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8.5.7 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 9.2.

8.6 Solicitações de Informações Obrigatórias

8.6.1 Independentemente de qualquer outra atividade de monitoramento,  quando a  AMA receber
informações indicando que um Signatário pode não estar em conformidade com exigências Críticas
ou  de  Alta  Prioridade,  a  Gerência  da  AMA poderá  enviar  ao  Signatário uma  Solicitação  de
Informações Obrigatórias exigindo que ele forneça informações que permitam à AMA confirmar a
real  situação.  A  AMA solicitará  apenas  as  informações  necessárias  para  que  a  AMA avalie
efetivamente  a  Conformidade com o    Código   por  parte  do    Signatário  ,  e  que ainda  não estejam
disponíveis para a  AMA por outras fontes (como, por exemplo, o sistema ADAMS). A solicitação
explicará por que a Gerência da AMA está solicitando as informações e especificará o prazo para
que o Signatário as forneça (prazo este que não será inferior a vinte e um dias).

8.6.2 A Gerência da AMA designará um Auditor da   AMA   para revisar/analisar a resposta recebida
do Signatário e para fornecer uma avaliação e recomendação, inclusive (quando apropriado) uma
recomendação para emitir um Relatório de Ação Corretiva, em conformidade com o Artigo 9.2.

8.6.3 Se o  Signatário falhar em fornecer a resposta necessária a uma  Solicitação de Informações
Obrigatórias dentro do prazo especificado no  Relatório  de Ação Corretiva,  isso desencadeará o
processo descrito no Artigo 9.3.1.

8.7 O programa de Auditoria de Conformidade

8.7.1 A Gerência da  AMA decidirá (sujeita à supervisão da  CRC) quais  Signatários deverão ser
submetidos  a  uma  Auditoria  de  Conformidade.  Os  fatores  listados  no  Artigo  8.2.2  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.

8.7.2 A  Auditoria  de  Conformidade será  realizada  por  Auditores  da    AMA  .  A  Auditoria  de
Conformidade pode ser  realizada  pessoalmente  (ou seja,  quando a equipe  de auditoria  visita  o
Signatário e realiza a avaliação do Programa Antidopagem do Signatário na presença de membros
relevantes da equipe do Signatário) ou através de uma troca de informações por escrito iniciada por
uma solicitação da AMA, como, por exemplo, uma Solicitação de Informações Obrigatórias.

8.7.3 Em cada caso, o  Signatário cooperará com a  AMA e sua equipe de auditoria em todos os
aspectos da Auditoria de Conformidade. A falta de cooperação pode ser encaminhada pela Gerência
da AMA ao CRC para consideração como uma possível Não Conformidade.

8.7.4 Organizando uma Auditoria de Conformidade em pessoa:

8.7.4.1  A  AMA enviará  ao  Signatário um aviso  de  sua  seleção  para  uma  Auditoria  de
Conformidade, os nomes do principal auditor e dos outros membros da equipe de auditoria,
bem como as  datas  em que a  equipe  de  auditoria  se  propõe a  visitar  os  escritórios  do
Signatário para  realizar  a  auditoria  (que  geralmente  dura  de  2  a  3  dias).  As  datas
identificadas devem dar ao Signatário pelo menos um mês para se preparar para a visita de
auditoria.
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8.7.4.2 O Signatário tem vinte e um dias para responder à notificação com confirmação de
que as datas propostas para a auditoria são convenientes, ou para explicar por que essas
datas não são convenientes e assim propor datas alternativas que sejam o mais próximo
possível das datas propostas pela AMA. O Signatário não pode se recusar a ser auditado e, se
não  cooperar  em encontrar  datas  apropriadas,  então  a  AMA poderá,  em última  análise,
especificar as datas em que a visita de auditoria ocorrerá.

8.7.4.3 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.

8.7.4.4 Pelo menos quatorze dias antes da visita de auditoria, o auditor principal deve se
comunicar diretamente (por exemplo, por telefone ou por reunião em pessoa) com o contato
principal do Signatário para questões de conformidade, a fim de confirmar todos os arranjos
necessários, responder quaisquer perguntas sobre a auditoria, e discutir como as informações
devem ser preparadas e apresentadas pelo Signatário à equipe de auditoria.

8.7.5 Em todos os casos, o  Signatário facilitará a visita da equipe de auditoria da  AMA, o que
inclui  providenciar  para  que  pessoal  adequado  esteja  presente  durante  a  visita  de  auditoria,  e
fornecer instalações apropriadas para reuniões e outras relacionadas para que a equipe de auditoria
da AMA realize a Auditoria de Conformidade.

8.7.6 Na reunião de abertura da auditoria, a equipe de auditoria explicará a abordagem que adotará
para  a  Auditoria  de  Conformidade,  confirmará  o  escopo  da  auditoria  e  o  que  ela  espera  do
Signatário em termos de cooperação e apoio à auditoria. Ela dará ao Signatário a oportunidade de
fazer qualquer pergunta que este possa ter em relação à auditoria.

8.7.7 Durante  a  Auditoria  de  conformidade,  a  equipe  de  auditoria  avaliará  o  Programa
Antidopagem do  Signatário utilizando  informações  mantidas  em  arquivo  de  diferentes  fontes,
inclusive  o  Questionário  de  Conformidade  com  o    Código   preenchido  pelo  Signatário,  dados
registrados no sistema ADAMS, relatórios de investigação independentes, inteligência coletada ou
recebida,  relatos/relatórios  da  mídia  que  a  AMA considerar  confiáveis  e  quaisquer  outras
informações confiáveis à sua disposição. A equipe de auditoria buscará exemplos representativos e
evidências  do  trabalho  realizado  pelo  Signatário como  parte  de  seu  Programa  Antidopagem,
observando quaisquer  discrepâncias  entre  esses  exemplos  e  evidências  e  as  informações  que  o
Signatário forneceu  (por  exemplo,  em  seu  Questionário  de  Conformidade  com  o  Código).  O
Signatário deverá cooperar para fornecer à equipe de auditoria acesso total a todas as informações,
procedimentos e sistemas necessários para concluir a Auditoria de Conformidade. 

8.7.8 Na reunião de encerramento, a equipe de auditoria apresentará verbalmente suas conclusões
preliminares  ao  Signatário,  inclusive  a  identificação de quaisquer  supostas  Não Conformidades
(com foco  nas  exigências  Críticas e  de  Alta  Prioridade).  O  Signatário terá  a  oportunidade  de
pontuar  qualquer  desacordo  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
processar as descobertas imediatamente, ou seja, sem aguardar o  Relatório de Ações Corretivas.
Após a conclusão da auditoria, o auditor principal apresentará as conclusões da auditoria em um
esboço do  Relatório de Ação Corretiva à Gerência da  AMA.  Assim que possível após isso, um
Relatório de Ação Corretiva final será emitido para o Signatário, em conformidade com o Artigo
9.2.
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8.7.9 A  AMA pagará  os  custos  da  Auditoria  de Conformidade em primeira  instância,  sujeita  a
possível reembolso por parte do  Signatário, de acordo com o Artigo 12.2.1.4 dos custos de uma
Auditoria de Conformidade.

8.7.10 A AMA pode publicar em sua página eletrônica uma lista de Signatários que passaram por
uma Auditoria de Conformidade. Uma vez concluída a auditoria e o  Signatário em questão tiver
recebido o Relatório de Ação Corretiva final, a AMA poderá publicar um resumo dos resultados da
auditoria.

9.0 Dando  aos  Signatários a  Oportunidade  de  Corrigir  Não
Conformidades

9.1 Objetivo

9.1.1 Quando  Não Conformidades forem identificadas, o objetivo será auxiliar o  Signatário por
meio de diálogo e apoio para que as corrija e, assim, alcance e mantenha total Conformidade com o
Código.

9.1.2 Esta Seção 9 do  Padrão Internacional para Conformidade dos Signatários com o Código
descreve os procedimentos que a AMA seguirá para dar ao Signatário a oportunidade adequada para
abordar  e  corrigir  as  Não  Conformidades identificadas.  As  várias  etapas  do  processo  são
apresentadas em formato de fluxograma na Figura Um (Artigo 6 acima).

9.2 Relatórios de Ação Corretiva e Planos de Ação Corretiva

9.2.1 Quando as regras ou regulamentos do Signatário (ou legislação aplicável, quando  esse for o
meio que tiver sido usado para implementar  o  Código) não estiverem em conformidade com o
Código,  a  Gerência  da  AMA enviará  ao  Signatário uma  notificação  por  escrito  das  Não
Conformidades e um prazo de três meses para corrigi-las sem atrasos desnecessários (ou para que
forneça esboços de correções e um prazo confirmado para sua implementação).

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

9.2.2.1  identifica  Não  Conformidades com exigências  que  são  consideradas  Críticas,  as
quais o Signatário deve corrigir dentro de um prazo especificado pela AMA, de não mais que
três meses; e/ou

9.2.2.2 identifica  Não  Conformidades com  exigências  que  são  consideradas  de  Alta
Prioridade, as quais o Signatário deve corrigir dentro de um prazo especificado pela AMA,
de não mais que seis meses; e/ou

9.2.2.3 identifica  Não Conformidades com  Outras exigências,  as quais o  Signatário deve
corrigir dentro de um prazo especificado pela AMA, de não mais que nove meses; 

Padrão  Internacional  para  Conformidade  dos  Signatários  com  o  Código

(PICSC) – 1º de Abril de 2018

Página 39



salvo se o Signatário for uma Organização de Grandes Eventos, em cuja situação os prazos
acima  não  se  aplicarão.  Em  vez  disso,  o  assunto  será  tratado  de  acordo  com  os
procedimentos acelerados descritos no Artigo 9.5.

9.2.3 Tendo enviado o Relatório de Ação Corretiva, a Gerência da AMA estabelecerá um diálogo
com o  Signatário (ou solicitará  que o Escritório Regional  da  AMA o faça)  para garantir  que o
Signatário tenha recebido o Relatório de Ação Corretiva, e que o Signatário entenda o que precisa
fazer para implementar as ações corretivas exigidas dentro dos prazos  especificados.

