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Época 2021|2022 

Deliberações da Disciplina 

 

 

O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 13 de setembro de 2021 decidiu: 

 

PROCESSO DISCIPLINAR n.º 12/20-21 

ESPÉCIE: Processo Disciplinar 
PARTES: Sporting Clube de Espinho 
RELATOR: Pedro Araújo Barros 
OBJECTO: Factos ocorridos por ocasião da realização do jogo oficial n.º 650 disputado no 

passado dia 20 de dezembro de 2020, entre o Sporting Clube de Espinho e o Lusófona 

VC, no pavilhão Nave Desportiva de Espinho, a contar para o Campeonato Nacional de 

Seniores Femininos da II Divisão. 

DATA DO ACÓRDÃO: 13/09/ 2021 

 

SUMÁRIO:  

I. Os agentes desportivos estão sujeitos à estrita observância de todas as normas legais e 

regulamentares que lhe sejam aplicáveis, sem qualquer exceção.  
 

II. A imputação de todos e cada um dos elementos do tipo “incriminador” deve-se estribar 

em meios de prova que os sustentem, com a natureza de prova direta ou, pelo menos, 

de prova indireta. 
 

III. Quando o inquérito esteja concluído e não tiverem sido recolhidos indícios suficientes 

da prática de infração disciplinar ou do seu responsável, o instrutor propõe o 

arquivamento do processo, mediante parecer fundamentado e, se o Relator concordar 

com essa proposta de arquivamento, apresenta projeto de acórdão de arquivamento do 

processo. 
 

I – RELATÓRIO 

1. Por deliberação do Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Disciplina da Federação 

Portuguesa de Voleibol (doravante FPV), datado de 28.12.2020, foi ordenada a 

instauração de Processo de Inquérito n.º 02-2020/2021. 
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2. No dia 30.dezembro.2020, os autos foram conclusos à Comissão de Instrutores da FPV, 

tendo esta procedido à nomeação de Instrutor por despacho do Exmo. Presidente da 

Comissão de Instrutores, datado do mesmo dia e proferido nos termos da alínea c) do 

artigo 182.º do RD. 
 

3. Por Despacho do Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Disciplina da Federação 

Portuguesa de Voleibol, datado de 22.03.2021, foi ordenada a sua conversão em 

Processo Disciplinar n.º 12-2020/2021. 
 

4. Como primeiras diligências instrutórias, foi determinada a junção aos autos: 

i) Deliberação de instauração do processo de inquérito n.º 2-2020/2021 (cfr. fls. 1);  

ii) Relatório da equipa de arbitragem nomeada ao jogo em referência (cfr.fls. 2 e 3); 

ii) Circular n.º 32 de 28.dezembro.2020 (cfr. fls 4 a 10); 

iii) Boletim de jogo referente ao jogo oficial n.º 650, disputado no passado dia 20 de 

dezembro de 2020 entre o Sporting Clube de Espinho e o Lusófona VC, no pavilhão Nave 

Desportiva de Espinho, a contar para o Campeonato Nacional de Seniores Femininos da 

II Divisão. (cfr. fls 13 e 14); 

iv) Cadastro disciplinar do SC Espinho (cfr. fls. 15). 

v) Deliberação de conversão no presente processo disciplinar (cfr. fls. 16); 
 

5. Neste seguimento, a 26.março.2021, foi o clube arguido notificado da instauração do 

presente processo disciplinar, do seu objeto e da possibilidade de se pronunciar, 

nomeadamente por escrito e no prazo de 5 dias, acerca dos factos em investigação, tendo 

ainda o direito de requerer diligências instrutórias pertinentes e necessárias para o objeto 

dos presentes autos.  
 

6. Regularmente notificado, o clube arguido apresentou defesa junta a fls 21 a 26.  
 

7.  Para prova, além da defesa junta, o Clube arguido indicou e requereu a inquirição de 

vinte e quatro testemunhas. Por se revelar pertinente para a descoberta da verdade 

material e para a boa decisão da causa, entendeu a Sra. Instrutora, deferir a inquirição 

de sete das vinte e quatro testemunhas arroladas e, indeferir a inquirição das restantes. 
 

8. Foi realizada a inquirição das seguintes testemunhas, por videoconferência e, de 

acordo com as regras legais e regulamentares (cf. fls 27 a 34);  

i) António José Soares Leite, Gestor de Segurança; 
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ii) Paulo Amaro da Silva Oliveira, Team manager; 

iii) João Rodrigues Freitas, dirigente desportivo 

iv) Miguel José Rocha Amorim Sousa, Órgão Social; 

v) Carlos Alberto Rocha Barbosa, Staff; 

vi) Vitor Gomes, Staff, posteriormente, dispensado pelo clube arguido; 

vii) Paulo Jorge Florim Nunes de Sá Gamboa. 
 

Foi ainda ordenada a inquirição do treinador do Lusófona VC, João Santos. 
 

9. A 03.setembro.2021, a Sra. Instrutora, juntou aos autos relatório final do processo 

disciplinar, que consta de fls. 37, concluindo ser seu entendimento “não estarem 

verificados indícios suficientes da prática de qualquer infração disciplinar por parte do 

clube arguido SC Espinho, pelo que se propõe, ao abrigo do disposto no artigo 206.º, nº 1 

do RD, o arquivamento do presente processo disciplinar.”, tendo nesse mesmo dia feito 

os autos conclusos ao Relator, a fls. 38. 
 

II – Competência do Conselho de Disciplina 

10. De acordo com o artigo 14.º do Regimento do Conselho de Disciplina, compete a este 

Conselho, no exercício dos poderes que lhe são atribuídos pelos Regulamentos, pelos 

Estatutos e pela Lei, instaurar e arquivar procedimentos disciplinares e, colegialmente, 

apreciar e punir as infrações disciplinares em matéria desportiva, sem prejuízo da 

competência do Conselho de Justiça. 
 

III – Enquadramento jurídico - disciplinar 
 

Das infrações disciplinares em geral 
 

11. O RD encontra-se estruturado, no estabelecer das infrações disciplinares, pela 

qualidade do agente infrator – clubes, dirigentes, jogadores, delegados dos clubes e 

treinadores, demais agentes desportivos, espectadores, árbitros, árbitros assistentes, 

observadores de árbitros e delegados técnicos. 
 

12. Para cada um destes tipos de agente o RD recorta tais infrações e respetivas sanções 

em obediência ao grau de gravidade dos ilícitos, qualificando assim as infrações como 

muito graves, graves e leves. 
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13. Diz-nos o artigo 17.º, n.º1 do RD que, “considera-se infração disciplinar o facto 

voluntário, por ação ou omissão, e ainda que meramente culposo, que viole os deveres 

gerais ou especiais previstos nos regulamentos desportivos e demais legislação aplicável.”  
 

14. E quanto ao âmbito subjetivo de aplicação, determina o n.º 1 do artigo 3.º do mesmo 

Regulamento que o seu regime “aplica-se a todos os clubes e agentes desportivos que, a 

qualquer título ou por qualquer motivo, exerçam funções ou desempenhem a sua 

atividade no âmbito das provas oficiais organizadas pela Federação Portuguesa de 

Voleibol”. 
 

15. Portanto, o SC Espinho, enquanto clube qualificado para participar numa competição 

oficial organizada pela FPV, na presente época desportiva, encontra-se sujeito ao 

exercício do poder disciplinar por parte da FPV, na medida em que pratique factos 

suscetíveis de se enquadrarem nas infrações disciplinares naquele previstas. 

