Época 2021|2022
Deliberações da Disciplina

O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 26 de novembro de 2021 decidiu:

PROCESSOS SUMÁRIOS

CF “Os Belenenses” vs AC Voleibol de Praia (21/11/2021)- Jogo 818
CN Sub21 (JB) Femininos
A DANIEL BORGA, Lic. 1561

REPREENSÃO

Artigo 177.1RD

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior – Incumprimento dos deveres em geral – Preenchimento do
boletim de jogo em violação no disposto na alínea i) do n.º 11 do artigo 7.º do
Regulamento de Arbitragem e alínea a) do n.º 6 do artigo 26.º do Regulamento de Provas.
- Conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
❖

Leixões SC vs AAS Mamede (20/11/2021)- Jogo 64
Liga UNA Seguros
AAS MAMEDE
J JOAO PEDRO GUERRA, Lic. 111929

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1 RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
❖

CF “Os Belenenses” vs AAS Mamede (21/11/2021)- Jogo 409
CN Seniores Femininos – II Divisão
CF “OS BELENENSES”
T WLADIMIR XAVIER, Lic. 2025

EUR 63,00 MULTA

Artigo 138.10 RD

(ex vi artigo 114.º e 142.º, n.ºs 3 e 4 – 1ª expulsão, conforme boletim de jogo e verificação
administrativa.)
❖
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Esmoriz GC vs AA Espinho (20/11/2021)- Jogo 63
Liga UNA Seguros
ESMORIZ GC
J ROBERTO REIS, Lic. 33889

EUR 77,00 MULTA

Artigo 138.3 RD

(3º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
T BRUNO LIMA, Lic. 2346

EUR 115,00 MULTA

Artigo 138.1 RD

(ex vi artigo 115.º e 142.º, n.ºs 3 e 4 – 1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e
verificação administrativa.)
❖

GC Vilacondense vs SC Espinho (20/11/2021)- Jogo 565
CN Sub21 (JB1) Femininos
GC VILACONDENSE
C GC VILACONDENSE
EUR 36,00 MULTA
Artigo 99.1RD
(Violação do disposto nos artigos 26.º, n.ºs 1, 4 e 5 e 27.º, n.º3, do Regulamento de Provas
– Não utilização do boletim oficial – Conforme verificação administrativa - cfr. artigo 229.º
n.º 2 alínea b) do Regulamento de Disciplina.)
❖

Club K vs SC Caldas (21/11/2021)- Jogo 71
Liga UNA Seguros
CLUB K
C CLUB K
EUR 57,00 MULTA
Artigo 99.1RD
(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior Inobservância de outros deveres – Violação do disposto no
artigo 27.º, n.º3, do Regulamento de Provas, quanto ao envio do E-Scoresheet –
Conforme verificação administrativa - cfr. artigo 229.º n.º 2 alínea b) do Regulamento de
Disciplina.)
❖

Ala Nun´Alvares Gondomar vs CV Lisboa (21/11/2021)- Jogo 327
CN Seniores Masculinos – III Divisão
ALA NUN´ALVARES GONDOMAR
C ALA NUN´ALVARES GONDOMAR
EUR 27,00 MULTA
Artigo 99.1 RD
(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior - Inobservância de outros deveres – Violação do disposto no
artigo 34.º do Regulamento de Provas – Não comunicação do Resultado do Jogo Conforme verificação administrativa)
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❖

Clube Condeixa vs CA Madalena (21/11/2021)- Jogo 330
CN Seniores Masculinos – II Divisão
CLUBE CONDEIXA
J JOAO PEDRO ALVES, Lic. 42862

EUR 27,00 MULTA

Artigo 138.1 RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
❖

Leixões SC vs AJM/FC Porto (21/11/2021)- Jogo 167
Liga LIDL
AJM/FC PORTO
T CARLOS CEJUDO, Lic. 3298