9.2.4 Se  o  Signatário contestar  as  Não  Conformidades identificadas  no  Relatório  de  Ação
Corretiva e/ou suas classificações como Críticas ou de Alta Prioridade, a Gerência da AMA revisará/
analisará a posição. Se a posição for mantida após essa revisão/análise, o Signatário poderá solicitar
que a controvérsia seja encaminhada ao  Comitê de Revisão de Conformidade, de acordo com o
Artigo 9.4.1 Se o CRC concordar com a opinião da Gerência da AMA, e o assunto prosseguir para
uma  declaração  de  não  conformidade,  o  Signatário poderá  continuar  a  contestar  as  Não
Conformidades e/ou sua classificação nos procedimentos da CAE. Se o CRC não concordar com a
visão da Gerência da  AMA, a Gerência da  AMA poderá levar a questão ao Comitê Executivo da
AMA para decisão.

9.2.5 Sujeito ao Artigo 9.2.4, o  Signatário corrigirá as  Não Conformidades dentro dos prazos
especificados no  Relatório de Ação Corretiva. O Relatório de Ação Corretiva incluirá em si uma
seção do Plano de Ação Corretiva a ser preenchida pelo Signatário, de modo a auxiliar o Signatário
a planejar quem, dentro de sua organização, implementará cada uma das ações corretivas, como e
até 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
esse plano para confirmar se é adequado ao objetivo e, caso não seja, a AMA fornecerá comentários
para ajudar o Signatário a torná-lo adequado.

9.2.6 A  Gerência  da  AMA monitorará  o  progresso  do  Signatário em  corrigir  as  Não
Conformidades identificadas no Relatório de Ações Corretivas.

9.3 Oportunidade Final para Correção antes de Encaminhamento ao CRC

9.3.1 Se um Signatário não corrigir todas as Não Conformidades dentro do prazo estabelecido no
Relatório de Ação Corretiva, ou se um Signatário falhar em fornecer a resposta necessária a um
Questionário de Conformidade com o    Código   ou a uma  Solicitação de Informações Obrigatórias
dentro do prazo especificado, a Gerência da AMA notificará por escrito o Signatário a respeito dessa
falha e lhe dará um novo prazo (de até  três meses) para corrigi-las.  Esse novo prazo não será
prorrogado novamente, exceto em casos excepcionais, em que o Signatário prove que um Evento de
Força Maior tornará impossível corrigir a situação até o fim do prazo.

9.4 Encaminhamento ao CRC

9.4.1 Se um Signatário (a) continuar contestando a Não Conformidade após uma troca de opiniões
com a Gerência da AMA; ou (b) não corrigir uma Não Conformidade dentro do prazo estabelecido
em conformidade com o Artigo 9.3.1; ou (c) não forneça a resposta necessária a uma Solicitação de
Informações  Obrigatórias ou  a  um  Questionário  de  Conformidade  com  o    Código   no  prazo
estabelecido  de  acordo  com  o  Artigo  9.3.1,  a  Gerência  da  AMA encaminhará  o  assunto
imediatamente ao CRC para consideração, de acordo com os Artigos 9.4.2 a 9.4.5.

Padrão  Internacional  para  Conformidade  dos  Signatários  com  o  Código

(PICSC) – 1º de Abril de 2018

Página 40



9.4.2 A Gerência da  AMA informará o  Signatário sobre a decisão de encaminhar o assunto ao
CRC, e que o Signatário poderá submeter quaisquer explicações ou outros comentários que deseje
que o CRC considere. A Gerência da AMA comunicará prontamente ao CRC qualquer explicação
ou comentários recebidos do Signatário.

9.4.3 Em todos os casos, o CRC revisará/analisará e determinar por si próprio se concorda com a
classificação das Não Conformidades pela Gerência da AMA como Críticas, de Alta Prioridade ou
Outras.  Caso  contrário,  elas  serão  reclassificadas  (e  os  prazos  para  as  ações  corretivas  serão
igualmente alterados) (a menos que a Gerência da AMA mantenha sua posição, situação esta em que
o Comitê Executivo da  AMA decidirá). O  CRC também  considerará de forma completa e justa
quaisquer  explicações  ou  comentários  recebidos  do  Signatário em  relação  a  essas  Não
Conformidades.  Em  especial,  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 será considerado de maneira completa e justa. Em situações extraordinárias, o CRC
pode  recomendar  ao  Comitê  Executivo  da    AMA   que  as  Não  Conformidades sejam
desculpadas/desconsideradas  provisoriamente  enquanto  o  Evento  de  Força  Maior continue  a
impedir a correção das  Não Conformidades por parte do  Signatário. Sob nenhuma circunstância,
entretanto, será uma desculpa aceitável ou um fator atenuante: 

9.4.3.1 que a falha do  Signatário em cumprir com suas obrigações nos termos do  Código
e/ou dos  Padrões Internacionais foi causada por interferência e/ou falha em proporcionar
apoio ou outro ato ou omissão por parte de qualquer autoridade governamental ou pública.
Cada Signatário aceitou voluntariamente a obrigação de cumprir com suas obrigações nos
termos do Código e dos Padrões Internacionais, o 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 necessário de autoridades governamentais e públicas para alcançar e manter
a Conformidade com o   Código  ; ou

9.4.3.2 que o Signatário atribuiu a tarefa de cumprir com parte ou todas as suas obrigações
nos termos do Código e/ou dos Padrões Internacionais a terceiros (como, por exemplo, 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 Grandes Eventos
atribuiu a tarefa de executar seu Programa Antidopagem no Evento em questão).

[Comentário ao Artigo 9.4.3.2: Conforme a CAE determinou no caso RPC versus IPC, CAE 2016/
A/4745, (a) um órgão com a obrigação de impor o Código em sua esfera de autoridade permanece
totalmente responsável por quaisquer violações, mesmo que resultem das ações de outros órgãos
dos quais ele depende, mas que não controla; e (b) assim como um atleta não pode escapar das
consequências de uma violação de regra antidopagem delegando sua responsabilidade de cumprir
com suas  obrigações  de  antidopagem  a  terceiros,  um Signatário  também tem uma obrigação
absoluta e não delegável de cumprir com as exigências do Código e dos Padrões Internacionais. O
Signatário  tem o  direito  de  decidir  como cumprir  com essa  obrigação,  inclusive  o  direito  de
atribuir  determinadas  tarefas  a  terceiros  apropriados,  se  achar  conveniente,  mas  permanece
totalmente responsável pelo cumprimento do Código e dos Padrões Internacionais, e é totalmente
responsável por qualquer não conformidade causada por falhas desses terceiros.]

9.4.4 Quando o  CRC considerar que o  Signatário falhou, sem motivo válido, em corrigir as  Não
Conformidades em questão ou em responder a uma Solicitação de Informações Obrigatórias ou a
um  Questionário de Conformidade com o Código de forma satisfatória no prazo especificado, o
CRC recomendará ao Comitê Executivo da AMA que envie ao Signatário uma notificação formal
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declarando que este não está em conformidade com as exigências do  Código e/ou dos  Padrões
Internacionais,  categorizando  as  exigências  em  questão  como  Críticas,  de  Alta  Prioridade ou
Outras,  identificando  quaisquer  Fatores  Agravantes,  e  especificando  as  Consequências  ao
Signatário propostas para essa não conformidade (conforme recomendado pelo  CRC, de acordo
com o Artigo 11), e especificando as condições que se propõe que o  Signatário deverá ter que
satisfazer para ser Reintegrado (conforme recomendado pelo CRC, de acordo com o Artigo 12).

9.4.5 Alternativamente,  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
meses, então o CRC poderá recomendar ao Comitê Executivo da AMA que decida (a) conceder ao
Signatário esse período (começando a contar a partir da data da decisão do Comitê Executivo da
AMA) para corrigir as Não Conformidades; e (b) que a notificação formal descrita no Artigo 9.4.4
seja enviada ao Signatário ao término desse prazo (sem a necessidade de decisão adicional por parte
do  Comitê  Executivo  da  AMA)  se  o  CRC considerar  que  as  Não  Conformidades não  foram
totalmente corrigidas até então.

9.5 Procedimento Acelerado

9.5.1 Este Artigo 9.5 aplica-se aos seguintes casos:

9.5.1.1 Um caso em que (a) existe Não Conformidade por um Signatário com uma ou mais
exigências  Críticas do  Código e/ou  dos Padrões  Internacionais;  e  (b)  é  necessária
intervenção urgente para manter a confiança na integridade de um esporte ou esportes e/ou
de um determinado Evento ou Eventos.

9.5.1.2 Um caso que envolva  Não Conformidade  com as exigências do  Código e/ou dos
Padrões Internacionais por uma Organização de Grandes Eventos (porque a programação
de diferentes edições do Evento significa que os procedimentos corretivos e prazos descritos
nos Artigos 9.1 a 9.3 não são apropriados nesse caso).

9.5.2 A Gerência da AMA pode encaminhar um caso que se enquadre no Artigo 9.5.1 ao CRC para
consideração/análise  urgente  sem  seguir  todas  as  etapas  descritas  nos  Artigos  anteriores  deste
Padrão Internacional  para Conformidade dos Signatários  com o Código. Alternativamente,  se o
tempo permitir, a Gerência da AMA poderá 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.

9.5.3 Nesses casos, a Gerência da AMA dará ao Signatário a oportunidade de explicar as supostas
Não Conformidades dentro de um prazo especificado, e comunicará qualquer explicação fornecida
pelo Signatário dentro desse prazo ao CRC.

9.5.4 Quando a Gerência da AMA encaminhar um caso ao CRC, de acordo com este Artigo 9.5:

9.5.4.1 O  CRC se reunirá (pessoalmente ou de outra forma) o mais rápido possível para
analisar o assunto. Ele analisará a avaliação da Gerência da AMA e qualquer explicação ou
comentário fornecido pelo Signatário, em conformidade com o Artigo 9.5.3.

9.5.4.2  Após  essa  revisão/análise,  se  o  CRC considerar  que  não  é  necessário  um
procedimento acelerado, ele poderá recomendar:
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(a)  que o  Signatário passe  por  uma  Auditoria  de Conformidade (e/ou,  quando o
Signatário for uma Organização de Grandes Eventos e seu Evento for iminente, que
uma missão no âmbito do Programa de Observadores Independentes seja realizada
no Evento); e/ou 

(b)  que  um  Relatório  de  Ação  Corretiva seja  emitido  ao  Signatário,  para  ser
acompanhado de acordo com os procedimentos normais descritos nos Artigos 9.3
e/ou 9.4 (ou, no caso de uma  Organização de Grandes Eventos, a ser seguido de
acordo com procedimentos rápidos que garantam que as Não Conformidades sejam
corrigidas com bastante antecedência em relação à próxima edição do  Evento em
questão).