 

O caso concreto  
 

16. Cumpre-nos realçar que, a instauração do Processo Disciplinar em análise, foi 

motivada pelo relatado no relatório do 1.º árbitro, Hugo Oliveira, nomeado ao jogo em 

apreço nos autos, concretamente, quando refere que: “No início do jogo estavam 

sentados na bancada inferior da Nave de Espinho (por trás da mesa do Marcador), 4 

pessoas afetas ao clube da casa (SC Espinho).(...) Nos últimos pontos do 5º e último set, 

os referidos elementos para além do apoio à sua própria equipa, subitamente começaram 

a entrar em diálogo com as atletas e equipa técnica da equipa adversária, gesticulando 

freneticamente e lançando impropérios que, admito, me foram impercetíveis. (…) No 

entanto, já no fim e aquando do derradeiro ponto que fechou o set em 15-13 a favor do 

SC Espinho, os referidos elementos levantaram-se novamente gesticulando e lançando 

novamente impropérios na direção da equipa adversária, desta vez apesar da maioria 

continuarem praticamente impercetíveis, ainda foi audível a expressão "Chupa!" dita 

algumas vezes. (...) De referir ainda que o Gestor de Segurança teve sempre uma atitude 

apaziguadora, correta e inclusive apresentou um documento onde realmente o nome dos 

4 referidos elementos constavam como Órgãos Sociais (3) e do Staff (1) (...)” . 
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17. Atenta a factualidade reportada poderá estar em causa o eventual preenchimento 

dos elementos objetivos e subjetivos do tipo disciplinar previsto no artigo 99.º do RD, por 

referência à violação dos deveres ínsitos nos artigos 6.º, alínea k) do Regulamento de 

Prevenção e Punição de Manifestações de Violência no Voleibol, infração esta qualificada 

como leve. 
 

18. Nos termos do disposto no n.º1 do artigo 99.º do RD e como âmbito de aplicação, 

estabelece-se que: “Em todos os outros casos não expressamente previstos em que os 

clubes deixem de cumprir os deveres que lhes são impostos pelos regulamentos e demais 

legislação desportiva aplicável são punidos com a sanção de multa de montante a fixar 

entre o mínimo de 1 UC e o máximo de 50 UC. “ 
 

19. Diz-nos a alínea k) do artigo 6.º do Regulamento de Prevenção da Violência no 

Voleibol, ser uma obrigação do promotor do espetáculo desportivo, no caso concreto, do 

Sporting Clube de Portugal, “zelar por que praticantes, treinadores, técnicos, pessoal de 

apoio, dirigentes, membros da direção, gestores de segurança, coordenadores de 

segurança ou qualquer outro elemento que desempenhe funções durante um espetáculo 

desportivo de Voleibol ou atos relacionados em favor de um clube, associação ou 

sociedade desportiva, nomeadamente o pessoal de segurança privada, ajam de acordo 

com os preceitos das alíneas i) e j)”. Já nos termos das mencionadas alíneas i) e j) consta 

como obrigação do promotor do espetáculo desportivo, “i) Usar de correção, moderação 

e respeito relativamente a outros promotores dos espetáculos desportivos e 

organizadores de competições desportivas, associações, clubes, sociedades desportivas, 

agentes desportivos, adeptos, autoridades públicas, elementos da comunicação social e 

outros intervenientes no espetáculo desportivo; j) Não proferir ou veicular declarações 

públicas que sejam suscetíveis de incitar ou defender a violência, o racismo, a xenofobia, 

a intolerância ou o ódio, nem tão pouco adotar comportamentos desta natureza;” 

20. Reforçar que, o procedimento disciplinar obedece a um conjunto de princípios 

fundamentais, estatuídos no artigo 13 do RD, sendo que um deles é o da “presunção de 

veracidade dos factos constantes das declarações e relatórios da equipa de arbitragem 

e/ou do delegado técnico, e por eles percecionados no exercício das suas funções, 

enquanto a veracidade do seu conteúdo não for fundadamente posta em causa.  
 

21. Sem prescindir, recuperando alguns dos testemunhos reunidos, destaque para: 



6 

 

 

i) António Leite, Gestor de Segurança  

“A meio do 5.º set, o Lusófona estava a perder e, algumas atletas que estavam no banco 

de suplentes começaram a insultar alguns elementos da bancada, dizendo “ide-vos 

foder”, “ide para o caralho”. Mais declarou ter reparado que, em resposta o Sr. João 

Freitas do Espinho entrou em diálogo com estas atletas, mas não conseguiu ouvir o que 

foi dito. Declarou ainda que, “Dirigi-me à bancada, pedi para eles se acalmarem e o jogo 

continuou sem problemas.”  Questionado sobre a identidade dos elementos afetos ao SC 

Espinho que se encontravam na bancada, foi pelo mesmo referido serem, o Miguel 

Amorim, Vítor Freitas, João Freitas e Carlos Barbosa.  
 

ii) Paulo Oliveira, Team manager do SC Espinho 

“Foi um jogo extremamente bem disputado. Para o fim do jogo, ouve-se uma troca de 

palavras entre as suplentes do Lusófona e elementos do Espinho que estavam na bancada. 

O Espinho estava a apoiar a equipa, e ouvi algumas atletas do Lusófona que estavam no 

banco de suplentes dizer “ide para o caralho”. Também ouvi o João Freitas dizer, “cala-te 

tu”. Mas no final uma das atletas do Lusófona, chegou mesmo a pedir desculpas pela 

atitude e pelos insultos e, também no final, uma atleta do Lusófona que se magoou foi 

assistida pelo nosso fisioterapeuta.” 
 

iii) Paulo Jorge Gamboa, fisioterapeuta no SC Espinho 

“No banco não se tem muita perceção do que se passa na bancada e, não me apercebi de 

qualquer conflito nem de serem proferidos insultos. Fiquei surpreso quando soube  

deste processo, porque no final do jogo, assisti uma atleta do Lusófona e o treinador deles 

até me agradeceu.” 
 

iv) Carlos Barbosa 

“Numa paragem do jogo, umas atletas do Lusófona, dirigem-se às pessoas do espinho, 

que estavam na bancada inferior mas como estava na bancada superior não ouvi o que 

foi dito.” 
 

v) José Freitas, dirigente desportivo do SC Espinho 

“Num determinado lance, estávamos a apoiar a nossa equipa e uma atleta do Lusófona 

que estava no banco de suplentes, virada para nós, diz, “cala-te pá”, “ide-vos foder”. E, 

eu respondi, “Cala-te tu. Vais para aqui dar ordens para quê?”. Mas esta mesma atleta 
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no fim do jogo até me veio pedir desculpa.” Questionado sobre se, em algum momento, 

terá proferido a expressão “chupa”, foi pelo mesmo declarado que, “se calhar até o disse, 

é uma palavra muito comum que usa muitas vezes, é uma palavra normal.”  
 

25. Ora, é imperioso que a atividade desportiva seja desenvolvida em observância dos 

princípios da ética, da defesa do espírito desportivo, da verdade desportiva e da formação 

integral de todos os participantes. 
 

26. Contudo, as expressões acima e que, podem ser imputadas aos elementos afetos ao 

SC Espinho e, no contexto em que foram proferidas, não revelam qualquer intenção ou 

propósito de magoar, ofender, injuriar ou difamar quem quer que fosse, a ponto de, em 

Direito, se justificar uma censura à sua utilização. 
 

27. Neste contexto, não sendo apurada factualidade suscetível de preencher os 

elementos subjetivos e objetivos de uma infração disciplinar, é forçoso concluir, não 

existirem indícios suficientes da prática do ilícito disciplinar p. e p. pelo artigo 99.º do RD. 
 

28. Quanto aos demais elementos carreados para os autos pelo SC Espinho e, pelas 

testemunhas por si indicadas – supostos insultos proferidos por atletas do Lusófona  

VC – determina-se a sua não apreciação e consideração, para efeitos disciplinares, atento 

o facto dos mesmos não serem objeto do presente processo. 
 

 

IV – Decisão 
 

Nestes termos e com os fundamentos expostos, entende-se não estarem verificados 

indícios da prática de qualquer infração disciplinar por parte do SC Espinho, pelo que, em 

consequência, aderimos à proposta final da Ilustre Instrutora, ordenando o 

Arquivamento dos autos, nos termos do n.º3 do artigo 206.º do RD. 
 