EUR 115,00 MULTA

Artigo 138.1 RD

(ex vi artigo 115.º e 142.º, n.ºs 3 e 4 – 1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e
verificação administrativa.)
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 25 de novembro de 2021 decidiu:
PROCESSO DE INQUÉRITO n.º 02/21-22
ESPÉCIE: Processo de Inquérito
OBJECTO: Factos ocorridos por ocasião da realização do jogo oficial n.º 629 disputado a
01.novembro.2021 entre o AAS Mamede e o CD Póvoa no Pavilhão Eduardo Soares, jogo
este a contar para a Taça de Portugal Femininos.
RELATOR: Pedro Araújo Barros
DATA DO ACÓRDÃO: 25/11/2021
VOTAÇÃO: Unanimidade
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. Os agentes desportivos estão sujeitos à estrita observância de todas as normas legais
e regulamentares que lhe sejam aplicáveis, sem qualquer exceção.
III. Nos Campeonatos Nacionais da I Divisão Masculina e Feminina, têm os clubes que
dispor de uma ligação de internet por cabo, de alta velocidade, bem como de um local
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para colocar um dispositivo de vídeo, o qual deverá estar operacional uma hora antes do
jogo se iniciar e até ao final do jogo.
I – RELATÓRIO
1. Por deliberação do Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Disciplina da Federação
Portuguesa de Voleibol (doravante FPV), datado de 12.11.2021, foi ordenada a
instauração de processo de inquérito ao jogo n.º 629, disputado entre o AAS Mamede e
o CD Póvoa, jogo este, a contar para a Taça de Portugal Femininos, tendo por objeto a
factualidade participada pela Genius Sports, empresa que gere o microsite da FPV,
concretamente, a não operacionalidade do dispositivo de vídeo, uma hora antes do jogo
se iniciar até ao final do jogo, inviabilizando a realização do livestreaming - factualidade
esta susceptível de integrar a infracção p. e p. pelo artigo 82.º, n.º3 do Regulamento de
Disciplina (doravante RD), por violação do artigo 28.º n.ºs 2 e 3, do Regulamento de
Provas (doravante RP).
2. No dia 17.novembro.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. Os autos foram instruídos com a seguinte documentação:
i) deliberação de instauração do presente processo de inquérito (cfr. fls. 2);
ii) Circular n.º 25 de 12.novembro.2021 (cfr. fls 7 a 11);
iii) Boletim de jogo n.º 629, disputado entre o AAS Mamede e o CD Póvoa, jogo este, a
contar para a Taça de Portugal Femininos (cfr. fls 12);
iv) Cadastro disciplinar do AAS Mamede (cfr. fls. 13);
4. Subsequentemente, a Ilustre Instrutora procedeu à realização das seguintes
diligências:
i) Notificação do Departamento de Competições da FPV para juntar aos autos
constituição das equipas da I Divisão Masculina e Feminina e respetiva calendarização.
ii) Notificação do Departamento de Competições da FPV para juntar aos autos a
Calendarização da Taça de Portugal Feminina.
5. Considerando findo o inquérito, a ilustre Instrutora redigiu proposta final de
arquivamento por entender que, sobre o clube visitado, no jogo em pareço nos autos,
porque disputado entre equipas da II e III Divisão Feminina, não impede a obrigação
regulamentar prevista no artigo 28.º, n.ºs 2 e 3 do Regulamento de Provas, 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.
III – Questões Prévias
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7. Compulsados os autos, verifica-se que tanto a apreciação da matéria de facto como a
fundamentação jurídica, tudo como melhor consta do parecer de arquivamento
apresentado pela Ilustre Instrutora, estão corretas não merecendo qualquer reparo ou
acrescento.
Assim sendo, este Conselho de Disciplina adere àquele parecer de arquivamento, o qual
passará a fazer parte integrante e incindível desta decisão.
IV – Decisão
Nestes termos e com os fundamentos expostos, o Conselho de Disciplina da FPV,
considerando que o jogo em apreço nos autos, a contar para a Taça de Portugal
Femininos, foi disputado entre equipas da II e III Divisão, adere 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
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 19 de novembro de 2021 decidiu:
PROCESSOS SUMÁRIOS

CD Foz Porto vs CD Fiães (13/11/2021)- Jogo 731
CN Sub21 (JB) Femininos
A ANDRE TELES, Lic. 1494

REPREENSÃO

Artigo 177.1RD

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior – Incumprimento dos deveres em geral – Preenchimento do
boletim de jogo em violação no disposto na alínea i) do n.º 11 do artigo 7.º do
Regulamento de Arbitragem e alínea a) do n.º 6 do artigo 26.º do Regulamento de Provas.
- Conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
❖

SC Espinho vs Vitoria SC (13/11/2021)- Jogo 58
Liga UNA Seguros
SC ESPINHO
J FILIP CVETICANIN, Lic. 178487

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1 RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
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❖

Esmoriz GC vs SL Benfica (13/11/2021)- Jogo 60
Liga UNA Seguros
ESMORIZ GC
J JOSE PINTO, Lic. 145284

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1 RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
SL BENFICA
J IVO CASAS, Lic. 74027

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1 RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
❖
Esmoriz GC vs Leixões SC (13/11/2021)- Jogo 559
CN Sub 21 (JB1) Femininos
ESMORIZ GC
J RITA CRUZ, Lic. 193298

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1 RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
❖

VC Viana/Casa Peixoto vs Leixões SC (13/11/2021)- Jogo 61
Liga UNA Seguros
VIANA VC/CASA PEIXOTO
J FREDERICO SANTOS, Lic. 178475

EUR 57,00 MULTA

Artigo 138.2 RD

(2º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
J PHELIPE MARTINS, Lic. 98262

EUR 57,00 MULTA

Artigo 138.2 RD

(2º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
❖

CD Fiães vs Viana VC/Casa Peixoto (14/11/2021)- Jogo 633
Taça de Portugal Femininos
VIANA VC/CASA PEIXOTO
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J BRUNA NETO, Lic. 136819

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1 RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
❖

Sporting CP vs AAS Mamede (13/11/2021)- Jogo 59
Liga UNA Seguros
SPORTING CP
C SPORTING CP

EUR 1530,00 MULTA

Artigo 82.4 RD

(Não cumprimento obrigações regulamentares – Violação do disposto no n.º4 do artigo
35.º B do Regulamento de Provas – Jogo transmitido em direto sem utilização dos
grafismos FPV.)
❖
Lusófona VC vs AJM/FC Porto (13/11/2021)- Jogo 563
CN Sub21 (JB1) Femininos
LUSOFONA VC
C LUSOFONA VC

EUR 71,00 MULTA

Artigo 99.1RD

(Inobservância de outros deveres - Violação do disposto nos artigos 26.º, n.ºs 1, 4 e 5 e
27.º, n.º3, do Regulamento de Provas – Não utilização do boletim oficial – Conforme
verificação administrativa - cfr. artigo 229.º n.º 2 alínea b) do Regulamento de Disciplina.)
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 12 de novembro de 2021 decidiu:
GC Santo Tirso vs FC Amares (06/11/2021)- Jogo 729
CN Sub21 (JB) Femininos
A AUGUSTO SOUSA, Lic. 1288

REPREENSÃO

Artigo 177.1RD

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior – Incumprimento dos deveres em geral – Preenchimento do
boletim de jogo em violação no disposto na alínea i) do n.º 11 do artigo 7.º do
Regulamento de Arbitragem e alínea a) do n.º 6 do artigo 26.º do Regulamento de Provas.
- Conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
C FC AMARES

DERROTA

Artigo 73.3 a) e 45.1a)RD
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(Falta de Comparência a Jogo - O Jogo não se realizou por falta da equipa do FC Amares
– Não apresentação de justificação de falta. - Conforme verificação administrativa.)
C FC AMARES