9.5.4.3 Se, no entanto, o  CRC considerar que é necessário um procedimento acelerado, o
CRC poderá recomendar ao Comitê Executivo da AMA que seja enviada ao Signatário uma
notificação formal declarando que este não está em conformidade com exigências  Críticas
do  Código e/ou dos  Padrões Internacionais,  identificando  Fatores Agravantes declarados
pela AMA, especificando as Consequências ao   Signatário   que se propõe impor por essa não
conformidade (de acordo com o Artigo 11) (inclusive quaisquer consequências que o CRC
considere que devam ser impostas urgentemente para proteger os direitos dos atletas limpos/
honestos e/ou manter a confiança na integridade de um esporte e/ou de um determinado
Evento ou  Eventos)  e  especificando  as  condições  que  se propõe que  o  Signatário deve
satisfazer para poder ser Reintegrado (de acordo com Artigo 12).

9.5.4.4 Se o Comitê Executivo da AMA aceitar essa recomendação (por votação realizada em
uma reunião  presencial  ou,  se  necessário  para  evitar  atrasos,  por  meio  de  comunicação
circular por e-mail),  essa notificação formal será enviada ao  Signatário de acordo com o
Artigo 10.2.3 e ao mesmo tempo ou a qualquer momento a partir de então, a AMA poderá
encaminhar o caso à CAE (Divisão de Arbitragem Ordinária) e poderá solicitar à CAE uma
medida provisória apropriada,  de acordo com o Artigo 10.4.3,  ou alternativamente (se o
tempo permitir) um processo acelerado.

10.0 Confirmando Não-Conformidade e Impondo  Consequências ao
Signatário

10.1 Recomendação do CRC

10.1.1 Os Artigos 9.4 e 9.5 identificam as circunstâncias nas quais o CRC poderá recomendar que
seja enviada ao Signatário uma notificação formal declarando que este não está conforme com as
exigências do  Código e/ou dos  Padrões Internacionais, categorizando as exigências em questão
como Críticas, de Alta Prioridade, ou Outras, identificando quaisquer Fatores Agravantes alegados
pela  AMA (em casos  envolvendo não conformidade  com exigências  Críticas),  especificando  as
Consequências ao    Signatário   que se propõe devam ser impostas por essa não conformidade (de
acordo com o Artigo 11), e especificando as condições que se propõe que o  Signatário  deverá
satisfazer a fim de ser Reintegrado (em conformidade com o Artigo 12). 
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10.2 Consideração/Análise pelo Comitê Executivo da AMA

10.2.1 Em sua próxima reunião presencial, ou (se o  CRC assim o recomendar) por comunicação
circular de e-mail,  o Comitê Executivo da  AMA decidirá sobre a aceitação da recomendação do
CRC.  A  recomendação  do  CRC e  a  decisão  do  Comitê  Executivo  da  AMA a  respeito  dessa
recomendação deverão ser tornadas públicas (por exemplo, por publicação das atas das deliberações
do Comitê Executivo da AMA sobre o assunto) não mais que 14 dias após a tomada de decisão por
parte do Comitê Executivo da AMA.

10.2.2 Se o Comitê Executivo da AMA não aceitar toda ou parte da recomendação do CRC, ela não
substituirá sua própria decisão, mas encaminhará o assunto de volta ao CRC, para que o CRC possa
analisar o assunto com mais profundidade e decidir  como proceder (por exemplo,  fazendo uma
recomendação revisada ao Comitê Executivo da  AMA). Se o Comitê Executivo da  AMA também
não  aceitar  a  segunda  recomendação  do  CDC sobre  o  assunto,  poderá  encaminhar  o  assunto
novamente de volta ao  CRC ou tomar sua própria decisão sobre o assunto, conforme considere
apropriado. 

10.2.3 Quando o Comitê Executivo da AMA decidir aceitar a recomendação do CRC de emitir uma
notificação formal de não conformidade a um Signatário (seja imediatamente, ou automaticamente
após o vencimento do prazo especificado em conformidade com o Artigo 9.4.5, se o CRC concluir
que as Não Conformidades ainda não foram corrigidas até então), a AMA emitirá essa notificação
formal  ao  Signatário,  descrevendo  os  assuntos  mencionados  no  Artigo  10.1.1.  O  processo
subsequente é apresentado na forma de fluxograma na Figura Dois no Artigo 6 acima.

10.2.4 Quando as Consequências ao   Signatário   especificadas na notificação formal puderem ter um
efeito em relação aos Jogos Olímpicos ou Paraolímpicos, por exemplo, afetando o comparecimento/
participação nos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos, a AMA copiará a notificação formalmente para o
Comitê Olímpico Internacional e/ou Comitê Paraolímpico Internacional  (conforme aplicável).  A
notificação  formal  enviada  ao  Signatário (ou  um  resumo  desta)  também  deve  ser  divulgada
publicamente na página eletrônica da  AMA e enviada às partes interessadas da  AMA assim que a
notificação tiver sido recebida pelo  Signatário. As partes interessadas da  AMA poderão ajudar na
divulgação da notificação, como, por exemplo, por meio de divulgação pública em suas próprias
páginas eletrônicas. 

10.3 Aceitação pelo Signatário

10.3.1 O Signatário terá vinte e um dias a partir da data de recebimento da notificação formal para
contestar a declaração de não conformidade da AMA e/ou as Consequências ao   Signatário   e/ou as
condições de Reintegração propostas pela AMA na notificação. Em sequência ao Artigo 23.5.5 do
Código, se o  Signatário não comunicar essa contestação por escrito à  AMA dentro de vinte e um
dias (ou outro prazo estendido com o qual a AMA tenha concordado), a declaração será considerada
admitida, as Consequências ao   Signatário   e/ou as condições de Reintegração propostas pela AMA
na notificação serão consideradas aceitas, e a notificação se tornará automaticamente uma decisão
final exequível (sujeita ao Artigo 10.3.2) com efeito imediato, de acordo com o Artigo 23.5.9 do
Código. Este resultado será divulgado publicamente pela AMA.

10.3.2 A AMA divulgará publicamente a decisão mencionada no Artigo 10.3.1, publicando-a em sua
página eletrônica. Qualquer parte que teria um direito no âmbito do Artigo 23.5.7 do  Código  de
intervir  nos  procedimentos  da  CAE que  teriam  ocorrido  caso  o  Signatário tivesse  contestado
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qualquer aspecto da notificação da AMA, terá o direito de recorrer dessa decisão, protocolando um
recurso junto à CAE dentro de vinte e um dias da publicação dessa decisão pela AMA em sua página
eletrônica. O recurso será resolvido pela Divisão de Arbitragem de Recursos da  CAE, de acordo
com  o  Código  de  Arbitragem  e  Regras  de  Mediação  Esportivas  da  CAE e  com  este  Padrão
Internacional para Conformidade dos Signatários com o Código (e, em caso de conflito entre eles,
este último prevalecerá). A lei suíça governará os procedimentos. A sede da arbitragem e o foro de
qualquer audiência será Lausanne, na Suíça. A menos que as partes concordem de outro modo, o
processo será conduzido em inglês e o Júri da CAE que ouvirá e decidirá sobre a contestação será
composto por três árbitros. A AMA e o Signatário deverão cada um nomear um árbitro para fazer
parte do Júri da CAE, escolhendo da lista de árbitros designados especificamente pela CAE para os
casos  decorrentes  do  Artigo  23.5  do  Código ou  da  lista  geral  de  árbitros  da  CAE,  conforme
considerarem apropriado, e esses dois árbitros escolherão juntos um terceiro árbitro da lista anterior
para  atuar  como  Presidente  do  Júri  da  CAE.  Se  eles  não  concordarem dentro  de  três  dias,  o
Presidente da Divisão de Arbitragem de Recursos da CAE escolherá o Presidente do Júri da CAE da
lista anterior. Os casos devem ser concluídos rapidamente e (salvo em circunstâncias excepcionais)
a decisão fundamentada será proferida o mais tardar três meses após a data de nomeação do Júri da
CAE. Essa decisão será divulgada publicamente pela CAE e pelas partes.

10.4 Decisão por parte da CAE

10.4.1 Se o  Signatário  deseja contestar a não conformidade declarada e/ou as  Consequências ao
Signatário propostas e/ou as  Condições de Reintegração propostas, deve então (em conformidade
com o Artigo 23.5.6 do  Código) notificar  a  AMA por escrito dentro de vinte e um dias após o
recebimento  da notificação da  AMA.  A  AMA deverá  então  registrar  uma notificação formal  de
contestação junto à CAE, e a controvérsia será resolvida pela Divisão de Arbitragem Ordinária da
CAE, em conformidade com o Código de Arbitragem e Regras de Mediação Esportivas da CAE e
com este  Padrão Internacional para Conformidade dos Signatários com o Código (e, em caso de
conflito entre eles, este último prevalecerá). A lei suíça governará os procedimentos. A sede da
arbitragem  e  o  foro  de  qualquer  audiência  será  Lausanne,  na  Suíça.  A  menos  que  as  partes
concordem de outro modo, o processo será conduzido em inglês e o Júri da  CAE que ouvirá e
decidirá sobre a contestação será composto por três árbitros. A AMA e o Signatário deverão cada
um nomear um árbitro para fazer parte do Júri da CAE, escolhendo da lista de árbitros designados
especificamente pela CAE para os casos decorrentes do Artigo 23.5 do Código ou da lista geral de
árbitros da  CAE,  conforme considerarem apropriado, e esses dois árbitros escolherão juntos um
terceiro  árbitro  da  lista  anterior  para  atuar  como  Presidente  do  Júri  da  CAE.  Se  eles  não
concordarem  dentro  de  três  dias,  o  Presidente  da  Divisão  de  Arbitragem  Ordinária  da  CAE
escolherá o Presidente do Júri da CAE da lista anterior. Terceiros poderão intervir, ou se inscrever
para intervir  (como aplicável)  como definido no Artigo 23.5.7 do  Código.  Os casos devem ser
concluídos  rapidamente  e  (salvo  em circunstâncias  excepcionais)  a  decisão  fundamentada  será
proferida o mais tardar três meses após a data de nomeação do Júri da  CAE. Essa decisão será
divulgada publicamente pela CAE e pelas partes.