Arquive-se. 

Notifique-se 

Porto, 13 de setembro de 2021 

 

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 
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PROCESSO DE INQUÉRITO n.º 11/20-21 
 

ESPÉCIE: Processo de Inquérito 
PARTES: Sporting CP 
RELATOR: Pedro Araújo Barros 
 

OBJECTO: Apuramento de eventual relevância disciplinar dos factos participados e 

concernentes aos jogos oficiais n.º 1238 e 1239, disputados, respetivamente, a 

20.março.2021 e 21.março.2021, entre o Sporting CP e o Leixões SC, ambos no Pavilhão 

João Rocha, jogos estes a contar para o Campeonato Nacional de Seniores Femininos da 

I Divisão. 
 

DATA DO ACÓRDÃO:  13/09/2021 
 

SUMÁRIO:  
 

I. O processo de inquérito visa esclarecer uma situação concreta (se determinados factos 

ocorreram ou não e em que termos ocorreram) ou apurar os responsáveis pela 

ocorrência de determinada situação factual, fundando-se a sua instauração numa 

eventual prática de um ilícito disciplinar ou na necessidade de determinar a quem se pode 

imputar a autoria ou a responsabilidade pela ocorrência de uma dada infração disciplinar. 

II. A instauração de procedimento disciplinar apenas se justifica se no decurso do 

inquérito se apurarem indícios da existência de infração disciplinar e da identidade do 

seu agente 

III. Os indícios consideram-se suficientes sempre que deles resultar uma possibilidade 

razoável de condenação disciplinar em julgamento (art.º 283º, nº 2, do Código de 

Processo Penal).  

IV. Realizadas todas as diligências adequadas e relevantes para apuramento dos factos 

participados e não tendo sido recolhidos indícios suficientes da prática de uma infração 

disciplinar ou do seu responsável, deve haver lugar ao arquivamento dos autos. 
 

I – RELATÓRIO 

1. Por deliberação do Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Disciplina da Federação 

Portuguesa de Voleibol (doravante FPV), datado de 25.03.2021, foi ordenada a 

instauração de processo de inquérito, tendo por objeto a factualidade participada pelo 

Leixões SC e concernente aos jogos oficiais n.º 1238 e 1239, disputados, respetivamente, 

a 20.março.2021 e 21.março.2021, entre o Sporting CP e o Leixões SC, ambos no Pavilhão 
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João Rocha, jogos estes a contar para o Campeonato Nacional de Seniores Femininos da 

I Divisão, concretamente, i) a presença em ambos os jogos, “de pessoas afetas ao SCP, 

acima do permitido, nas bancadas do Pavilhão João Rocha”, factualidade esta passível de 

integrar a infração prevista e punida pelo artigo 99.º do RD, com a epígrafe 

“Inobservância de outros deveres” por violação do disposto nos artigos 8.º e 21.º do 

Regulamento para a Retoma da Prática Competitiva de Voleibol, no que à presença de 

publico respeita e, ii) “clima de intimidação e ameaça constante. Em vários momentos, 

diversas pessoas da comitiva foram intimidadas por ARD´S e seguranças afetos ao 

Sporting CP. (…) Intimidação ao treinador principal Miguel Coelho, que se dirigiu para a 

saída do Pavilhão, e num corredor de acesso foi impedido por 4 seguranças de sair do 

recinto e, quando percebeu que não poderia sair tentou voltar para a quadra, e a 

passagem também foi negada. Depois disto e após insistência do mesmo, o ARD com um 

tom ameaçador disse-lhe que “não me obrigues a fazer, aquilo que não queres que eu 

faça”, factualidade esta passível de integrar a infração prevista e punida pelo artigo 95.º 

do RD, com a epígrafe “Inobservância qualificada de outros deveres” por violação do 

disposto na alínea k) do artigo 6.º do Regulamento de Prevenção da Violência no Voleibol. 
 

2. No dia 30.março.2021, os autos foram conclusos à Comissão de Instrutores da FPV, 

tendo esta procedido à nomeação de Instrutor por despacho do Exmo. Presidente da 

Comissão de Instrutores, datado do mesmo dia e proferido nos termos da alínea c) do 

artigo 182.º do RD. 
 

3. Como primeiras diligências instrutórias, foi determinada a junção aos autos de: 

i)   Deliberação de instauração do presente processo de inquérito (cfr. fls. 2 a 9); 

ii)   Circular n.º 47 de 25.março.2021 (cfr. fls 13 a 17); 

iii) Boletins de jogo referentes aos jogos oficiais n.º 1238 e 1239, disputados entre 

Sporting CP e o Leixões SC, no Pavilhão João Rocha, jogos estes a contar para o 

Campeonato Nacional de Seniores Femininos da I Divisão (cfr. fls 18 a 21); 

iv) Cadastro disciplinar do Sporting CP (cfr. fls. 22); 

v) Cadastro disciplinar do Leixões SC (cfr. fls 23) 
 

4. Subsequentemente, a ilustre Instrutora procedeu à realização das seguintes 

diligências: 
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i) notificação, pelo meio mais expedito, do Sporting CP para vir aos autos juntar lista da 

comitiva apresentada para os jogos em análise (cfr.fls 24).  

ii) esclarecimentos adicionais ao Delegado Técnico nomeado ao jogo oficial n.º 1238 – 

Luiz Bettencourt (cfr.fls 26, 27, 29 a 31); 

iii) esclarecimentos adicionais ao Delegado Técnico nomeado ao jogo oficial n.º 1239 – 

Lídio Ferreira (cfr.fls 25 e 28). 

iv) esclarecimentos à equipa de arbitragem nomeada para o jogo oficial n.º 1238, - 1.º 

Árbitro, Ricardo Ferreira e, 2.º Árbitro, Mafalda Bento (cfr. fls 32 e 33); 

v) esclarecimentos à equipa de arbitragem nomeada para o jogo oficial n.º 1239, - 1.º 

Árbitro, Sérgio Pereira e, 2.º Árbitro, Pedro Pinto (cfr. fls 34 e 35); 

vi) inquirição do Treinador Principal das seniores femininas do Leixões SC, Miguel Coelho, 

Licença FPV n.º 2397. (cfr.fls 36 a 40). 
 

5. Considerando findo o inquérito, a ilustre Instrutora entendeu não existirem indícios da 

prática de infração disciplinar e, consequentemente, em 30.agosto.2021, juntou aos 

autos relatório final do processo disciplinar, concluindo ser seu entendimento «não 

estarem verificados indícios suficientes da prática de qualquer infração disciplinar, pelo 

que se propõe, ao abrigo do disposto no artigo 206.º, nº 1 do RD, o arquivamento do 

presente processo de inquérito», tendo nesse mesmo dia feito os autos conclusos ao 

Relator. 
 

II – Competência do Conselho de Disciplina 
 

6. De acordo com o artigo 14.º do Regimento do Conselho de Disciplina, compete a este 

Conselho, no exercício dos poderes que lhe são atribuídos pelos Regulamentos, pelos 

Estatutos e pela Lei, instaurar e arquivar procedimentos disciplinares e, colegialmente, 

apreciar e punir as infrações disciplinares em matéria desportiva, sem prejuízo da 

competência do Conselho de Justiça. 
 

7. No âmbito dos processos de inquérito e, concluída a atividade investigatória, compete 

a este Conselho fazer uma ponderação sobre os factos, com base na prova carreada para 

os autos e, subsumindo-os às normas disciplinares aplicáveis, concluir, ainda que de 

forma meramente indiciária, pela existência, ou não, de infrações disciplinares. 
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8. Neste seguimento e, constituindo nosso entendimento que os autos fornecem todos 

os elementos necessários à prolação de uma decisão, não se determina a realização de 

diligências complementares. 