EUR 54,00 MULTA

Artigo 73.4 b)RD

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior - Falta de Comparência a Jogo - O Jogo não se realizou por falta
da equipa do FC Amares – Não apresentação de justificação de falta. - Conforme
verificação administrativa.)
❖

CV Oeiras vs SC Caldas (06/11/2021)- Jogo 807
CN Sub 21 (JB) Femininos
CV OEIRAS
C CV OEIRAS

DERROTA

Artigo 75.1 a) e 2.b)RD

(Prova por pontos – Inclusão Irregular de Jogador – Filipa Figueiredo atuou em jogo oficial
sem estar devidamente inscrita na FPV. – Conforme verificação administrativa e boletim
de jogo.)
❖

Vitória SC vs AAS Mamede (07/11/2021)- Jogo 481
CN Sub21 (JB1) Masculinos
VITÓRIA SC
C VITORIA SC

EUR 27,00 MULTA

Artigo 99.1 RD

(ex vi artigos 53.º n.º 1 alínea a) e n.º2, 56.º n.º 3 e 99.º, n.º2 do RD - Inobservância de
outros deveres – Violação do disposto no artigo 34.º do Regulamento de Provas – Não
comunicação do Resultado do Jogo - Conforme verificação administrativa)
❖

Esmoriz GC vs Leixões SC (07/11/2021)- Jogo 482
CN Sub21 (JB1) Masculinos
ESMORIZ GC
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C ESMORIZ GC

EUR 134,00 MULTA

Artigo 153.3 RD

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior – Distúrbios coletivos com reflexo no jogo – Violação do
disposto no n.º3 do artigo 153.º do Regulamento de Disciplina da FPV, por violação dos
deveres ínsitos nas alíneas i) e k) do artigo 6.º do Regulamento de Prevenção da Violência
no Voleibol e, artigos 22.º, n.º1, alíneas b) e f), e 23.º, n.º1, alíneas c), j) e l) da Lei 39/2009
de 30 de julho, alterada e republicada pela Lei 113/2019 de 11 de setembro, que
estabelece o regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à
intolerância nos espetáculos desportivos –“Aos 5-6 do 2.º set começaram haver
confrontos na bancada entre adeptos de ambas as equipas, nomeadamente empurrões
e insultos. Os jogadores do Esmoriz e do Leixões SC, sentindo que os seus familiares
estavam envolvidos, ocorreram em comportamento disciplinarmente incorrecto ao se
envolverem nesses confrontos. Foram todos os jogadores do Leixões SC e todos os
jogadores do Esmoriz GC, com excepção do capitão do Esmoriz a correr para junto da
bancada. Não houve agressões nem violência, apenas muita confusão e muitos
empurrões (…) o jogo esteve interrompido cerca de 5 a 10 minutos. (…)” – Foi dado
cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e)
do Regulamento de Disciplina. - Analisada a defesa apresentada, este Conselho de
Disciplina entende que aquela não infirma a factualidade descrita nos relatórios de jogo,
não sendo, portanto, suficiente para afastar a tipicidade da conduta. Destarte, não se
vislumbrando indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que goza
o relatório de árbitro, é a factualidade descrita no relatório confirmada com as
consequências disciplinares previstas no RD.)
LEIXÕES SC
C LEIXÕES SC

EUR 223,00 MULTA

Artigo 153.3 RD

(ex vi artigos 53.º n.º 1 alínea a) e n.º2, 56.º n.º 3 do RD – Circunstância agravante –
Reincidência - Inobservância de outros deveres – Distúrbios coletivos com reflexo no jogo
– Violação do disposto no n.º3 do artigo 153.º do Regulamento de Disciplina da FPV, por
violação dos deveres ínsitos na alínea j) do artigo 12.º do Regulamento de Prevenção da
Violência no Voleibol e, artigos 22.º, n.º1, alíneas b) e f), e 23.º, n.º1, alíneas c), j) e l) da
Lei 39/2009 de 30 de julho, alterada e republicada pela Lei 113/2019 de 11 de setembro,
que estabelece o regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à
intolerância nos espetáculos desportivos –“ Aos 5-6 do 2.º set começaram haver
confrontos na bancada entre adeptos de ambas as equipas, nomeadamente empurrões
e insultos. Os jogadores do Esmoriz e do Leixões SC, sentindo que os seus familiares
estavam envolvidos, ocorreram em comportamento disciplinarmente incorreto ao se
envolverem nesses confrontos. Foram todos os jogadores do Leixões SC e todos os
jogadores do Esmoriz GC, com exceção do capitão do Esmoriz a correr para junto da
bancada. Não houve agressões nem violência, apenas muita confusão e muitos
empurrões (…) o jogo esteve interrompido cerca de 5 a 10 minutos. (…)” – Foi dado
cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e)
do Regulamento de Disciplina. - Não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade
probatória reforçada de que goza o relatório de árbitro, pelo que, é a factualidade
descrita no relatório confirmada com as consequências disciplinares previstas no RD.)
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❖

AJM/FC Porto vs PV2014/Acad.Vol.Colegio Efanor (07/11/2021)- Jogo 149
Liga LIDL
PV2014/ACAD.VOL.COLEG.EFANOR
J ANA SOFIA GOUVEIA, Lic. 143407

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1 RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
❖

AAS Mamede vs CD Povoa (01/11/2021)- Jogo 629
Taça de Portugal
PI – PROCESSO DE INQUERITO N.º02 - 2021/2022
❖

Boavista FC vs Leixões SC (07/11/2021)- Jogo 150
Liga LIDL
PI – PROCESSO DE INQUERITO N.º03 - 2021/2022

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««

O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 09 de novembro de 2021 decidiu:

Boavista FC vs CD Aves/Termolan (30/10/2021)- Jogo 139
Liga LIDL
CD AVES/TERMOLAN
AT JOSE NOVAIS, Lic. 1380