10.4.2 Se  o  Signatário contestou  a  declaração  da  AMA de  que  o  Signatário não  está  em
conformidade com o Código e/ou com os Padrões Internacionais, a AMA terá o ônus de provar, no
balanço de probabilidades,  que o  Signatário é não conforme, como alegado.  Se o Júri  da  CAE
decidir que a AMA cumpriu esse ônus e se o Signatário também tiver contestado as Consequências
ao   Signatário   e/ou as condições de Reintegração especificadas pela  AMA, o Júri da CAE também
considerará, por referência às disposições do Artigo 11, quais Consequências ao   Signatário   devem
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ser impostas e/ou, com referência ao disposto no Artigo 12, quais condições o Signatário deverá ser
obrigado a satisfazer para poder ser Reintegrado.

10.4.3 Nenhuma Consequência ao    Signatário   entrará em vigor a menos e até que a  CAE assim o
ordene. Em casos urgentes, entretanto, a AMA poderá solicitar a CAE que emita medidas interinas
de forma provisória, quando necessário (por exemplo) à preservação da integridade de um Evento.
Nesses casos, se as medidas interinas provisórias forem concedidas, o Signatário não terá direito a
recorrer contra essas medidas interinas provisórias mas, em vez disso, terá direito a uma audiência
emergencial sobre os méritos do caso; e se as medidas interinas provisórias não forem concedidas,
então a CAE poderá emitir instruções para uma audiência emergencial sobre os méritos do caso.

10.5 Reconhecimento e Aplicação/Cumprimento por Outros Signatários

10.5.1  Uma vez que uma decisão quanto à não conformidade de um  Signatário seja final (seja
porque  o  Signatário não  contestou  o  conteúdo  da  notificação  formal  da  AMA enviada,  em
conformidade  com  o  Artigo  10.2,  ou  porque  o  Signatário a  contestou,  mas  obteve  decisão
desfavorável  da  CAE),  em  conformidade  com  o  Artigo  23.5.9  do  Código, essa  decisão  será
aplicável mundialmente e será reconhecida, respeitada e aplicada por todos os outros Signatários,
de acordo com suas autoridades e dentro de suas respectivas esferas de responsabilidade.

10.5.2 Os Signatários garantirão que tenham a devida autoridade no âmbito de seus estatutos, regras
e regulamentos para cumprir com essa exigência em tempo hábil.

10.6 Controvérsias sobre Reintegração

10.6.1  Se um  Signatário deseja  contestar  a declaração da  AMA de que o  Signatário ainda  não
atendeu a todas as condições de Reintegração impostas sobre si e, portanto, ainda não tem o direito
de  ser  Reintegrado,  ele  deverá  informar  a  AMA por  escrito  dentro  de  vinte  e  um dias  de  seu
recebimento da declaração da AMA (ver Artigo 23.5.10 do Código). A AMA deverá então registrar
junto à CAE uma notificação formal de contestação, e a contestação será resolvida pela Divisão de
Arbitragem Ordinária da CAE, em conformidade com os Artigos 23.5.6 a 23.5.8 do Código e com
este Artigo 10.

10.6.2 Caberá à AMA provar, no equilíbrio de probabilidades, que o Signatário ainda não cumpriu
as condições de Reintegração impostas e, portanto, ainda não tem o direito de ser Reintegrado. Se o
caso tiver sido considerado anteriormente por um Júri da  CAE, na sequência ao Artigo 23.5.6 do
Código, se possível, o mesmo Júri da  CAE será constituído para ouvir e decidir sobre esta nova
controvérsia. 

11.0 Determinando Consequências ao   Signatário  

11.1 Possíveis Consequências para Não Conformidade com o Código

11.1.1 A seguir há uma série de Consequências ao   Signatário   que podem ser impostas, de
forma individual ou cumulativa, a um Signatário que tenha falhado na conformidade com o
Código e/ou  com  os  Padrões  Internacionais,  com  base  na  aplicação  dos  princípios
estabelecidos no Artigo 11.2 aos fatos e circunstâncias particulares do caso em questão:

11.1.1.1 as seguintes consequências (referidas coletivamente como Privilégios   da   AMA  ):
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(a) de  acordo  com  as  disposições  relevantes  dos  Estatutos  da  AMA,  os
Representantes do  Signatário serem  considerados  inelegíveis  por  um  período
especificado  para  ocupar  qualquer  cargo  ou  posição  na  AMA como  membro  de
qualquer  conselho ou comitê  ou de outro órgão da  AMA (inclusive,  entre  outros,
participação  como  membro  do  Conselho  de  Fundação  da  AMA,  do  Comitê
Executivo, de qualquer Comitê Permanente e de qualquer outro comitê) (embora a
AMA possa  excepcionalmente  permitir  que  Representantes do  Signatário
permaneçam como membros de grupos de especialistas da AMA quando não houver
substituto efetivo disponível);

(b) o  Signatário ser considerado inelegível para sediar qualquer evento sediado
ou organizado ou co-sediado ou coorganizado pela AMA;

(c) os  Representantes do  Signatário serem  considerados  inelegíveis  para
participar  de  qualquer  Programa  de  Observadores  Independentes da  AMA ou
programa de Extensão da AMA ou outras atividades da AMA; e

(d) retirada  do  financiamento  (direto  ou  indireto)  da  AMA para  o  Signatário
relacionado  ao  desenvolvimento  de  atividades  específicas  ou  à  participação  em
programas específicos;

11.1.1.2 os  Representantes do  Signatário serem  considerados  inelegíveis  por  um
período especificado para ocupar qualquer cargo ou posição como membro do conselho ou
comitês ou outros órgãos de qualquer outro Signatário (ou seus membros) ou associação de
Signatários;

11.1.1.3 Monitoramento Especial de algumas ou de todas as Atividades Antidopagem
do Signatário, até que a  AMA considere que o Signatário está em posição de implementar
essas Atividades Antidopagem ele mesmo de forma compatível, sem esse monitoramento.

11.1.1.4  Supervisão e/ou  Assunção de algumas ou todas  as  Atividades  Antidopagem do
Signatário por um Terceiro Aprovado, até que a  AMA considere que o Signatário está em
posição  de  implementar  essas  Atividades  Antidopagem por  si  mesmo  de  maneira
compatível, sem essas medidas. Se a não conformidade envolver regras, regulamentos e/ou
legislação  não  conformes,  então  as  Atividades  Antidopagem em  questão  deverão  ser
realizadas sob outras regras aplicáveis (de uma ou mais outras Organizações Antidopagem,
por  exemplo,  Federações  Internacionais  ou  Organizações  Nacionais  Antidopagem ou
Organizações Regionais Antidopagem) que estejam em conformidade, conforme orientado
pela  AMA.  Nesse  caso,  enquanto  que  as  Atividades  Antidopagem (inclusive  quaisquer
Testes e gestão de resultados) serão administradas pelo Terceiro Aprovado sob e de acordo
com essas outras regras aplicáveis ao custo do  Signatário não conforme, quaisquer custos
incorridos pelas  Organizações Antidopagem, como resultado do uso de suas regras dessa
maneira, serão devolvidos pelo Signatário não conforme;

(a)  Se  não  for  possível  preencher  a  lacuna  nas  Atividades  Antidopagem desta
maneira  (por  exemplo,  porque  a  legislação  nacional  a  proíbe,  e  a  Organização
Nacional Antidopagem não garantiu uma emenda a essa legislação ou outra solução
para  permitir  a  aplicação  do  Artigo  11.1.1.4),  então  pode  ser  necessário,  como
medida  alternativa,  excluir  os  Atletas  que  seriam  cobertos  pelas  Atividades
Antidopagem do  Signatário da  participação  nos  Jogos  Olímpicos/Jogos
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Paralímpicos/outros Eventos, de acordo com o Artigo 11.1.1.10, a fim de proteger os
direitos  dos  Atletas  limpos e  preservar  a  confiança  do público  na  integridade  da
competição nesses eventos.

11.1.1.5 (quando o Signatário for uma Organização Nacional Antidopagem ou um Comitê
Olímpico  Nacional  atuando  como  uma  Organização  Nacional  Antidopagem),  o  país  do
Signatário ser  considerado  inelegível  para  sediar  ou  co-sediar  os  Jogos  Olímpicos  e/ou
Jogos Paraolímpicos  e/ou para receber  o direito  de sediar  ou co-sediar  um Campeonato
Mundial e/ou outro(s) Evento(s) Internacional(is);

(a) Se o direito de sediar ou co-sediar um Campeonato Mundial e/ou outro(s)
Evento(s) Internacional(is) já tiver sido concedido ao país em questão, o Signatário
que concedeu esse direito deve avaliar se é possível, do ponto de vista legal e prático,
retirar esse direito e redesignar o evento para outro país. Se for possível do ponto de
vista legal e prático fazê-lo, então o Signatário o fará.

(b) Os Signatários garantirão que tenham a devida autoridade, no âmbito de seus
estatutos, regras e regulamentos, e/ou acordos de acolhimento, para cumprir com esta
exigência  (inclusive  o  direito  em qualquer  acordo  de  acolhimento  de  Evento de
cancelar o acordo sem penalidade quando o país em questão tiver sido declarado
inelegível, de acordo com este Artigo 11, para sediar o Evento).

11.1.1.6 (nos  casos  que  envolvam  não  apenas  não  conformidade  com  exigências
Críticas, mas também Fatores Agravantes) a imposição de uma Multa;

11.1.1.7 perda de elegibilidade para receber parte ou todo o financiamento e/ou outros
benefícios do Comitê Olímpico Internacional, do Comitê Paralímpico Internacional ou de
qualquer  outro  Signatário, por  um  período  especificado  (sem  direito  a  receber  esse
financiamento  e/ou  outros  benefícios  para  esse  período  de  forma  retroativa  após  a
Reintegração);

11.1.1.8 uma recomendação às autoridades públicas relevantes de reter parte ou todo o
financiamento público e/ou outros benefícios do  Signatário por um período especificado
(sem direito a receber esse financiamento e/ou outros benefícios para esse período de forma
retroativa após a Reintegração); 

[Comentário  ao  Artigo  11.1.1.8:  As  autoridades  públicas  não  são Signatárias  do  Código.  De
acordo com o Artigo 11(c) da Convenção da UNESCO, no entanto, os Estados Partes reterão,
quando apropriado, parte ou todo o apoio financeiro ou outro apoio relacionado a esporte de
qualquer organização esportiva ou organização antidopagem que não esteja em conformidade com
o Código .]