 

 

III – Apreciação da proposta de arquivamento 
 

§1. O arquivamento no âmbito do processo de inquérito 
 

9. Sob a epígrafe “Âmbito” [do processo de inquérito], prescreve o artigo 235.º do RD 

que, “sempre que existirem indícios da prática de uma infração disciplinar, mas não dos 

seus agentes, a Secção Disciplinar, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer 

interessado, instaurará o competente processo de inquérito.” 
 

10. Nos termos do n.º1 do artigo 236.º, “Terminado o inquérito, o inquiridor elabora 

relatório final propondo o arquivamento ou a instauração de procedimento disciplinar.” 
 

11. Ora, a conversão do processo de inquérito em processo disciplinar pelo Conselho de 

Disciplina, impõe nos termos do n.º1 do artigo 237.º, a recolha ou o apuramento de 

«indícios da existência de infração disciplinar e da identidade do seu agente».  
 

12. Neste contexto e, por aplicação do n.º 1 do artigo 16.º do RD, “Na determinação da 

responsabilidade disciplinar é subsidiariamente aplicável o disposto no Código Penal e, na 

tramitação do respetivo procedimento, as regras constantes do Código de Procedimento 

Administrativo e, subsequentemente, do Código de Processo Penal, com as necessárias 

adaptações.” 

13. E, determina o determina o artigo 283.º n.º 1 do CPP, que “se durante o inquérito 

tiverem sido recolhidos indícios suficientes de se ter verificado crime e quem foi o seu 

agente, o Ministério Público (…) deduz acusação contra ele.” Quanto à noção de indícios 

suficientes, acrescenta o n.º 2 daquele normativo “consideram-se suficientes os indícios 

sempre que deles resultar uma possibilidade razoável de ao arguido vir a ser aplicada, por 

força deles, em julgamento uma pena ou uma medida de segurança”. 
 

14. Daqui se conclui que, como nos ensina Figueiredo Dias, “(…) os indícios só serão 

suficientes e a prova bastante, quando, já em face deles seja de considerar altamente 

provável a futura condenação do acusado ou quando esta seja mais provável do que a 

absolvição” consideram-se suficientes sempre que deles resulte uma possibilidade de 



12 

 

condenação, em julgamento, mais provável do que a absolvição.” (cfr. Direito Processual 

Penal, 1.º volume, 1974, pág. 133). 
 

15. É, pois, por referência a esta exigência de probabilidade de condenação que se impõe 

analisar, a insuficiência de indícios que levou a Ilustre Instrutora a propor o arquivamento 

do presente processo de inquérito – e a não conversão em processo disciplinar – dos 

factos objeto de investigação.  

16. Da factualidade indiciada: 

Compulsada a prova existente nos autos, consideram-se indiciados os seguintes factos: 
 

A) Na época desportiva de 2020/2021, o clube Sporting CP encontra-se inscrito, para 

além de outras competições no Campeonato Nacional de Seniores Femininos da I Divisão, 

prova organizada pela FPV. 

B) No dia 20 de março de 2021, entre o Sporting CP e o Leixões SC, disputou-se o jogo n.º 

1238, no Pavilhão João Rocha, jogo este a contar para o Campeonato Nacional de 

Seniores Femininos da I Divisão. 

C) No dia 21 de março de 2021, entre o Sporting CP e o Leixões SC, disputou-se o jogo n.º 

1239, no Pavilhão João Rocha, jogo este a contar para o Campeonato Nacional de 

Seniores Femininos da I Divisão. 

D) A equipa de arbitragem nomeada para o jogo oficial n.º 1238 foi constituída por: 

Ricardo Ferreira – 1.º árbitro e Mafalda Bento – 2.º árbitro. 

E) O Delegado Técnico nomeado para o jogo oficial n.º 1238 foi Luiz Bettencourt. 

F) A equipa de arbitragem nomeada para o jogo oficial n.º 1239 foi constituída por: Sérgio 

Pereira – 1.º árbitro e Pedro Pinto – 2.º árbitro. 

G) O Delegado Técnico nomeado para o jogo oficial n.º 1239 foi Lídio Ferreira. 

H) Que as pessoas presentes na bancada do Pavilhão João Rocha afetas ao Sporting CP, 

aquando da realização dos jogos em apreço, estavam autorizados nos termos 

regulamentares. 

I) Na presente época desportiva, à data dos factos, o Sporting CP, não tinha antecedentes 

disciplinares. 
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§2. Da proposta de arquivamento do processo de inquérito 

O caso concreto  
 

17. Considera-se infração disciplinar o facto voluntário, por ação ou omissão, e ainda que 

meramente culposo, que viole os deveres gerais ou especiais previstos nos regulamentos 

desportivos e demais legislação aplicável” (n.º 1, do artigo 17.º, do RD).  
 

18. E quanto ao âmbito subjetivo de aplicação, determina o n.º 1 do artigo 3.º do mesmo 

Regulamento que o seu regime “aplica-se a todos os clubes e agentes desportivos que, a 

qualquer título ou por qualquer motivo, exerçam funções ou desempenhem a sua 

atividade no âmbito das provas oficiais organizadas pela Federação Portuguesa de 

Voleibol”. 
 

19. Portanto, o Sporting CP enquanto clube qualificado para participar numa competição 

oficial organizada pela FPV, na presente época desportiva, encontra-se sujeito ao 

exercício do poder disciplinar por parte da FPV, na medida em que pratique factos 

suscetíveis de se enquadrarem nas infrações disciplinares naquele previstas. 
 

20. Cumpre-nos realçar que, a abertura do Processo de inquérito em análise, foi motivada 

pela participação do Leixões SC, nos termos já mencionados, factualidade essa passível 

de integrar a infração prevista e punida: 

i) pelo artigo 99.º do RD, com a epígrafe “Inobservância de outros deveres” por violação 

do disposto nos artigos 8.º e 21.º do Regulamento para a Retoma da Prática Competitiva 

de Voleibol, no que à presença de publico respeita e,  

ii) artigo 95.º do RD, com a epígrafe “Inobservância qualificada de outros deveres” por 

violação do disposto na alínea k) do artigo 6.º do Regulamento de Prevenção da Violência 

no Voleibol, no que ao clima de intimidação e ameaça, nos termos acima descritos, 

respeita. 
 

 

Vejamos 
 

No que à presença de público respeita: 
 

21. Diz-nos o artigo 21.º do Regulamento de Retoma para a Prática Competitiva de 

Voleibol que, “A presença de público nas competições de voleibol depende de parecer 
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técnico da DGS, sustentado na evolução da situação epidemiológica, e respetiva 

aprovação em Conselho de Ministros.” 
 

22. Nos termos do artigo 8.º do Regulamento de Retoma para a Prática Competitiva de 

Voleibol, é definido o número máximo de pessoas a respeitar no espaço de treino / 

competição. 
 

23. Ora, solicitado esclarecimento ao Delegado Técnico nomeado ao jogo oficial n.º 2138, 

- Luiz Bettencourt -, veio o mesmo informar aos autos que, “todas as pessoas estavam 

autorizadas pelo responsável de segurança (Srª Ana Cristina Duarte Ventura Coelho) a 

estarem no Pavilhão nos termos regulamentares”. 
 

24. E, solicitado esclarecimento ao Delegado Técnico nomeado ao jogo oficial n.º 2139, 

veio o mesmo informar os autos que, “após a verificação dos documentos apresentados 

pelo gestor de segurança do SCP, Sr. António Motta (listagens dos presentes de ambos os 

clubes de acordo com os regulamentos) realizei inspeção visual em conjunto com o 

mesmo senhor (para identificação do número de pessoas). Assim confirmo que, o número 

de pessoas presentes estava de acordo com os documentos apresentados e dentro dos 

limites estipulados no artigo 8.º do Regulamento para a retoma da prática competitiva 

de voleibol.” 