EUR 115,00 MULTA

Artigo 138.1 RD
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(ex vi artigo 115.º e 142.º, n.ºs 3 e 4 – 1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e
verificação administrativa.)
❖

C CD AVES/TERMOLAN

EUR 287,00 MULTA

Artigo 160.1a) RD

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior – Comportamento Incorreto do Publico – Violação do disposto
no artigo 160.º, n.º 1 a), do Regulamento de Disciplina, por violação dos deveres ínsitos
na alínea j) do artigo 12.º do Regulamento de Prevenção da Violência no Voleibol e,
artigos 22.º, n.º1, alíneas b) e f), e 23.º, n.º1, alíneas c), j) e l) da Lei 39/2009 de 30 de
julho, alterada e republicada pela Lei 113/2019 de 11 de setembro, que estabelece o
regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos
espetáculos desportivos. - “durante o jogo, um conjunto de adeptos do CD Aves, de cerca
de 10 pessoas, onde 3 estavam identificadas com cachecóis do CD Aves e 1 com uma
camisola do CD Aves, manifestaram-se diversas vezes contra as decisões de arbitragem e
em direção ao treinador do Boavista FC. Proferiram palavras como: “és um ladrão“;
“festeja agora ó filho da puta”; “és um sacana”; “gatuno”. Este mesmo grupo de adeptos,
após o final do jogo, quando eu estava junto da mesa do marcador, aproximou-se do
corrimão que separa a bancada da área de controlo de competição e teve o mesmo
comportamento, gritando e gesticulando e proferiram palavras como: “és um sacana”;
“és um gatuno”; “ladrão”- Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2,
aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. Não se vislumbra
indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que goza o relatório de
árbitro, pelo que, é a factualidade descrita no relatório confirmada com as consequências
disciplinares previstas no RD.)
D DUARTE COSTA, Lic.3303

EUR 172,00 MULTA

Artigo 115 RD

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior – Inobservância de outros deveres – Violação do disposto no
artigo 115.º, aplicável ex vi artigo 142.º, n.º1, por violação dos deveres ínsitos no n.º1 do
artigo 19.º do Regulamento de Disciplina – “ durante o jogo, após uma decisão minha, o
estatístico do CD Aves, que estava situado no local designado para os estatísticos,
levantou-se e manifestou-se, gritando na minha direção, contra a decisão. Após o ter feito
a segunda vez no jogo, solicitei, através do segundo árbitro, ao delegado que estivesse
atento a esta situação. Após acontecer novamente, voltei a solicitar, através do segundo
árbitro, ao delegado que se inteirasse da situação. O delegado deslocou-se ao local, mas
o seu estatístico já se tinha retirado para a bancada onde estavam os adeptos do CD Aves
e onde permaneceu até ao fim do jogo. Na bancada, por diversas vezes, manifestou-se
contra as decisões de arbitragem, gritou e gesticulou. No final do jogo, saltou da bancada
para a área de jogo a festejar a vitória da equipa (…)” - Foi dado cumprimento ao disposto
no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de
Disciplina. Analisada a defesa apresentada, este Conselho de Disciplina entende que
aquela não infirma a factualidade descrita nos relatórios de jogo, não sendo, portanto,
suficiente para afastar a tipicidade da conduta. Destarte, não se vislumbrando indiciado
qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que goza o relatório de árbitro, é
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a factualidade descrita no relatório confirmada com as consequências disciplinares
previstas no RD.)

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««

O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 05 de novembro de 2021 decidiu:

PROCESSOS SUMÁRIOS
VC Viana/Casa Peixoto vs Esmoriz GC (01/11/2021)- Jogo 45
Liga UNA Seguros
VC VIANA/CASA PEIXOTO

J PHELIPE MARTINS, Lic. 98262

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1 RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)

ESMORIZ GC

J BRUNO S MATOS, Lic. 115016

EUR 57,00 MULTA

Artigo 138.2RD

(2º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
❖

Castelo da Maia GC vs SC Espinho (30/10/2021)- Jogo 137
Liga LIDL
SC ESPINHO
J ANA KAROLINE SILVA, Lic. 294944

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1 RD
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(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
❖

AVC Famalicão vs CD Aves/Termolan (31/10/2021)- Jogo 143
Liga LIDL
AVC FAMALICÃO
C AVC FAMALICÃO

EUR 57,00 MULTA

Artigo 99.1 RD

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior - Inobservância de outros deveres - Violação do disposto nos
artigos 26.º, n.ºs 1, 4 e 5 e 27.º, n.º3, do Regulamento de Provas – Não utilização do
boletim oficial – Conforme verificação administrativa - cfr. artigo 229.º n.º 2 alínea b) do
Regulamento de Disciplina.)

❖

Leixões SC vs SL Benfica (01/11/2021)- Jogo 551
CN Sub21 (JB1) Femininos
LEIXÕES SC
J MARIA FORTUNATO, Lic. 215129

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1 RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
❖

SL Benfica vs Esmoriz GC (29/10/2021)- Jogo 473
CN Sub 21 (JB1) Masculinos
SL BENFICA
C SL BENFICA
RD

EUR 57,00 MULTA

Artigo 99.1

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior - Inobservância de outros deveres - Violação do disposto nos
artigos 26.º, n.º 6 e 27.º, n.ºs 2 e 3 do Regulamento de Provas – Não envio do EScoresheet, em formato PDF, com as assinaturas regulamentares. – Conforme verificação
administrativa - cfr. artigo 229.º n.º 2 alínea b) do Regulamento de Disciplina.)
❖

Leixões SC vs GDC Gueifães (30/10/2021)- Jogo 546
13

CN Sub21 (JB1) Femininos
LEIXÕES SC
C LEIXÕES SC

DERROTA

Artigo 75.1 a) e 2.b)RD

(Prova por pontos – Inclusão Irregular de Jogador – Rita Madureira, inscrita no boletim
de jogo, sem aptidão médica para o escalão – Foi dado cumprimento ao disposto no
artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina.
Analisada a defesa apresentada, este Conselho de Disciplina entende que aquela não é
suscetível de colocar em causa, fundadamente, o valor probatório reforçado resultante
da documentação oficial de jogo – cfr. artigo 13.º, n.º1 alínea f) ).
❖

RHI n.º 01/21-22

ESPÉCIE: Recurso Hierárquico Impróprio
RECORRENTE: Leixões Sport Clube
RELATOR: Pedro Araújo Barros
OBJECTO: Decisões disciplinares condenatórias proferidas em processo sumário pelo
Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Voleibol, no dia 29 de outubro de
2021, publicitadas através da Circular n.º 21.