11.1.1.9 suspensão do reconhecimento por parte do Movimento Olímpico e/ou da condição
de membro do Movimento Paralímpico;

11.1.1.10 (quando o Signatário for uma Organização Nacional Antidopagem ou um Comitê
Olímpico Nacional ou um Comitê Paralímpico Nacional) exclusão das seguintes Pessoas de
comparecimento ou participação nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos e/ou outros
Eventos especificados, por um período especificado: (a) o  Comitê Olímpico Nacional e/ou
Comitê Paralímpico Nacional do país do Signatário; (b) os Representantes desse país e/ou
do Comitê Olímpico Nacional e/ou do Comitê Paralímpico Nacional desse país; (c) e/ou os
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Atletas e Pessoal de Apoio ao Atleta afiliados a esse país e/ou ao Comitê Olímpico Nacional
e/ou Comitê Paralímpico Nacional e/ou Federação Nacional desse país;

11.1.1.11 (quando o  Signatário for uma Federação Internacional)  exclusão das seguintes
Pessoas do comparecimento ou participação nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos
e/ou outros  Eventos poliesportivos por um período especificado: os  Representantes dessa
Federação  Internacional  e/ou  os  Atletas e  Pessoal  de  Apoio  ao  Atleta participantes  do
esporte da Federação Internacional (ou em uma ou mais modalidades desse esporte); e

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

(a) Monitoramento  Especial ou  Supervisão do  Programa  Antidopagem da
Organização de Grandes Eventos na(s) próxima(s) edição(ões) de seu Evento, como,
por exemplo, por meio de uma missão realizada como parte de um  Programa de
Observadores Independentes; e/ou

(b) perda de elegibilidade para receber financiamento e outros benefícios e/ou o
reconhecimento/condição  de  membro/patrocínio  (conforme  aplicável)  do  Comitê
Olímpico  Internacional,  do  Comitê  Paralímpico  Internacional,  da  Associação  dos
Comitês Olímpicos Nacionais ou de outro órgão patrocinador; e/ou

(c) perda do reconhecimento de seu Evento como um evento de qualificação para
os Jogos Olímpicos ou Paralímpicos.

11.2 Princípios  Relevantes  à  Determinação  das  Consequências  ao    Signatário   a  serem
Aplicadas em um Caso Específico

11.2.1 As Consequências ao    Signatário   aplicadas em um caso específico refletirão a natureza e a
gravidade da não conformidade nesse caso,  levando em consideração tanto o grau de falha  do
Signatário quanto o impacto potencial de sua não conformidade na honestidade do esporte. Como
um guia para avaliar o possível impacto da não conformidade de um Signatário na honestidade no
esporte, as diferentes exigências do  Código e dos  Padrões Internacionais serão classificadas (em
ordem decrescente de gravidade) como  Críticas, de  Alta Prioridade ou  Outras, conforme descrito
mais adiante no Anexo A. Quando o caso envolver mais de uma categoria de não conformidade, as
Consequências  ao    Signatário   impostas  deverão  basear-se  na  categoria  mais  grave  de  não
conformidade. Em termos do grau de falha do  Signatário, a obrigação de cumprir é absoluta e,
portanto,  qualquer  suposta falta  de intenção/dolo  ou outra  falha não é um fator  atenuante,  mas
qualquer  falha  ou  negligência  por  parte  de  um  Signatário pode  impactar  as  Consequências  ao
Signatário impostas.

11.2.2 Fatores  Agravantes serão  levados  em consideração  apenas  em casos  que  envolvam não
conformidade com uma ou mais exigências  Críticas do  Código e/ou dos  Padrões Internacionais.
Nesse  caso,  se  houver  Fatores  Agravantes,  esse  caso  atrairá  Consequências  ao    Signatário  
significativamente maiores do que um caso em que não houver Fatores Agravantes.

11.2.3 As Consequências ao   Signatário   serão aplicadas sem indevida discriminação entre diferentes
categorias de Signatários. Em particular, dado que as Federações Internacionais e as Organizações
Nacionais Antidopagem têm papéis igualmente importantes no combate à dopagem no esporte, elas
devem ser tratadas da mesma forma (mutatis mutandis) quando se trata de impor Consequências ao
Signatário pelo  não  cumprimento  de  suas  respectivas  obrigações  no  âmbito  do  Código e  dos
Padrões Internacionais.
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11.2.4 As  Consequências ao    Signatário   impostas em um determinado caso deverão ir tão longe
quanto  necessário  para  alcançar  os  objetivos  subjacentes  ao  Código.  Em particular,  devem ser
suficientes para motivar a total  Conformidade com o   Código   por parte do Signatário em questão,
punir  a  não  conformidade  do  Signatário,  impedir  mais  não  conformidades  pelo  Signatário em
questão e/ou por outros Signatários, e incentivar todos os Signatários a garantir que eles atinjam e
mantenham a total e oportuna Conformidade com o   Código   o tempo todo.

11.2.5 Acima de tudo, as Consequências ao   Signatário   impostas devem ser suficientes para manter
a confiança de todos os Atletas e outras partes interessadas, e do público em geral, no compromisso
da  AMA e  de  seus  parceiros  das  autoridades  públicas  e  do  movimento  esportivo  em  fazer  o
necessário para defender a integridade do esporte contra o flagelo da dopagem. Esse é o objetivo
mais importante e fundamental e se sobrepõe a todos os outros.

[Comentário aos Artigos 11.2.4 e 11.2.5: Conforme a CAE determinou no caso ROC et al versus
IAAF, CAE 2016/O/4684 e novamente em RPC v IPC, CAS 2016/A/4745, se um Signatário falhar
em implementar um Programa Antidopagem que esteja em conformidade com o Código, então, a
fim  de  restaurar  um  campo  de  jogo  equilibrado,  de  fornecer  uma  sanção  significativa  que
provocará  mudanças  comportamentais  na  esfera  de  influência  do  Signatário  e  de  manter  a
confiança  do  público  na  integridade  dos  Eventos  Internacionais,  poderá  ser  necessário  (e,
portanto, legítimo e proporcional) chegar ao ponto de excluir os Atletas e Pessoal de Apoio ao
Atleta  afiliados  ao  Signatário  e/ou  seus  Representantes da  participação  nesses  Eventos
Internacionais.]

11.2.6 As consequências não devem ir além do necessário para alcançar os objetivos subjacentes ao
Código. Em particular, quando uma consequência imposta for 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
implementem um mecanismo que permita  que os  Atletas  e/ou  Pessoal  de Apoio ao Atleta não
conformes do Signatário demonstrem que não são afetados de forma alguma pela não conformidade
do Signatário. Em caso afirmativo, e se estiver claro que permitir-lhes competir no(s) Evento (s) em
uma capacidade neutra (ou seja, sem representar nenhum país) não fará com que as Consequências
ao    Signatário   que  foram  impostas  sejam  menos  eficazes,  ou  não  será  injusto  com  seus
competidores,  ou  não  prejudicará  a  confiança  do  público  na  integridade  do(s)  Evento(s)  (por
exemplo,  porque os  Atletas foram submetidos a um regime de testes adequado por um período
suficiente) ou no compromisso da AMA e de suas partes interessadas em fazer o que é necessário
para defender a integridade do esporte contra o flagelo da dopagem, então esse mecanismo pode ser
permitido,  sob  o  controle  e/ou  sujeito  à  aprovação  da  AMA (para  garantir  a  adequação  e
compatibilidade do tratamento em diferentes casos).

[Comentário  ao  Artigo  11.2.6:  Um  exemplo  é  a  Regra  de  Competição  22.1A  da  IAAF,  que
(conforme discutido em  ROC et al v IAAF, CAS 2016/O/4684), criou a possibilidade de Atletas
afiliados a uma federação nacional membro suspensa se candidatarem à elegibilidade especial
para competir em competições internacionais como atletas 'neutros', onde eles poderiam demostrar
que a falha do membro suspenso em impor as regras antidopagem não afetou os atletas de forma
alguma, porque estiveram sujeitos a outros sistemas antidopagem totalmente adequados, por um
período suficientemente longo para proporcionar garantia objetiva substancial de integridade. Em
especial, o Atleta teve que demonstrar que ele ou ela havia sido submetido a Testes totalmente em
conformidade, dentro e fora de competição, com qualidade equivalente aos Testes a que estavam
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sujeitos  seus  concorrentes  na(s)  competição(ões)  internacional(is)  em  questão  no  período
relevante.]

11.2.7 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 a  Atletas  limpos/honestos enquanto o  Signatário estiver trabalhando
para satisfazer as condições de Reintegração. Dependendo das circunstâncias do caso em particular,
isso pode envolver a imposição de Supervisão e/ou Assunção de algumas ou de todas as Atividades
Antidopagem do Signatário. Quando as circunstâncias justificarem, no entanto, o Signatário pode
continuar  autorizado  a  realizar  determinadas  Atividades  Antidopagem (por  exemplo,  educação)
ainda pendente de Reintegração, desde que isso possa ser feito sem pôr em risco a honestidade no
esporte.  Nessas  circunstâncias,  o  Monitoramento  Especial das  atividades  em questão  pode  ser
justificado.

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

11.2.9 A decisão que impõe as Consequências ao   Signatário   originais (seja essa a proposta da AMA
que foi aceita  pelo  Signatário ou a decisão da  CAE se a proposta da  AMA for contestada pelo
Signatário) pode especificar que as Consequências ao   Signatário   aumentarão caso o Signatário não
atenda a todas as condições de Reintegração dentro de um prazo estabelecido.

11.2.10 Aplicando  os  princípios  descritos  acima,  o  Anexo  B  identifica  a  gama  de
Consequências ao   Signatário   graduais e proporcionais que deverão ser aplicadas, à primeira vista,
em casos que envolvam não conformidade com exigências Críticas (ver o parágrafo B.3) ou apenas
exigências de  Alta Prioridade (ver o parágrafo B.2) ou apenas  Outras exigências (ver parágrafo
B.1). A intenção por trás do Anexo B é promover a previsibilidade e a consistência na imposição de
Consequências ao   Signatário   em todos os casos. No entanto,  haverá flexibilidade para variar dentro
ou mesmo se afastar dessa gama em um caso particular, quando a aplicação dos princípios descritos
acima aos fatos e circunstâncias específicos desse caso o justifique. Em especial, quanto maior o
grau de não conformidade (ou seja, quanto maior o número de exigências com as quais o Signatário
falhou em cumprir, e quão mais importantes forem essas exigências para a honestidade no esporte,
maiores  deverão  ser  as  Consequências  ao    Signatário  ).  Se  o  caso  incluir  não  apenas  a  não
conformidade com exigências Críticas, mas também Fatores Agravantes, isso garantirá um aumento
significativo  nas  Consequências  ao    Signatário   impostas  (que  podem incluir,  entre  outras,  uma
Multa).  Por  outro  lado,  se  incluir  circunstâncias  atenuantes,  poderá  justificar  a  imposição  de
Consequências ao   Signatário   mais brandas. 