25. Reforçar que, o procedimento disciplinar obedece a um conjunto de princípios 

fundamentais, estatuídos no artigo 13 do RD, sendo que um deles é o da “presunção de 

veracidade dos factos constantes das declarações e relatórios da equipa de arbitragem 

e/ou do delegado técnico, e por eles percecionados no exercício das suas funções, 

enquanto a veracidade do seu conteúdo não for fundadamente posta em causa.”  
 

26. Neste seguimento, o valor probatório reforçado de que gozam tais relatórios oficiais 

e/ou declarações só sairá abalada quando, da prova produzida, resultarem fundadas 

razões para acreditar que o seu conteúdo não é verdadeiro, o que não verificou. 

 

No que, ao clima de intimidação e ameaça, nos termos acima descritos, respeita. 
 

27. Diz-nos a alínea k) do artigo 6.º do Regulamento de Prevenção da Violência no 

Voleibol, ser uma obrigação do promotor do espetáculo desportivo, no caso concreto, do 

Sporting Clube de Portugal, “zelar por que praticantes, treinadores, técnicos, pessoal de 
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apoio, dirigentes, membros da direção, gestores de segurança, coordenadores de 

segurança ou qualquer outro elemento que desempenhe funções durante um espetáculo 

desportivo de Voleibol ou atos relacionados em favor de um clube, associação ou 

sociedade desportiva, nomeadamente o pessoal de segurança privada, ajam de acordo 

com os preceitos das alíneas i) e j)”. Já nos termos das mencionadas alíneas i) e j) consta 

como obrigação do promotor do espetáculo desportivo, “i) Usar de correção, moderação 

e respeito relativamente a outros promotores dos espetáculos desportivos e 

organizadores de competições desportivas, associações, clubes, sociedades desportivas, 

agentes desportivos, adeptos, autoridades públicas, elementos da comunicação social e 

outros intervenientes no espetáculo desportivo; j) Não proferir ou veicular declarações 

públicas que sejam suscetíveis de incitar ou defender a violência, o racismo, a xenofobia, 

a intolerância ou o ódio, nem tão pouco adotar comportamentos desta natureza;” 

 

28. Solicitado esclarecimento ao Delegado Técnico nomeado ao jogo oficial n.º 2138, - 

Luiz Bettencourt -, concretamente, se em algum momento (antes, durante ou após o 

jogo), se apercebeu de ter sido proferido algum insulto e/ou ameaça para com a equipa 

e/ou elementos afetos ao Leixões SC, veio o mesmo informar aos autos que, “em nenhum 

momento do jogo nem no fim do mesmo ouvi palavras de ameaças para com os 

elementos do Leixões S. C. presentes no pavilhão”. 
 

29. Mais, solicitado esclarecimento à equipa de arbitragem nomeada ao jogo oficial n.º 

2138, vieram os mesmos declarar que:  

i) 1.º Árbitro, Ricardo Ferreira: “Não me recordo de nenhum facto relevante em termos 

de disciplina nesse jogo em questão. Que eu tenha presenciado não houve de certeza, de 

outro modo de certeza que teria enviado relatório à FPV nos dias seguintes, o que não 

aconteceu.” 

ii) 2.º Árbitro, Mafalda Bento: “Boa tarde, Não me lembro de ter presenciado qualquer 

atitude deste tipo no jogo em questão.” 
 

30. E, solicitado esclarecimento ao Delegado Técnico nomeado ao jogo oficial n.º 2139, - 

Lídio Ferreira -, concretamente, se em algum momento (antes, durante ou após o jogo), 

se apercebeu de ter sido proferido algum insulto e/ou ameaça para com a equipa e/ou 

elementos afetos ao Leixões SC, veio o mesmo informar os autos que, “Quanto à 
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possibilidade de ter havido insultos ou ameaças a elementos da equipa ou afetos ao 

Leixões S.C., antes, durante ou após o jogo, não foram por mim presenciados.” 
 

31. Também, solicitado esclarecimento à equipa de arbitragem nomeada ao jogo oficial 

n.º 2139, vieram os mesmos declarar que:  

i) 1.º Árbitro, Sérgio Pereira: “Venho por este meio esclarecer que relativamente a este 

jogo, não me apercebi que tenha sido proferido qualquer insulto e/ou ameaça para com 

a equipa e/ou elementos afetos ao Leixões SC.” 

ii) 2.º Árbitro, Pedro Pinto: “Na realidade não me lembro de assistir a algum insulto que 

me chamasse à atenção. A nível de ameaças, não verifiquei a existência de nenhuma, caso 

contrário as mesmas estariam presentes em relatório” 
 

32. Pelo exposto e, em conformidade com o já mencionado princípio da “presunção de 

veracidade dos factos constantes das declarações e relatórios da equipa de arbitragem 

e/ou do delegado técnico, e por eles percecionados no exercício das suas funções, 

enquanto a veracidade do seu conteúdo não for fundadamente posta em causa.”  

também aqui, carecem os autos de quaisquer elementos probatórios que gozem de 

presunção de veracidade. 
 

33. Acresce que, no âmbito da inquirição realizada ao treinador principal das seniores 

femininas do Leixões SC, Miguel Coelho, declarou o mesmo que, “o jogo acabou, as 

atletas foram para o balneário, ele foi ao balneário das atletas e, quando queriam sair do 

pavilhão não deixaram.” Declarou que, “tinham acabado de perder o jogo, estavam mais 

a quente, queriam sair do pavilhão e o ARD tinha ordens para não os deixar sair.” 

Questionado se lhes foi explicado o motivo pelo qual não os deixaram sair no imediato, 

foi pelo mesmo referido que “poderia estar uma equipa a descer e por questões de 

segurança tiveram de estar ali algum tempo à espera, para não se cruzarem, mas que não 

viram nenhuma equipa a sair.” Também referiu que “estava alguém na entrada principal 

em contacto com o ARD que estava nos corredores e que eles estavam sempre em 

contacto.” Mais, questionado sobre o momento em que se sentiu ameaçado e, em que 

contexto, declarou o mesmo que, “gostava apenas de deixar o registo que, o principal é 

os clubes terem a capacidade de receber as equipas de uma forma respeitosa do princípio 

ao fim e, que prefere não comentar o resto.” 
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34. Assim, realizadas todas as diligências adequadas e pertinentes para apuramento dos 

factos participados, também no que respeita a esta matéria, não foram recolhidos 

indícios suficientes da prática de qualquer infração disciplinar. 
 

35. Portanto, face à insuficiência de elementos respeitantes às supostas ameaças que 

vêm denunciadas pelo Leixões SC, não se afigura possível integrar a factualidade exposta 

no âmbito das normas supramencionadas. 
 

36. Neste seguimento, sem elementos probatórios que gozem de presunção de 

veracidade e, não existindo factos concretos suscetíveis de integrar uma qualquer norma 

regulamentar, não existe matéria suficiente que permita o prosseguimento dos autos de 

inquérito para processo disciplinar. 
 

37. Reforçar que, a punição disciplinar tem que assentar em factos que permitam um 

juízo de certeza sobre a prática da infração, pelo que um "non liquet" em matéria de 

prova, sempre determinará a sua absolvição por aplicação dos princípios da presunção 

da inocência e do "in dúbio pro reo". 

 

VI – Decisão 

Nestes termos e com os fundamentos expostos, entende-se não estarem verificados 

indícios da prática de qualquer infração disciplinar por parte do Sporting CP, pelo que, 

em consequência, aderimos à proposta final da Ilustre Instrutora, ordenando o 

Arquivamento dos autos, nos termos do n.º3 do artigo 206.º do RD. 

 

Arquive-se. 

Notifique-se 

 

Porto, 13 de setembro de 2021 

 

 

 

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 
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O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 10 de setembro de 2021 decidiu: 

 

PROCESSO DE INQUÉRITO n.º 12/20-21 

ESPÉCIE: Processo de Inquérito 

RELATOR: Pedro Araújo Barros 

OBJECTO: Apuramento de eventual relevância disciplinar dos factos ocorridos aquando 

da realização do jogo oficial n.º 1228 disputado a 21.março.2021 entre o Esmoriz GC e o 

SC Caldas no Pavilhão Esmoriz GC, jogo este a contar para o Campeonato Nacional de 

Seniores Masculinos da I Divisão. 