DATA: 05/11/2021
VOTAÇÃO: Unanimidade

ACÓRDÃO
Acordam, os membros do Conselho de Disciplina:
I – Relatório

1. O Leixões Sport Clube, por meio de requerimento dirigido ao Senhor Presidente do
Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Voleibol, apresentado por email
datado de 03 de novembro de 2021, interpôs o presente Recurso Hierárquico Impróprio,
constante de fls. 1 a 5 dos autos e que aqui se dá por integralmente reproduzido e
integrado, tendo por objeto as decisões disciplinares proferidas em processo sumário, de
29 de outubro de 2021, por factos ocorridos ao jogo n.º 31, disputado no passado dia
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24.outubro.2021 entre o Leixões SC e o Sporting CP, jogo este a contar para a Liga UNA
Seguros, que sancionou o Clube Leixões SC, em 1 jogo à porta fechada e, sanção de multa
no valor de 574,00€, nos termos do artigo 153.º, n.º1.

2. Distribuído o processo ao aqui Relator, foi admitido o presente Recurso Hierárquico
Impróprio por ser legal, tempestivo e interposto por quem tem legitimidade.

3. Compulsados os autos, verificamos que aos mesmos foram oficiosamente juntos os
seguintes documentos com relevância para a decisão deste recurso:
i) Circular n.º 21 de 29.10.2021 (cf. fls. 7 a 11 dos autos)
ii) Boletim de Jogo (cf. fls. 12 dos autos)
iii) Relatórios do Delegado Técnico e da equipa de Arbitragem (cf. fls. 13 a 16);
iv) Comunicação, datada de 26.outubro.2021, para efeitos do exercício do direito de
defesa do ora Recorrente (cf. fls. 17 e 18);
v) Esclarecimentos prestados em 27.outubro.2021, pelo Leixões SC (cf. fls 19 a 21);
vi) Cadastro disciplinar do clube Leixões SC, (cf. fls. 22);

4. Com o douto requerimento, o Recorrente, apresentou as respetivas alegações, não as
tendo sintetizado em conclusões. No entanto, o Regulamento de Disciplina da FPV não
exige tal formalidade processual, apenas requerendo que o seu recurso seja interposto
através de requerimento devidamente fundamentado (vide artigo 260.º do Regulamento
de Disciplina, doravante RD). Exigência essa que se encontra cumprida. Alega o Clube
Recorrente que, “1. A História do Leixões Sport Clube é pautada por um público fervoroso,
que vive cada jogo de forma intensa, e, apesar de ser do conhecimento do clube que
existiram comportamentos menos corretos, cremos que a sanção poderá trazer prejuízos
desproporcionais ao acontecimento; 2. Importa dar nota que as sanções em causa,
nomeadamente a do jogo à porta fechada, traria desvantagens sérias a nível económico,
mas também iria transtornar os adeptos, devido à sua devoção ao clube; 3. Importa
também referir que estes comportamentos menos felizes de alguns adeptos não traduzem
de todo a génese comportamental associada ao público que segue e assiste, atitudes
desta índole não são um costume da parte do clube; 4. Devem também ter em conta que
um jogo à porta fechada, a esta altura do campeonato, acarretará prejuízos elevados
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para o clube, bem como, será também profundamente injusto para com todos os adeptos
que sempre cumprem; 5. Pelo que o Leixões Sport Club considera excessivo e
extremamente injusto para com os atletas a aplicação de 2 sanções disciplinares; 6. O
Leixões Sport Club, aceita obviamente aplicação da respetiva multa, pelo valor de €
574,00 (quinhentos e setenta e quatro euros), contudo não podemos deixar de
demonstrar o nosso total desagrado quanto à aplicação de uma outra sanção que
manifestará desagrado total entre os apoiantes; 7. Cremos que em nova data a emoção
e conflitos estarão atenuados e acreditamos que o jogo correrá dentro de total
normalidade, sem ocorrência de qualquer incidente; 8. Pelo supra exposto parece ao aqui
recorrente que se verifica uma desproporcionalidade entre o ilícito praticado, a culpa dos
agentes e as correspondentes infrações disciplinares decretadas; Mais, 9. Pelo número de
sanções decretadas, considera o recorrente que se verifica a aplicação de uma dupla
sanção ao clube, a qual é expressamente proibida pelo regulamento disciplinar, não
podendo nem devendo o clube ser sancionado com coima e um jogo à porta fechada; 10.
Assim, deve-se afigurar somente como justo a sanção de aplicação de multa, até porque
a nível interno já se procedeu à aplicação de ações preventivas e proativas que visam
potenciar e garantir a segurança na realização dos espetáculos desportivos; 11. Pelo que
deve V.a Ex.a atender aos factos supra elencados e proceder oficiosamente de acordo com
as devidas atenuações supra elencadas à revogação da aplicação de sanções disciplinares
à equipa. Termos em que e nos mais de Direito que Vossa Excelência doutamente
supriram, na procedência da presente, deverá ser concedido provimento à
impugnação/recurso, alterando-se quanto ao mais, o já doutamente decidido, tudo com
as legais consequências. Assim se fazendo a sã e acostumada Justiça!”