11.3 Outras consequências

11.3.1 Governos, Signatários e associações de Signatários podem impor consequências adicionais
dentro de suas respectivas esferas de autoridade pela não conformidade por parte dos Signatários,
desde  que  isso  não  comprometa  ou  restrinja  de  forma  alguma  a  capacidade  de  aplicar  as
Consequências ao Signatário, de acordo com esta Seção 11. 

[Comentário ao Artigo 11.3.1: Por exemplo, o COI pode decidir impor consequências simbólicas
ou de outra natureza a uma Federação Internacional  ou a um Comitê  Olímpico Nacional,  de
acordo com a Carta Olímpica, como, por exemplo, a retirada da elegibilidade para organizar uma
Sessão do COI ou um Congresso Olímpico; enquanto uma Federação Internacional pode decidir
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cancelar Eventos Internacionais que estavam programados para serem realizados no país de um
Signatário não conforme, ou movê-los para outro país.]

12.0 Reintegração

12.1 Objetivo

12.1.1 Depois que um Signatário for considerado não conforme, o objetivo é ajudá-lo a alcançar a
Reintegração o mais rápido possível, ao passo em que garantindo-se que ações corretivas foram
tomadas para garantir a duradoura Conformidade com o Código por esse Signatário.

12.1.2 Embora a Gerência da AMA busque orientar o Signatário em seus esforços para satisfazer as
condições  de  Reintegração o  mais  rápido  possível,  esse  objetivo  não  poderá  comprometer  a
integridade do processo e/ou o resultado eventual.

12.2 Condições de Reintegração

12.2.1 De acordo com o Artigo 23.5.4 do Código, na notificação formal que envia ao Signatário,
estabelecendo sua suposta não conformidade e as  Consequências ao    Signatário   propostas, a  AMA
também especificará as condições que propõe que o Signatário deverá ter que satisfazer de modo a
ser Reintegrado, que deverão ser como se segue:

12.2.1.1 todas as questões que fizeram com que o Signatário fosse declarado não conforme
devem ter sido corrigidas integralmente;

12.2.1.2 o  Signatário deve ter demonstrado que está pronto, disposto e capaz de cumprir
com todas as suas obrigações nos termos do Código e dos Padrões Internacionais, inclusive
(entre outras), a realização de todas as suas Atividades Antidopagem de forma independente
e sem indevida interferência externa;

(a) Se outras Não Conformidades forem identificadas depois que o Signatário tiver
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 prazo normal para corrigi-las (descritos no Artigo 9) se aplicarão, mas o
Signatário não será Reintegrado até ter corrigido todas as novas Não Conformidades
relacionadas a exigências Críticas.

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

12.2.1.4  o  Signatário deve  ter  pago  integralmente  os  seguintes  custos  e  despesas
demandados pela 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  realizada  pelo  Departamento  de
Inteligência e Investigações da AMA que identificou essa não conformidade);

(b)  os  custos  e  despesas  razoavelmente  incorridos  pela  AMA e/ou  Terceiros
Aprovados desde  a  data  em que  a  decisão  de  não conformidade  do   Signatário
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tornou-se definitiva até a data da Reintegração do Signatário, inclusive (entre outras)
custos e despesas razoavelmente incorridos na implementação das Consequências ao
Signatário (inclusive os custos mencionados nos Artigos  11.1.1.3 e 11.1.1.4 e os
custos de monitoramento da conformidade do Signatário com as  Consequências ao
Signatário)  e  os  custos  e  despesas  razoavelmente  incorridos  na  avaliação  dos
esforços do Signatário para satisfazer as condições de Reintegração; e

12.2.1.5 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.

12.2.2 Dentro de vinte e um dias após o recebimento da notificação mencionada no Artigo 23.5.4 do
Código,  em  conformidade  com  o  Artigo  23.5.6  do  Código,  o  Signatário poderá  contestar  as
condições de  Reintegração propostas pela  AMA, caso em que a  AMA encaminhará o caso para a
Divisão de Arbitragem Ordinária da  CAE,  de acordo com o Artigo 23.5.6 do  Código,  e a  CAE
determinará  se  todas  as  condições  de  Reintegração propostas  pela  AMA são  necessárias  e
proporcionais.

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

12.2.4 A AMA (e/ou CAE) pode estabelecer um plano de parcelamento para pagamento dos custos e
gastos descritos no Artigo 12.2.1.4. Nesse caso, desde que o Signatário esteja completamente em
dia com os pagamentos relativos a esse plano de parcelamento, uma vez que o  Signatário  tenha
cumprido  com  todas  as  outras  condições  de  Reintegração,  poderá  ser  Reintegrado ainda  que
parcelas subsequentes só venham a vencer após a data da  Reintegração. Entretanto, o  Signatário
permanece  responsável  por  pagar  todas  as  parcelas  restantes  após  essa  Reintegração.  O
descumprimento dessa obrigação será processada como uma nova Não Conformidade.

12.3 O Processo de Reintegração

12.3.1 A gerência da  AMA monitorará os esforços do  Signatário para satisfazer as condições de
Reintegração,  e  reportará  periodicamente  ao  CRC a  respeito  do  progresso  do  Signatário.  Uma
Auditoria de Conformidade poderá ser usada para ajudar nessa tarefa.

12.3.2 Quando o direito de um Signatário de realizar algumas ou todas as Atividades Antidopagem
tiver  sido  retirado  de  acordo  com  o  Artigo  11.1.1.4,  o  CRC poderá  recomendar  ao  Comitê
Executivo da AMA que seja devolvido ao Signatário o direito de realizar algumas dessas Atividades
Antidopagem (sob  Monitoramento  Especial, em  conformidade  com  o  Artigo  11.1.1.3  e/ou
Supervisão de  um  Terceiro  Aprovado, em conformidade com o Artigo 11.1.1.4)  antes  da total
Reintegração, quando o CRC concordar com a Gerência da AMA de que os esforços corretivos do
Signatário até  o  momento  significam que  está  em condições  de  implementar  essas  Atividades
Antidopagem ele mesmo de maneira compatível.

12.3.3 Uma vez que a Gerência da AMA considere que o Signatário cumpriu todas as condições de
Reintegração, informará o CRC adequadamente.
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12.3.4 Se  o  CRC  concordar  com a  Gerência  da  AMA de  que  o  Signatário cumpriu  todas  as
condições de Reintegração, recomendará que o Comitê Executivo da AMA confirme a Reintegração
do Signatário.

12.3.5 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
contestada pelo Signatário exclusivamente à CAE.

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

12.3.7 Após a  Reintegração do  Signatário,  a  AMA monitorará de perto a  Conformidade com o
Código por parte do Signatário por um período adicional que considerar apropriado.

12.3.8 Quando confirmar essa Reintegração, o Comitê Executivo da AMA poderá impor condições
especiais recomendadas pelo CRC com as quais o Signatário deverá cumprir após a Reintegração, a
fim de demonstrar sua contínua  Conformidade com o    Código  , que pode incluir  (entre outras) a
realização  de  uma  Auditoria  de  Conformidade dentro  de  um  período  especificado  após  a
Reintegração. Qualquer violação dessas condições será processada da mesma maneira que qualquer
outra Não Conformidade.

Padrão  Internacional  para  Conformidade  dos  Signatários  com  o  Código

(PICSC) – 1º de Abril de 2018

Página 54



PARTE TRÊS: ANEXOS

Anexo A: Categorias de Não Conformidade
As diferentes  exigências  impostas  aos  Signatários  pelo  Código e  pelos  Padrões  Internacionais
devem ser classificadas como  Críticas, de  Alta Prioridade ou como  Outras, dependendo de sua
importância com relação à luta contra a dopagem no esporte. Exemplos de exigências em cada uma
das três categorias estão listados abaixo. As exigências que não estão listadas abaixo devem ser
classificadas  em uma das três categorias,  fundamentando-se por analogia nos exemplos listados
abaixo (ou seja, exigências que são consideradas tão importantes para a luta contra a dopagem no
esporte quanto as exigências listadas abaixo como Críticas, devem ser categorizadas como Críticas,
etc). A classificação será feita em primeira instância pela Gerência 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 ainda houver uma controvérsia, a CAE
terá a palavra final.

A1: A seguir é apresentada uma lista não exaustiva de exigências que são consideradas Críticas na
luta contra a dopagem no esporte:

a) Adoção de regras,  regulamentos  e/ou (quando necessário) legislação que satisfaçam a
obrigação do  Signatário, no âmbito do Artigo 23.4 do  Código, de implementar o  Código
dentro da esfera de responsabilidade do Signatário.

b) A implementação de um programa de educação antidopagem para  Atletas e  Pessoal de
Apoio ao Atleta, de acordo com os Artigos 18.1 e 18.2 do Código.

c)  O  desenvolvimento  e  implementação  de  um  Plano  de  Distribuição  de  Testes eficaz,
inteligente e proporcional, de acordo com o Artigo 5.4 do Código, com base na análise de
risco  e  outros  princípios  descritos  no  Artigo  4  do  Padrão  Internacional  para  Testes  e
Investigações e no Documento Técnico para Análise Específica do Esporte e inclusive (entre
outros) Testes sem Aviso Prévio.

d)  Em  particular,  o  desenvolvimento  e  implementação  de  um  programa  eficaz  para  a
realização  de  Testes em  Atletas antes  de  sua  participação  nos  Jogos  Olímpicos,  Jogos
Paralímpicos ou outro Evento Internacional.

e) O uso do sistema ADAMS ou outro sistema aprovado pela AMA (inclusive para a inserção
oportuna de Formulários de Controle de Dopagem e decisões relativas à  AUT).

f)  O uso  de  laboratório(s)  credenciado(s)  pela  AMA (ou  laboratório(s)  aprovado(s)  pela
AMA) para analisar todas as Amostras, de acordo com o Artigo 6.1 do Código.

g) O estabelecimento de um Comitê de AUT, e um processo documentado para que Atletas
solicitem a concessão ou o reconhecimento de uma AUT, de acordo com as exigências do
Padrão Internacional para Autorizações de Uso Terapêutico.

h) A notificação oportuna à AMA da abertura de qualquer investigação sobre uma possível
VRAD  (Violação  de  Regra  Antidopagem),  de  acordo  com  o  Artigo  12.3.2  do  Padrão
Internacional para Testes e Investigações.