DATA DO ACÓRDÃO:  10/09/2021 

 

SUMÁRIO:  
 

I. O processo de inquérito visa esclarecer uma situação concreta (se determinados factos 

ocorreram ou não e em que termos ocorreram) ou apurar os responsáveis pela 

ocorrência de determinada situação factual, fundando-se a sua instauração numa 

eventual prática de um ilícito disciplinar ou na necessidade de determinar a quem se pode 

imputar a autoria ou a responsabilidade pela ocorrência de determinada infração 

disciplinar. 
 

II. A instauração de procedimento disciplinar apenas se justifica se no decurso do 

inquérito se apurarem indícios da existência de infração disciplinar e da identidade do 

seu agente. 
 

III. Os indícios consideram-se suficientes sempre que deles resultar uma possibilidade 

razoável de condenação disciplinar em julgamento (artº 283º, nº 2, do Código de 

Processo Penal).  
 

IV. Realizadas todas as diligências adequadas e relevantes para apuramento dos factos 

relatados e não tendo sido recolhidos indícios suficientes da prática de uma infração 

disciplinar ou do seu responsável, deve haver lugar ao arquivamento dos autos. 

 

I – RELATÓRIO 
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1. Por deliberação do Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Disciplina da Federação 

Portuguesa de Voleibol (doravante FPV), datado de 25.03.2021, foi ordenada a 

instauração de processo de inquérito com vista ao apuramento da seguinte factualidade 

constante do relatório da equipa de arbitragem que, no dia 21.março.2021, esteve 

presente no jogo oficial n.º 1228 disputado entre o Esmoriz GC e o SC Caldas no Pavilhão 

Esmoriz GC, jogo este a contar para o Campeonato Nacional de Seniores Masculinos da I 

Divisão, concretamente,: “(…) no final do jogo quando a equipa de arbitragem fechava o 

boletim deparou-se com ânimos exaltados entre delegados do EGC e um atleta do SCC 

com o n.º 14, não nos foi possível identificar factos visto que quando nos aproximamos já 

estavam mais calmos. Quando se dirigia para o balneário, o jogador do SCC com o n.º5 

pontapeou um placard da publicidade. Um senhor identificado com “Santa” (…) que se 

encontrava perto do placar empurrou-o criando atritos entre os mesmos (…)” 
 

2. No dia 12.abril.2021, os autos foram conclusos à Comissão de Instrutores da FPV, tendo 

esta procedido à nomeação de Instrutor por despacho do Exmo. Presidente da Comissão 

de Instrutores, datado do mesmo dia e proferido nos termos da alínea c) do artigo 182.º 

do RD. 
 

3. Como primeiras diligências instrutórias, foi determinada a junção aos autos: 

i) deliberação de instauração do presente processo de inquérito (cfr. fls. 1); 

ii) Circular n.º 47 de 26.março.2021 (cfr. fls 5 a 9); 

iii) Boletim de jogo n.º 1228 disputado a 21.março.2021 entre o Esmoriz GC e o SC Caldas 

no Pavilhão Esmoriz GC, a contar para o Campeonato Nacional de Seniores Masculinos 

da I Divisão (cfr. fls 11 e 12); 

iv) Cadastro disciplinar do atleta Frederico Santos, Licença FPV 178475, inscrito pelo SC 

Caldas (cfr. fls. 13); 

v) Cadastro disciplinar do atleta Mohamed Sagheer Sabith, Licença FPV 294969, inscrito 

pelo SC Caldas (cfr. fls. 13); 

vi) Cadastro disciplinar do SC Caldas (cfr. fls. 13); 

vii) Cadastro disciplinar do Esmoriz GC (cfr. fls. 14); 

Subsequentemente, a Ilustre Instrutora procedeu à realização das seguintes diligências: 

i) inquirição do 1.º árbitro nomeado ao jogo em referência, Teresa Ferreira (cfr. fls. 15 a 

17); 
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ii) inquirição do atleta Mohamed Sabith, Lic. n.º 294969, inscrito pelo SC Caldas na época 

desportiva de 2020/2021 (cfr.fls. 18 a 21); 

iii) esclarecimentos adicionais ao 1.º arbitro nomeado ao jogo em referência – Teresa 

Ferreira (cfr. fls. 22); 

iv) esclarecimentos adicionais ao Delegado Técnico nomeado ao jogo em referência – 

António Rocha (cfr. fls. 23); 

v) inquirição do atleta Rafael Santos, Lic. n.º 192582, inscrito pelo Esmoriz GC na época 

desportiva de 2020/2021 (cfr. fls. 25 a 29); 

vi) inquirição do atleta Frederico Coelho Santos, Lic. n º178475, inscrito pelo SC Caldas na 

época desportiva de 2020/2021 (cfr. fls. 30 a 33); 

vii) junção aos autos do Cadastro disciplinar do atleta Rafael Santos, Licença FPV 192582, 

inscrito pelo Esmoriz GC na época desportiva de 2020/2021 (cfr. fls. 14). 
 

4. As diligências instrutórias determinadas tiveram os seguintes resultados: 

i) Do auto de inquirição do 1.º árbitro, resulta que, “(…) após o final do jogo, apercebeu-

se que alguma coisa se passava entre o atleta 14 do SC Caldas e delegados do Esmoriz, 

mas que, como estava a fechar o boletim não percebeu o motivo. Questionada sobre o 

relatado no relatório a respeito do atleta Mohamed do SC Caldas ter pontapeado um 

placar da publicidade, foi pela mesma referido que, viu ele a pontapear o placar e que, 

em resposta, um delegado do Esmoriz, mais conhecido como Santa, o empurrou (…). 

Questionada se, o pontapear do atleta Mohamed ao placar, foi dado com agressividade, 

foi pela mesma referido que não. Questionada se, no empurrão dado pelo delegado do 

Esmoriz em resposta ao pontapé do atleta Mohamed, notou agressividade, foi pela 

mesma referido que não. (…)” 

ii) Do auto de inquirição do atleta Mohamed Sabith, resulta que, “ (…) após o jogo, houve 

um pequeno problema, em que os ânimos ficaram exaltados entre o atleta Frederico do 

SC Caldas e o Esmoriz. Questionado sobre o que motivou este desacato, foi pelo mesmo 

referido, ter-se devido a falta de pagamento do Esmoriz para com o atleta Frederico, da 

altura em que este jogou pelo Esmoriz GC. Acrescentou que, ao se aperceber desta 

situação se aproximou do seu colega de equipa e o atleta Rafael do Esmoriz também se 

juntou a eles e dirigindo-se a ele, disse: “indiano do caralho”, “vai para a tua terra preto 

do caralho”. Refere que ficou emocional, sem conseguir pensar e ao se dirigir para os 
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balneários, bateu num placar de publicidade e que, alguém conhecido como Santa e antes 

ligado ao Esmoriz empurrou-o (…).” 

iii) Quanto à diligência de notificação, para esclarecimento adicional do 1.º árbitro 

nomeado ao jogo em referência, da resposta de correio eletrónico, junto a fls. 22, resulta 

que, “não ouvi qualquer “insulto” ou comportamento discriminatório.” 

iv) Quanto à diligência de notificação, do delegado técnico nomeado ao jogo em 

referência, da resposta de correio eletrónico, junto a fls. 23, resulta que, “não me 

apercebi de nenhum comportamento discriminatório/racista de ninguém.” 

v) Do auto de inquirição do atleta Rafael Santos, resulta que, “ (…) o jogo foi tranquilo, 