II – Competência do Conselho de Disciplina

5. 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.
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6. Nos termos do artigo 4.º n.º 4 do mesmo Diploma, das decisões proferidas em processo
sumário cabe recurso para o pleno do Conselho de Disciplina, nos termos e com os efeitos
estabelecidos no respetivo Regulamento Disciplinar, decorrendo do n.º 1 do artigo 258.º
do Regulamento de Disciplina que tal impugnação é efetuada mediante recurso
hierárquico impróprio para o pleno da Secção Disciplinar.

7. Constituindo nosso entendimento que os autos fornecem todos os elementos
necessários à prolação de uma decisão fundamentada não se determina a realização de
diligências complementares.

III - Âmbito do Recurso

8. Com base no relatório da equipa de arbitragem, junto a fls. 13 a 16 dos autos, o
Conselho de Disciplina, em processo sumário, de 29 de outubro de 2021, sancionou o
aqui Recorrente, Leixões Sport Clube, com 1 (um) jogo à porta fechada, por – transcrição
– “ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior –Distúrbios coletivos com reflexo no jogo – Violação do
disposto no n.º1 do artigo 153.º do Regulamento de Disciplina da FPV –“Quando as
equipas trocavam de campo no final do 2.º set (a equipa do Sporting CP (A) passava por
trás da plataforma do 1.º árbitro), houve da parte de adeptos à equipa do Leixões SC (B),
agressões verbais (variados insultos), várias cuspidelas que ficaram bem visíveis no
terreno de jogo e tentativa de invasão do terreno de jogo que não foi consumada com a
intervenção pronta e assertiva dos jogadores, equipa técnica e Gestor de segurança da
equipa do Leixões SC (B) (…). O jogo esteve interrompido durante 18 minutos no intervalo
do 2.º set para o 3.º set. (…)” – Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2,
aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. Analisada a
defesa, considera-se que a mesma não é suscetível de colocar em causa, fundadamente,
o valor probatório reforçado resultante da documentação oficial de jogo – cfr. artigo 13.º,
n.º1 alínea f).)” e, sanção de multa no valor de 574,00€, por – transcrição – “ex vi artigos
55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom comportamento
anterior –Distúrbios coletivos com reflexo no jogo – Violação do disposto no n.º1 do
artigo 153.º do Regulamento de Disciplina da FPV –“Quando as equipas trocavam de
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campo no final do 2.º set (a equipa do Sporting CP (A) passava por trás da plataforma do
1.º árbitro), houve da parte de adeptos à equipa do Leixões SC (B), agressões verbais
(variados insultos), várias cuspidelas que ficaram bem visíveis no terreno de jogo e
tentativa de invasão do terreno de jogo que não foi consumada com a intervenção pronta
e assertiva dos jogadores, equipa técnica e Gestor de segurança da equipa do Leixões SC
(B) (…). O jogo esteve interrompido durante 18 minutos no intervalo do 2.º set para o 3.º
set. (…)” – Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi artigo
228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. Analisada a defesa, considera-se que
a mesma não é suscetível de colocar em causa, fundadamente, o valor probatório
reforçado resultante da documentação oficial de jogo – cfr. artigo 13.º, n.º1 alínea f).)”

9. Em face do alegado pelo Recorrente, cumpre decidir se merecem, ou não, acolhimento
as suas pretensões.

IV – Fundamentação de facto
§1. Factos provados

10. Compulsada a prova existente nos autos, julgam-se provados os seguintes factos:
1) No dia 24 de outubro de 2021, disputou-se no Pavilhão Nave Ilídio Ramos, o jogo n.º
31, entre o Leixões SC e o Sporting CP;
2) Jogo este a contar para a Liga UNA Seguros;
3) O Delegado técnico nomeado para o jogo em apreço foi Jorge Freitas;
4) A equipa de arbitragem nomeada foi constituída por: Luís Meireles – 1.º árbitro e Rui
Carvalho – 2.º árbitro;
5) No jogo em questão, quando as equipas trocavam de campo no final do 2.º set, e a
equipa do Sporting Clube de Portugal, passava por trás da plataforma do 1.º árbitro,
existiu por parte de adeptos afetos à equipa visitada, ora Recorrente, agressões verbais
e várias cuspidelas, que ficaram bem visíveis no terreno de jogo e tentativa de invasão do
terreno de jogo;
6) Como consequência dos factos descritos e dados como provados no ponto
antecedente, o jogo esteve interrompido durante 18 minutos.
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7) O Leixões Sport Clube, aqui Recorrente, agiu de forma livre, consciente e voluntária,
bem sabendo que ao não evitar a ocorrência dos referidos factos perpetrados pelos seus
adeptos e simpatizantes e ao não adotar as medidas preventivas adequadas e necessárias
a impedir os comportamentos referidos em 5) e 6), incumpriu deveres legais e
regulamentares de segurança e de prevenção da violência que sobre si impendiam,
enquanto clube promotor e participante no sobredito jogo de Voleibol.
8) Tendo presente a factualidade descrita na documentação oficial de jogo, maxime no
Relatório da equipa de arbitragem e, após a concessão de prazo para o exercício do
direito de defesa, foi o Clube Recorrente sancionado, por decisão sumária proferida no
dia 29 de outubro de 2021, em formação restrita, publicitada na Circular n.º 212021/2022 com 1 (um) jogo à porta fechada e, multa de 574,00 € (quinhentos e setenta
e quatro euros), nos termos do artigo 153.º do Regulamento de Disciplina.
9) À data dos factos, o Clube Recorrente tinha averbado, no seu cadastro, infrações
disciplinares.