Padrão  Internacional  para  Conformidade  dos  Signatários  com  o  Código

(PICSC) – 1º de Abril de 2018

Página 55



i) A busca adequada e oportuna de todas as supostas violações de regra antidopagem, de
acordo com os Artigos 7 e 8 do Código, inclusive a notificação adequada do Atleta ou do
Pessoal de Apoio ao Atleta, de acordo com o Artigo 7.3 do  Código, e a provisão de uma
audiência justa dentro de um prazo razoável por um júri de audiência justo e imparcial, de
acordo com o Artigo 8.1 do Código.

j) A notificação de todas as atividades relevantes de gestão de resultados à AMA e a outras
Organizações Antidopagem, de acordo com os Artigos 7 e 14 do Código.

k) A imposição de  Suspensões Provisórias obrigatórias,  de acordo com o Artigo 7.9 do
Código.

l) A exigência de relatar sobre a  Conformidade com o    Código  , de acordo com os artigos
23.5.2  e  23.5.3  do  Código,  inclusive  (entre  outros)  a  exigência  de  responder  a  um
Questionário de Conformidade com o   Código  , de acordo com o Artigo 8.5 deste Padrão, a
exigência de responder a uma  Solicitação de Informações Obrigatórias, de acordo com o
Artigo 8.6 deste Padrão, e a exigência de se submeter a uma Auditoria de Conformidade, de
acordo com o Artigo 8.7 deste Padrão.

m) O reconhecimento e implementação de decisões proferidas por outros  Signatários, em
conformidade com o Artigo 15.1 do Código.

n) O reconhecimento e implementação de decisões quanto a não conformidade por parte de
outros Signatários, de acordo com o Artigo 23.5.9 do Código.

A.2: A seguir, é apresentada uma lista não exaustiva das exigências que são considerados
como de Alta Prioridade na luta contra a dopagem no esporte:

a)  O desenvolvimento  de  capacidades  de inteligência  e  investigação,  de acordo com as
exigências do Artigo 5.8 do Código.

b) A implementação de um procedimento documentado para garantir que os Atletas sejam
notificados de que são obrigados a se submeter à coleta de  Amostras, de acordo com os
Artigos 5.4.1 a 5.4.3 do Padrão Internacional para Testes e Investigações.

c) Implementação das exigências descritas nos Artigos 7.4.5 a 7.4.7 do Padrão Internacional
para Testes e Investigações para a documentação da coleta de uma Amostra de um Atleta.

d) A implementação de programas de treinamento/credenciamento/recredenciamento para
Pessoal de Coleta de    Amostras  , de acordo com o Anexo H do Padrão Internacional para
Testes e Investigações.

e) A implementação de uma política de conflito de interesses em relação às atividades do
Pessoal de Coleta de   Amostras  , de acordo com o Artigo H.4.2 do Padrão Internacional para
Testes e Investigações.

f) A coleta e processamento de Amostras de acordo com as exigências dos Anexos A à G do
Padrão Internacional para Testes e Investigações.

g) A implementação de um processo de cadeia de custódia para Amostras, de acordo com as
exigências do Artigo 9 do Padrão Internacional para Testes e Investigações.
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h) Revisão de todos os  Resultados Atípicos de acordo com as exigências do Artigo 7.4 do
Código.

i)  A  notificação  oportuna  à  AMA e  à(s)  Federação(ões)  Internacional(is)  e  à(s)
Organização(ões)  Nacional(is)  Antidopagem do(s)  assunto(s)  da investigação  sobre  uma
possível VRAD do resultado dessa investigação, de acordo com o Artigo 12.4.3 do Padrão
Internacional para Testes e Investigações.

j)  A comunicação/notificação imediata  de todas  as  decisões  relativas  à  AUT no sistema
ADAMS,  de acordo com o Artigo 5.4 do Padrão Internacional para Autorizações de Uso
Terapêutico.

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

A.3: A seguir, é apresentada uma lista não exaustiva das exigências que são considerados como
Outras na luta contra a dopagem no esporte:

a) O estabelecimento de um processo para garantir que os Atletas não violem a proibição de
participação enquanto inelegíveis, de acordo com o Artigo 10.12.3 do Código.

b)  Nos  casos  em que tenha  sido  determinado  após  uma audiência  ou  recurso  que  uma
Pessoa não  cometeu  uma  VRAD,  a  utilização  de  esforços  razoáveis  para  obter  o
consentimento  dessa  Pessoa  para  a  divulgação  pública  dessa  decisão,  de  acordo com o
Artigo 14.3.3 do Código.

c) Informar os Atletas, por escrito, que eles são responsáveis por renovar suas AUTs após o
vencimento,  se  necessário,  de  acordo  com  o  Artigo  6.9  do  Padrão  Internacional  para
Autorizações de Uso Terapêutico.

d) Estabelecer um processo projetado para garantir que uma  Pessoa possa confirmar por
escrito  ou  verbalmente  seu  entendimento  dos  termos  em  que  seus  dados  pessoais  são
processados,  de  acordo  com  o  Artigo  7.3  do  Padrão  Internacional  para  a  Proteção  da
Privacidade e Informações Pessoais.

e)  Designar  uma pessoa dentro da  Organização Antidopagem que seja  responsável  pelo
cumprimento  do  Padrão  Internacional  para  a  Proteção  da  Privacidade  e  Informações
Pessoais e todas as leis de privacidade e proteção de dados localmente aplicáveis, de acordo
com o Artigo 9.1 desse Padrão.
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Anexo B: Consequências ao   Signatário  
O presente Anexo B aplica os princípios estabelecidos no Artigo 11 para identificar a gama de
Consequências ao   Signatário   proporcionais e progressivas que aplicar-se-ão, à primeira vista,  em
casos que envolvam não conformidade com exigências  Críticas (ver o parágrafo B.3) ou apenas
exigências de  Alta Prioridade (ver o parágrafo B.2) ou apenas  Outras exigências (ver parágrafo
B.1).  A intenção  é  promover  previsibilidade  e  consistência  na  imposição  de  Consequências  ao
Signatário em todos os casos. No entanto, deve haver flexibilidade para variar dentro ou mesmo se
afastar dessa gama em um determinado caso, quando a aplicação dos princípios estabelecidos no
Artigo 11 aos fatos e circunstâncias específicos desse caso assim o justifique. Em especial, quanto
maior o grau de não conformidade (ou seja, quanto maior o número de exigências com as quais o
Signatário deixou de cumprir, e quanto mais graves essas exigências), tanto maiores devem ser as
Consequências ao   Signatário  . Se um caso incluir não apenas não conformidade com uma ou mais
exigências  Críticas, mas também Fatores Agravantes, isso garantirá um aumento significativo nas
Consequências  ao    Signatário   impostas  (que podem incluir,  entre  outras,  uma  Multa).  Por outro
lado,  se  incluir  circunstâncias  atenuantes,  poderá  justificar  a  imposição  de  Consequências  ao
Signatário mais brandas.

B.1 Em um caso de não conformidade com Outras exigências (mas não com exigências Críticas ou
de Alta Prioridade):

B.1.1 Em primeiro lugar:

(a) o Signatário perderá seus Privilégios da   AMA  ;

(b)  será auxiliado  em suas  Atividades  Antidopagem (através  do fornecimento  de
aconselhamento  e  informações,  do  desenvolvimento  de  recursos,  diretrizes  e
materiais  de  treinamento  e/ou,  quando  necessário,  da  entrega  de  programas  de
treinamento)  pela  AMA ou  por  um  Terceiro  Aprovado,  à  custa  do  Signatário,
inclusive  até  duas  visitas  por  ano,  com  todos  os  custos  pagos  antecipadamente
(quando conhecidos); e

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

B.1.2 Se o  Signatário não tiver satisfeito plenamente as condições de  Reintegração seis
meses após a imposição das consequências acima (ou outro período que a  AMA - ou, se
contestada,  a  CAE –  venha  a  especificar),  então  as  seguintes  consequências  adicionais
também serão aplicadas:

(a)  algumas  ou  todas  as  Atividades  Antidopagem do  Signatário serão
Supervisionadas à sua custa por um Terceiro Aprovado, inclusive até quatro visitas
ao local por ano, com todos os custos pagos antecipadamente (quando conhecidos); e

(b)  seus  Representantes não  poderão  participar  como  membros  dos  conselhos,
comitês ou outros órgãos de qualquer  Signatário (ou seus membros) ou associação
de Signatários até que o Signatário não conforme seja Reintegrado. 

B.1.3 Se o  Signatário ainda não tiver satisfeito plenamente as condições de  Reintegração
doze meses após a imposição das consequências estabelecidas no parágrafo B.1.1 (ou outro
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período que a  AMA - ou, se contestada, a  CAE – venha a  especificar), então as seguintes
consequências adicionais também serão aplicadas:

(a) todas as  Atividades Antidopagem do  Signatário serão  Supervisionadas por um
Terceiro Aprovado, à custa do Signatário, inclusive até seis visitas ao local por ano,
com todos os custos a serem pagos antecipadamente (quando conhecidos); e

 (b) seus  Representantes não poderão participar como membros dos conselhos ou
comitês ou outros órgãos de qualquer  Signatário (ou seus membros) ou associação
de  Signatários por  quatro  anos  ou  até  que  o  Signatário não  conforme  seja
Reintegrado (o que for mais longo).