(…) Questionado sobre se em algum momento, se dirigiu ao atleta do SC Caldas, 

Mohamed Sabith, dizendo “indiano do caralho”, “vai para a tua terra preto do caralho”, 

referiu que, nunca lhe dirigiu estas palavras, que ele não era assim e que, era 

absolutamente falso que, em algum momento lhe tenha dirigido estas palavras. (…) que 

o atleta Mohamed sempre falou Inglês e que, inclusive, lhe disseram que ele não falava 

Português. (…)” 

vi) Do auto de inquirição do atleta Frederico Santos, resulta que, “ (…) após o final do jogo 

questionou o Presidente do Esmoriz GC sobre a falta de pagamento dos valores em atraso 

desde a altura em que era atleta do Esmoriz GC. (…) que, esta situação em nada teve a 

ver com o jogo, foram assuntos pessoais e que, inclusive, já instaurou a competente Acão 

judicial pelos pagamentos em atraso. (…) Questionado sobre se em algum momento, 

ouviu alguém proferir alguma expressão de caracter discriminatório para com o atleta do 

SC Caldas, Mohamed Sabith, foi pelo mesmo dito que não. (…)” 

5. Considerando findo o inquérito, a Ilustre Instrutora entendeu não existirem indícios da 

prática de infração disciplinar e, consequentemente, em 11.julho.2021, juntou aos autos 

relatório final concluindo ser seu entendimento «não estarem verificados indícios 

suficientes da prática de qualquer infração disciplinar, pelo que se propõe, o 

arquivamento do presente processo de inquérito», tendo nesse mesmo dia feito os autos 

conclusos ao Relator. 

II – Competência do Conselho de Disciplina 
 

6. De acordo com o artigo 14.º do Regimento do Conselho de Disciplina, compete a este 

Conselho, no exercício dos poderes que lhe são atribuídos pelos Regulamentos, pelos 
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Estatutos e pela Lei, instaurar e arquivar procedimentos disciplinares e, colegialmente, 

apreciar e punir as infrações disciplinares em matéria desportiva, sem prejuízo da 

competência do Conselho de Justiça. 
 

7. No âmbito dos processos de inquérito e, concluída a atividade investigatória, compete 

a este Conselho fazer uma ponderação sobre os factos, com base na prova carreada para 

os autos e, subsumindo-os às normas disciplinares aplicáveis, concluir, ainda que de 

forma meramente indiciária, pela existência, ou não, de infrações disciplinares. 
 

8. Neste seguimento e, constituindo nosso entendimento que os autos fornecem todos 

os elementos necessários à prolação de uma decisão, não se determina a realização de 

diligências complementares. 

 

III – Apreciação da proposta de arquivamento 
 

§1. O arquivamento no âmbito do processo de inquérito 
 

9. Sob a epígrafe “Âmbito” [do processo de inquérito], prescreve o artigo 235.º do RD 

que, “sempre que existirem indícios da prática de uma infração disciplinar, mas não dos 

seus agentes, a Secção Disciplinar, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer 

interessado, instaurará o competente processo de inquérito.” 

10. Nos termos do n.º1 do artigo 236.º, “Terminado o inquérito, o inquiridor elabora 

relatório final propondo o arquivamento ou a instauração de procedimento disciplinar.” 
 

11. Ora, a conversão do processo de inquérito em processo disciplinar pelo Conselho de 

Disciplina, impõe nos termos do n.º1 do artigo 237.º, a recolha ou o apuramento de 

«indícios da existência de infração disciplinar e da identidade do seu agente».  
 

12. Neste contexto e, por aplicação do n.º 1 do artigo 16.º do RD, “Na determinação da 

responsabilidade disciplinar é subsidiariamente aplicável o disposto no Código Penal e, na 

tramitação do respetivo procedimento, as regras constantes do Código de Procedimento 

Administrativo e, subsequentemente, do Código de Processo Penal, com as necessárias 

adaptações.” 
 

13. E, determina o determina o artigo 283.º n.º 1 do CPP, que “se durante o inquérito 

tiverem sido recolhidos indícios suficientes de se ter verificado crime e quem foi o seu 
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agente, o Ministério Público (…) deduz acusação contra ele.” Quanto à noção de indícios 

suficientes, acrescenta o n.º 2 daquele normativo “consideram-se suficientes os indícios 

sempre que deles resultar uma possibilidade razoável de ao arguido vir a ser aplicada, por 

força deles, em julgamento uma pena ou uma medida de segurança”. 
 

14. Daqui se conclui que, como nos ensina Figueiredo Dias, “(…) os indícios só serão 

suficientes e a prova bastante, quando, já em face deles seja de considerar altamente 

provável a futura condenação do acusado ou quando esta seja mais provável do que a 

absolvição” consideram-se suficientes sempre que deles resulte uma possibilidade de 

condenação, em julgamento, mais provável do que a absolvição.” (cfr. Direito Processual 

Penal, 1.º volume, 1974, pág. 133). 
 

15. É, pois, por referência a esta exigência de probabilidade de condenação que se impõe 

analisar, a insuficiência de indícios que levou a Ilustre Instrutora a propor o arquivamento 

do presente processo de inquérito – e a não conversão em processo disciplinar – dos 

factos objeto de investigação.  

16. Da factualidade indiciada: 

Compulsada a prova existente nos autos, consideram-se indiciados os seguintes factos: 

A) No dia 21 de março de 2021, entre o Esmoriz GC e o SC Caldas, disputou-se o jogo n.º 

1228, no Pavilhão Esmoriz GC, jogo este a contar para o Campeonato Nacional de 

Seniores Masculinos da I Divisão. 

B) O Delegado Técnico nomeado para o jogo em apreço foi, António Rocha, Licença FPV 

n.º 3138. 

C) A equipa de arbitragem nomeada para o jogo em apreço, foi constituída pelos árbitros 

Teresa Ferreira, Licença FPV n.º 843, -1.º arbitro e, Rui Oliveira, Licença FPV n.º 693, - 2.º 

arbitro. 

D) O atleta do SC Caldas inscrito no boletim de jogo com o n.º 14, está identificado como, 

Frederico Coelho Santos, Licença FPV n.º 178475. 

E) O atleta Frederico Coelho Santos, Licença FPV n.º 178475, esteve inscrito pelo SC 

Caldas na época desportiva de 2020/2021; 

F) O atleta do SC Caldas inscrito no boletim de jogo com o n.º 5, está identificado como, 

Mohamed Sagheer Sabith, Licença FPV n.º 294969. 
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G) O atleta Mohamed Sagheer Sabith, Licença FPV n.º 294969, esteve inscrito pelo SC 

Caldas na época desportiva de 2020/2021. 

H) O atleta Rafael Santos, Licença FPV n.º 192582, esteve inscrito pelo Esmoriz GC, na 

época desportiva de 2020/2021. 

I) Que o atleta Mohamed Sagheer Sabith, não é bom conhecedor da Língua Portuguesa, 

não se conseguindo, exprimir em Português. 

J) Que após o jogo terminar, o atleta Frederico Coelho Santos, Licença FPV 178475 do SC 

Caldas, interpelou o Esmoriz GC sobre questões pessoais, não relacionadas com o jogo 

em apreço nos autos. 

K) Que, neste seguimento, o atleta do SC Caldas, Mohamed Sagheer Sabith, se aproximou 

do atleta Frederico Santos. 

L) Que, o atleta Mohamed Sagheer Sabith, a caminho do balneário, pontapeou, um 

placard de publicidade, sem agressividade. 

M) Que, face ao comportamento descrito no facto provado precedente, um elemento 

afeto ao clube da casa, o Esmoriz GC, o empurrou, sem agressividade. 

N) Na presente época desportiva, o atleta Frederico Santos, Licença FPV n.º 178475, tinha 

antecedentes disciplinares. 

O) Na presente época desportiva, o atleta Mohamed Sagheer Sabith, Licença FPV n.º 

294969, não tinha antecedentes disciplinares. 