11. Não se afigura necessária a produção de qualquer prova adicional.

§2. Motivação

12. No caso vertente, para a formação da nossa convicção foi tido em consideração, todo
o acervo probatório carreado para os autos, o qual foi objecto de uma análise critica à luz
das regras de experiência comum e segundo juízos de normalidade e razoabilidade,
considerando-se provados os seguintes factos: i) A prova dos factos descritos em 1. 2. 3.
e 4. de §1. Factos provados, assenta no boletim de jogo de fls 12 e, nos relatórios de jogo
de fls 13 a 16 dos autos; ii) A prova dos factos descritos em 5. e 6. de §1. Factos provados,
assenta nos relatórios de jogo de fls 13 a 16 dos autos; Neste conspecto é relevante
referir que, o Clube Recorrente não contesta a veracidade do vertido no Relatório da
equipa de arbitragem, mormente as condutas aí descritas dos adeptos afetos à sua
equipa, mas antes, alega uma desproporcionalidade entre o ilícito praticado, a culpa dos
agentes e as correspondentes infrações disciplinares decretadas.
Mais, decorre expressamente do artigo 13.º, al. f), do RD, que existe uma «presunção de
veracidade dos factos constantes das declarações e relatórios da equipa de arbitragem
19

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.”
Ora, na sua petição recursória, como referido, o Clube Recorrente, não coloca em crise a
factualidade atinente à conduta dos adeptos que foi feita constar do Relatório da equipa
de arbitragem;
iv) A análise conjugada de toda a prova produzida e a convicção do julgador permitiu a
prova dos factos descritos em 7. de §1. Factos provados; v) A prova dos factos descritos
em 8. de §1. Factos provados assenta no mapa de processos sumários, publicado através
da Circular n.º 21 – 2021/2022, constante de fls 7 a 21 dos autos; vi) Os antecedentes
disciplinares a que se faz referência em 9 de §1. Factos provados, encontram-se
documentados no cadastro disciplinar inserto a fls 22 dos autos.

V – Fundamentação de direito

§1. Enquadramento jurídico-disciplinar – Fundamentos e âmbito do poder disciplinar

13. A existência de um poder regulamentar justifica-se pelo dever legal – artigo 52.º, n.º
1, do Regime Jurídico das Federações Desportivas – de sancionar a violação das regras de
jogo ou da competição, bem como as demais regras desportivas, nomeadamente as
relativas à ética desportiva, entendendo-se por estas últimas as que visam sancionar a
violência, a dopagem, a corrupção, o racismo e a xenofobia, bem como quaisquer outras
manifestações de perversão do fenómeno desportivo (artigo 52.º, n.º 2, do Regime
Jurídico das Federações Desportivas).
14. O poder disciplinar exerce-se sobre os clubes, dirigentes, praticantes, treinadores,
técnicos, árbitros, juízes e, em geral, sobre todos os agentes desportivos que
desenvolvam a sua atividade no âmbito das provas oficiais organizadas pela Federação
Portuguesa de Voleibol. (artigo 3.º n.º 1 do RD).

§2. Da infração disciplinar sancionada em processo sumário e objeto de recurso

15. Nos termos resultantes da petição de recurso de fls. 1 a 4, o Clube Recorrente,
entende existir uma desproporcionalidade entre o ilícito praticado, a culpa dos
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agentes e as correspondentes infrações disciplinares decretadas e, como tal deverá
proceder-se a uma nova ponderação da sanção a aplicar.

16. Nessa medida, cumpre, antes de mais, atentar se a materialidade considerada
provada permite dar provimento ao pedido apresentado, no sentido da alteração do
sancionamento em referência.

17. O artigo 17.º do RD [sob a epígrafe «Conceito de infração disciplinar»] considera
“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.”

18. Temos assim que são elementos essenciais da infracção disciplinar, de verificação
cumulativa, os seguintes:
i) o facto do agente – que tanto pode traduzir-se numa acção como numa omissão;
ii) a ilicitude desse mesmo facto e,
iii) a culpa - no plano da culpa, basta que estejamos face a uma conduta meramente
culposa ou negligente do agente, para que essa conduta, desde que ilícita, seja passível
de punição disciplinar.

19. No caso concreto, situamo-nos, no universo das infrações dos espetadores,
qualificadas como graves, estando em causa a prática da infração disciplinar p. e p. pelo
artigo 153.º, n.º 1, do RD cujo texto agora se transcreve:

“Artigo 153.º Invasões e distúrbios coletivos com reflexo no jogo
1. Quando nos termos previstos no artigo 148.º se verifique a invasão do terreno de jogo
ou ocorram distúrbios que determinem que o árbitro, justificadamente, atrase o início ou
reinício do jogo ou levem à sua interrupção não definitiva por período superior a 10
minutos, o clube responsável é punido com a sanção de realização de jogos à porta
fechada a fixar entre o mínimo de um e o máximo de dois jogos e, acessoriamente, com
a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 10 UC e o máximo de 50 UC.”
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20. Neste seguimento, veja-se ainda, o disposto no Regulamento de Prevenção da
Violência no Voleibol, concretamente,

i) Artigo 6.º - Deveres do Promotor do Espetáculo Desportivo

“Nas competições desportivas organizadas pela Federação Portuguesa de Voleibol, ao
promotor do espetáculo desportivo compete o seguinte:
(…)

b) Incentivar o espírito ético e desportivo dos seus adeptos, especialmente junto dos
grupos organizados;

(…)

g) Garantir que são cumpridas todas as regras e condições de acesso e de permanência
de espetadores no recinto 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;

k) 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,
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nomeadamente o pessoal de segurança privada, ajam de acordo com os preceitos das
alíneas i) e j);