B.2 Em caso de não conformidade com exigências de  Alta Prioridade (mas não com  exigências
Críticas):

B.2.1 Em primeiro lugar:

(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 Assunção por um Terceiro Aprovado, à custa
do Signatário, inclusive até seis visitas ao local por ano, com todos os custos pagos
antecipadamente (quando conhecidos);

(c)  seus  Representantes não  poderão  participar  como  membros  dos  conselhos,
comitês ou outros órgãos de qualquer  Signatário (ou seus membros) ou associação
de Signatários até que o Signatário não conforme seja Reintegrado;

(d) (se o  Signatário for uma  Organização Nacional  Antidopagem ou um  Comitê
Olímpico Nacional agindo como uma  Organização Nacional Antidopagem), o país
do  Signatário será  inelegível  para  sediar  os  Jogos  Olímpicos  e/ou  os  Jogos
Paralímpicos e/ou ter o direito concedido de sediar os Campeonatos Mundiais até
que o Signatário seja Reintegrado;

(e) (se o Signatário for uma Federação Internacional), o Signatário estará inelegível
para  receber  financiamento  ou  outros  benefícios  do  reconhecimento  do  Comitê
Olímpico  Internacional  ou  da  condição  de  membro  do  Comitê  Paralímpico
Internacional  ou do reconhecimento  por  ou da condição de  membro de qualquer
outro  Signatário, até que o  Signatário seja  Reintegrado (e então, ainda não poderá
receber nenhum financiamento ou outros benefícios de forma retroativa pelo período
de não conformidade anterior à Reintegração); e

(f)  (se  o  Signatário for  uma  Organização  de  Grandes  Eventos),  haverá
Monitoramento Especial,  Supervisão ou  Assunção de seu  Programa Antidopagem
por um Terceiro Aprovado, à custa do Signatário, na próxima edição de seu Evento.

B.2.2 Se o  Signatário não tiver satisfeito plenamente as condições de  Reintegração doze
meses  após  a  imposição  das  consequências  estabelecidas  no  parágrafo  B.2.1  (ou  outro
período que a  AMA - ou, se contestada, a  CAE – venha a especificar), então as seguintes
consequências adicionais também serão aplicadas:
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(a)  os  Representantes do  Signatário não  poderão  participar  como  membros  dos
conselhos, comitês ou outros órgãos de qualquer  Signatário (ou seus membros) ou
associação de  Signatários, até que o  Signatário não conforme seja  Reintegrado ou
pelo período de quatro anos (o que for mais longo);

(b)  (quando  o  Signatário for  uma  Organização  Nacional  Antidopagem ou  um
Comitê Olímpico Nacional atuando como uma Organização Nacional Antidopagem),
as seguintes Pessoas serão excluídas do comparecimento ou participação na próxima
edição dos Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos (de verão ou de inverno, conforme
o caso) e/ou Campeonatos Mundiais ou até a Reintegração (o que for mais longo): os
Representantes do Comitê Olímpico Nacional e do Comitê Paralímpico Nacional do
país do  Signatário e (sujeito ao Artigo 11.2.6) os  Atletas e  Pessoal de Apoio ao
Atleta que representam esse país ou que representam o Comitê Olímpico Nacional, o
Comitê Paralímpico Nacional ou a Federação Nacional desse país;

(c)  (quando o  Signatário for  uma Federação Internacional),  as  seguintes  Pessoas
serão excluídas  do comparecimento ou participação nos Jogos Olímpicos e Jogos
Paralímpicos e/ou em qualquer outro Evento poliesportivo na próxima edição desse
Evento (de verão ou de inverno, quando for o caso) ou até a Reintegração (o que for
mais longo): os  Representantes da Federação Internacional, bem como os  Atletas e
Pessoal  de Apoio  ao Atleta que participam de seu esporte  (ou em uma ou mais
modalidades desse esporte); e

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

(1)  o  Signatário estará  inelegível  para  receber  financiamento  ou  gozar  de
quaisquer  outros  benefícios  do  reconhecimento  pelo  Comitê  Olímpico
Internacional  ou  da  condição  de  membro  do  Comitê  Paralímpico
Internacional  ou  do  reconhecimento  por  ou  da  condição  de  membro  de
qualquer  outro  Signatário,  até  que  seja  Reintegrado (e  então,  ainda  não
poderá  receber  nenhum  financiamento  ou  outros  benefícios  de  forma
retroativa pelo período anterior à Reintegração); e

(2)  qualquer  reconhecimento  prévio  de  seu  Evento como  um  evento  de
qualificação para os Jogos Olímpicos ou Jogos Paralímpicos será perdido. 

B.3 Em um caso de não conformidade com uma ou mais exigências Críticas:

B.3.1 Em primeiro lugar:

(a) o Signatário perderá seus Privilégios da   AMA  ;

(b) algumas ou todas as suas Atividades Antidopagem estarão sujeitas à Supervisão
ou  Assunção por um  Terceiro Aprovado, à custa do  Signatário, inclusive até seis
visitas  ao  local  por  ano,  com  todos  os  custos  pagos  antecipadamente  (quando
conhecidos);

(c)  seus  Representantes não  poderão  participar  como  membros  dos  conselhos,
comitês ou outros órgãos de qualquer  Signatário (ou seus membros) ou associação
de  Signatários  por um ano até que o  Signatário seja  Reintegrado (o que for mais
longo);
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(d)  (quando  o  Signatário for  uma  Organização  Nacional  Antidopagem ou  um
Comitê Olímpico Nacional agindo como uma Organização Nacional Antidopagem), 

(1) o país do Signatário não poderá sediar os Jogos Olímpicos e/ou os Jogos
Paralímpicos e/ou ter concedido o direito de sediar Campeonatos Mundiais ou
outros eventos organizados por  Organizações de Grandes Eventos por um
período especificado; e

(2)  a  bandeira  do  país  não  será  hasteada  e  os  Representantes do  Comitê
Olímpico Nacional e do Comitê Paralímpico Nacional do país do Signatário,
bem como (sujeito ao Artigo 11.2.6) os Atletas e Pessoal de Apoio ao Atleta
que representam esse país (ou que representam o Comitê Olímpico Nacional,
o  Comitê Paralímpico Nacional ou a Federação Nacional desse país) serão
excluídos do comparecimento ou participação nos Jogos Olímpicos e Jogos
Paralímpicos  e/ou  em  qualquer  Campeonato  Mundial  na  próxima  edição
desse  Evento (de  verão  ou  de  inverno,  quando  for  o  caso)  ou  até  a
Reintegração (o que for mais longo); e

(e) (quando o  Signatário for uma Federação Internacional),  os  Representantes da
Federação Internacional,  bem como os  Atletas  e  Pessoal  de Apoio ao Atleta que
participarem de seu esporte (ou em uma ou mais modalidades desse esporte) serão
excluídos  do  comparecimento  ou  participação  nos  Jogos  Olímpicos  e  Jogos
Paralímpicos e/ou em qualquer outro Evento poliesportivo pela próxima edição desse
Evento (de verão ou de inverno, quando for o caso) ou até a Reintegração (o que for
mais longo);

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

(1)  haverá  Supervisão ou  Assunção de  parte  ou  de  todo  o  Programa
Antidopagem do Signatário, à sua custa, em seus Eventos, até a Reintegração;
e

(2) estará inelegível para receber parte ou a totalidade de financiamento ou
para usufruir de quaisquer outros benefícios de reconhecimento por parte do
Comitê  Olímpico  Internacional  ou  da  condição  de  membro  do  Comitê
Paralímpico  Internacional  ou  de  reconhecimento  por  ou  da  condição  de
membro  de  qualquer  outro  Signatário,  até  que  seja  Reintegrado (e  então,
ainda assim não poderá receber nenhum financiamento ou outros benefícios
de forma retroativa para o período anterior à Reintegração); e

(g)  se  Fatores  Agravantes estiverem  presentes,  será  exigido  do  Signatário o
pagamento de uma Multa.

B.3.2  Se  o  Signatário não  tiver  satisfeito  as  condições  de  Reintegração doze  meses  após  a
imposição das consequências estabelecidas no parágrafo B.3.1 (ou outro período que a AMA - ou, se
contestada,  a  CAE –  venha a  especificar),  então as seguintes  consequências  adicionais  também
serão aplicadas:

Padrão  Internacional  para  Conformidade  dos  Signatários  com  o  Código

(PICSC) – 1º de Abril de 2018

Página 61



(a) seus  Representantes não poderão participar como membros dos conselhos, comitês ou
outros órgãos de qualquer  Signatário (ou seus membros) ou associação de  Signatários  até
que o Signatário não conforme seja Reintegrado ou pelo período de quatro anos (o que for
mais longo);

 (b)  (quando o  Signatário for  uma  Organização Nacional  Antidopagem ou  um  Comitê
Olímpico  Nacional agindo  como  uma  Organização  Nacional  Antidopagem),  o  país  do
Signatário será inelegível para sediar os Jogos Olímpicos e/ou os Jogos Paralímpicos e/ou
ter concedido o direito de sediar quaisquer Campeonatos Mundiais, e a bandeira do país não
será hasteada nesses  Eventos, até  que o  Signatário seja  Reintegrado ou pelo período de
quatro anos (o que for mais longo);

(c) (quando o  Signatário for uma Federação Internacional), o  Signatário estará inelegível
para receber financiamento ou outros benefícios de reconhecimento por parte do Comitê
Olímpico Internacional ou da condição de membro do Comitê Paralímpico Internacional ou
de reconhecimento por ou da condição de membro de qualquer outro Signatário até que seja
Reintegrado ou pelo período de quatro anos, o que for mais longo (e então, ainda assim não
poderá  receber  nenhum  financiamento  de  forma  retroativa  pelo  período  anterior  à
Reintegração);

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

(1) estará inelegível para receber financiamento ou gozar de quaisquer outros
benefícios de reconhecimento por parte do Comitê Olímpico Internacional ou
da  condição  de  membro  do  Comitê  Paralímpico  Internacional  ou  de
reconhecimento por ou da condição de membro de qualquer outro Signatário
até que seja Reintegrado ou pelo período de quatro anos, o que for mais longo
(e então, ainda assim não poderá receber nenhum financiamento ou outros
benefícios de forma retroativa pelo período anterior à Reintegração); e

(2)  qualquer  reconhecimento  prévio  de  seu  Evento como  um  evento  de
qualificação para os Jogos Olímpicos ou Jogos Paralímpicos será perdido; e

(e) se  Fatores Agravantes estiverem presentes, será exigido do Signatário o pagamento de
mais uma Multa.

B.3.3 (Quando o Signatário for uma Federação Internacional, ou Comitê Olímpico Nacional
ou  Comitê  Paralímpico  Nacional)  Se  o  Signatário não  tiver  satisfeito  as  condições  de
Reintegração vinte  e quatro meses após a imposição das consequências  estabelecidas no
parágrafo  B.3.1  (ou  outro  período  que  a  AMA -  ou,  se  contestada,  a  CAE –  venha  a
especificar), então as seguintes consequências adicionais também serão aplicadas: suspensão
do reconhecimento pelo Movimento Olímpico e/ou da condição de membro do Movimento
Paralímpico  e/ou  do  reconhecimento  por/da  condição  de  membro  de  qualquer  outro
Signatário.
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