P) Na presente época desportiva, o atleta Rafael Santos, Licença FPV n.º 192582, não 

tinha antecedentes disciplinares. 

Q) Na presente época desportiva, o SC Caldas tinha antecedentes disciplinares. 

R) Na presente época desportiva, o Esmoriz GC tinha antecedentes disciplinares. 
 

§2. Da proposta de arquivamento do processo de inquérito 

O caso concreto  

17. Atenta a factualidade relatada e denunciada, apurando-se factos suscetíveis de 

integrarem infrações disciplinares, poderá estar em causa o eventual preenchimento dos 

elementos objetivos e subjetivos dos tipos disciplinares previstos nos artigos 141.º 

[Inobservância de outros deveres], “Os demais atos praticados pelos jogadores que, 

embora não previstos na presente secção, constituam violação de disposições 

regulamentares são punidos com a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo 
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de 1 UC e o máximo de 10 UC.”, quanto aos atletas Frederico Santos e Mohamed Sabith 

e, 133.º [Comportamentos discriminatórios em função da raça, religião ou ideologia], “Os 

jogadores que tenham comportamentos que atentem a dignidade humana, em função da 

raça, cor, língua, religião ou origem étnica, são punidos com a sanção de multa de 

montante a fixar entre o mínimo de 10 UC e o máximo de 50 UC.”, por violação do 

disposto no  artigo 19.º [Deveres e obrigações gerais], “As pessoas e entidades sujeitas à 

observância das normas previstas neste Regulamento devem manter conduta conforme 

aos princípios desportivos de lealdade, probidade, verdade, retidão, correção e 

urbanidade, em tudo o que diga respeito às relações de natureza desportiva, económica 

ou social.”, quanto ao atleta Rafael Santos. 
 

Vejamos 
 

18. Considera-se infração disciplinar o facto voluntário, por ação ou omissão, e ainda que 

meramente culposo, que viole os deveres gerais ou especiais previstos nos regulamentos 

desportivos e demais legislação aplicável” (n.º 1, do artigo 17.º, do RD).  

19. E quanto ao âmbito subjetivo de aplicação, determina o n.º 1 do artigo 3.º do mesmo 

Regulamento que o seu regime “aplica-se a todos os clubes e agentes desportivos que, a 

qualquer título ou por qualquer motivo, exerçam funções ou desempenhem a sua 

atividade no âmbito das provas oficiais organizadas pela Federação Portuguesa de 

Voleibol”. 
 

20. Portanto, os atletas Frederico Santos, Mohamed Sabith e Rafael Santos, enquanto 

atletas inscritos na FPV por Clube Desportivo, na presente época desportiva, consideram-

se agentes desportivos nos termos do art.4.º alínea b) em conjugação com o artigo 3.º, 

n.º1, ambos do RD, estando como tal sujeitos ao exercício do poder disciplinar por parte 

da FPV, na medida em que pratiquem factos suscetíveis de se enquadrarem nas infrações 

disciplinares naquele previstas. 
 

Concretizando 
 

20. A abertura do Processo de inquérito em análise, foi motivada pelo relatório 

apresentado pela equipa de arbitragem nos termos já mencionados. 
 

21. Neste seguimento, referir que, o procedimento disciplinar obedece a um conjunto de 

princípios fundamentais, estatuídos no artigo 13 do RD, sendo que um deles é o da 
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“presunção de veracidade dos factos constantes das declarações e relatórios da equipa 

de arbitragem e/ou do delegado técnico, e por eles percecionados no exercício das suas 

funções, enquanto a veracidade do seu conteúdo não for fundadamente posta em causa.” 
 

22. Sem prescindir, ouvido o atleta Frederico Santos, em sede de inquirição, foi pelo 

mesmo confirmado que, efetivamente, após o final do jogo, questionou o Presidente do 

Esmoriz GC, por pagamentos em atraso. Mas também declarou que, esta situação em 

nada teve a ver com o jogo, foram assuntos pessoais e que, inclusive, já instaurou a 

competente Acão judicial.  
 

23. Ouvido o atleta Mohamed Sagheer Sabith, em sede de inquirição, alegou este que, 

quando se apercebe que algo se passa entre o atleta Frederico e elementos do Esmoriz 

GC, juntou-se ao seu colega de equipa e, nesse momento, também o atleta Rafael Santos 

do Esmoriz se aproxima e, dirigindo-se a ele, disse: “indiano do caralho”, “vai para a tua 

terra preto do caralho”. Mais declarou que, neste momento, “ficou emocional, sem 

conseguir pensar e ao se dirigir para os balneários, pontapeou  

um placard de publicidade”, tendo, em resposta, sido empurrado por um elemento afeto 

ao Esmoriz GC. 
 

24. Conforme resulta dos esclarecimentos adicionais solicitados ao 1.º arbitro, nem o 

pontapé dado pelo atleta Mohamed junto do placard de publicidade, nem o empurrão 

do elemento afeto ao Esmoriz, em resposta àquele comportamento, revelaram 

agressividade. 
 

25.  Mais, solicitado esclarecimento ao 1.º arbitro e ao Delegado Técnico nomeados ao 

jogo em apreço, no que ao proferir de expressões de caracter discriminatório respeita, 

vieram os mesmos informar nos autos, não terem ouvido ser proferida qualquer 

expressão de caracter discriminatório durante ou após o jogo, carecendo, pois, os autos 

de quaisquer elementos probatórios que gozem de presunção de veracidade. 
 

26. Acresce que, o próprio atleta Frederico Santos que, se encontrava junto dos atletas 

Mohamed Sabith e Rafael Santos, no momento em que tais expressões terão sido 

alegadamente proferidas, [conforme resulta das declarações do próprio atleta Mohamed 

Sabith], nada ouviu. 
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27. Também o atleta Rafael Santos quando confrontado com o eventual proferir de 

expressões de caracter discriminatório, para como o atleta Mohamed Sagheer Sabith, 

referiu ser absolutamente falso que, em algum momento, tenha proferido qualquer 

comentário deste género. 
 

28. Neste contexto, debalde todos os esforços concentrados na atividade investigatória, 

não foi possível aferir de forma fundada, e que corrobore, com suficiente grau de certeza 

que, tenham sido proferidas expressões de caracter discriminatório para com o atleta 

Mohamed Sabith. 
 

29. Assim e, tendo em conta a pequena probabilidade de uma futura condenação, para 

qualquer um dos envolvidos, ter-se-á de concluir que não existe matéria suficiente que 

permita o prosseguimento dos autos de inquérito para processo disciplinar. 
 

30. Desta forma se conclui que, não obstante as diligências realizadas, não foi possível 

extrair das mesmas os elementos essenciais ou mínimos que permitam sustentar uma 

acusação, para qualquer um dos envolvidos. 
 

IV – Decisão 
 

Nestes termos e com os fundamentos expostos, entende-se não estarem verificados 

indícios da prática de qualquer infração disciplinar, por parte de qualquer dos envolvidos, 

pelo que, em consequência, aderimos à proposta final da Ilustre Instrutora, ordenando o 

Arquivamento dos autos, nos termos do n.º3 do artigo 206.º do RD. 

 

Arquive-se. 

Notifique-se 

Porto, 10 de setembro de 2021 
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O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 06 de agosto de 2021 decidiu: 

 

PROCESSOS SUMÁRIOS 

 

ADREP vs Ala Nun´Alvares Gondomar (31/07/2021)- Jogo 1338 
CN Seniores Femininos – II Divisão 
 
 
    ALA NUN´ALVARES GONDOMAR 
 
C ALA NUN´ALVARES DE GONDOMAR                  DERROTA           Artigo 73.3RD E 45.1a)     
 
(Falta de Comparência a Jogo - O Jogo não se realizou por falta da equipa do Ala 
Nun´Alvares de Gondomar – Apresentação de justificação de falta. - Conforme verificação 
administrativa.) 
   

 
 

 

 