(…)”

ii) Artigo 7.º - Ações de prevenção socioeducativa

“No âmbito do desenvolvimento de ações de prevenção socioeducativas nas áreas da
ética no desporto, da violência, do racismo, da xenofobia e da intolerância nos
espetáculos desportivos o organizador e os promotores de espetáculos desportivos
consideram:
(…)

b) Promover o desenvolvimento de campanhas publicitárias que promovam o
desportivismo, o ideal de jogo limpo e a integração, especialmente entre a população em
idade escolar;

(…)
d) Promover o desenvolvimento de ações que possibilitem o enquadramento e o convívio
entre adeptos;
(…)”

iii) Artigo 12.º - Condições de permanência dos espetadores no recinto desportivo
“1. São condições de permanência dos espetadores no recinto desportivo:

(…)

j) Usar de correção, moderação e respeito relativamente a 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;

23

21. Também no âmbito do Regulamento de Disciplina, importa chamar à colação as
seguintes normas:

i) O n.º 1 do artigo 172.º (Princípio geral) que determina expressamente que “Os clubes
são responsáveis pelas alterações da ordem e da disciplina provocadas pelos seus sócios
ou simpatizantes nos complexos, recintos desportivos e áreas de competição, por ocasião
de qualquer jogo oficial.”

ii) O artigo 20.º (Modalidade da infração disciplinar) que determina que a infração é
punível tanto por ação como por omissão e que são puníveis quer a falta consumada quer
a tentativa.

22. Ora, pelo exposto é inegável que, sobre os clubes impendem indeclináveis deveres
de pedagogia desportiva junto dos seus adeptos e simpatizantes, como sejam incentivar
o espírito ético e desportivo, sensibilização contra práticas violentas, racistas, xenófobas,
ofensivas ou perturbadoras da ordem pública e aplicação de medidas sancionatórias
quando for o caso.

23. Mais, a alteração da ordem e da disciplina, será, como indica o Tribunal
Constitucional, objetivamente imputável aos clubes, mediante um nexo causal directo,
“em virtude de sobre eles impenderem deveres de formação e de vigilância que a lei lhes
impõe e que eles não cumpriram de forma capaz”.

24. A responsabilidade pelo incumprimento desses deveres é, por isso, de imputação
direta, própria e concreta à entidade participante de espetáculos desportivos,
designadamente aos clubes, por não ter evitado a ocorrência de factos disciplinarmente
puníveis, praticados pelos seus adeptos ou simpatizantes, concluindo-se, pois, que esse
efeito resulta do não cumprimento de deveres que estão na sua titularidade, enquanto
responsável por todas as matérias preventivas de segurança.

25. Decorre do exposto e em jeito de conclusão que, as alterações da ordem e da
disciplina revelam um deficiente cumprimento da adoção de medidas adequadas e
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idóneas a minimizar o perigo, evitando o resultado, decorrência do incumprimento do
dever de zelar pela defesa da ética e do espírito desportivo.

26. Assim, tendo ficado provado e suficientemente demonstrado que foram adeptos e
ou simpatizantes do Clube Recorrente quem proferiu agressões verbais e várias
cuspidelas, que ficaram bem visíveis no terreno de jogo com tentativa de invasão do
terreno de jogo, originando a sua interrupção durante 18 minutos, conforme descrito em
5) e 6) de §1. Factos provados, resulta dessa factualidade que o Clube Leixões SC, não
cumpriu os especiais deveres regulamentares que sobre si impendiam em matéria de
regras e condições de acesso e de permanência de espetadores no recinto desportivo,
assim como, não adotou as medidas preventivas adequadas e necessárias para evitar ou
impedir a concretização dos acontecimentos protagonizados pelos mesmos, conduta
subsumível no ilícito disciplinar p. e p. no artigo 153.º, n.º 1do RD.

§3. Medida e graduação da sanção

27. É no Capítulo III (medida e graduação das sanções), artigos 52.º a 61.º do RD, que
nos deparamos com as normas que possibilitam alcançar a medida concreta da sanção,
tendo sempre presente o princípio da proporcionalidade patente no artigo 10.º: “As
sanções disciplinares aplicadas como consequência da prática das infrações disciplinares
previstas no presente Regulamento devem ser proporcionais e adequadas ao grau da
ilicitude do facto e à intensidade da culpa do agente.”

28. Também como principio orientador da tarefa de concretização da medida da sanção
deve ter-se em consideração o disposto no n.º1 do artigo 52.º: “ 1. A determinação da
medida da sanção, dentro dos limites definidos no presente Regulamento, far-se-á em
função da culpa do agente, tendo ainda em conta as exigências de prevenção de futuras
infrações disciplinares.”

29. Acresce o n.º 2 do citado normativo que: “Na determinação da sanção, atender-se-á
a todas as circunstâncias que, não fazendo parte do tipo da infração, militem a favor do
agente ou contra ele, considerando-se, nomeadamente:
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a) o grau de ilicitude do facto, o modo de execução deste e a gravidade das suas
consequências, bem como o grau de violação dos deveres impostos ao agente;
b) a intensidade do dolo ou da negligência;
c) os fins ou motivos que determinaram a prática da infração;
d) a conduta anterior ao facto e a posterior a este, especialmente quando esta seja
destinada a reparar as consequências da infração;
e) a concorrência no agente de singulares responsabilidades na estrutura desportiva;
f) a situação económica do infrator.”

30. Posto isto, deve analisar-se, ainda, da eventual verificação de alguma das
circunstâncias – atenuantes e agravantes – previstas nos artigos 53.º e 55.º do RD, que,
possam determinar a atenuação ou o agravamento da moldura sancionatória.

31. O artigo 53.º, vem estabelecer as circunstâncias agravantes, no seu n.º 1:
“1. Constituem especiais circunstâncias agravantes de qualquer infração disciplinar:
a) a reincidência;
b) a premeditação;
c) a acumulação de infrações;
d) a combinação com outrem para a prática da infração;
e) a dissimulação da infração;
f) a prática da infração com o objetivo ou a finalidade de impedir a deteção ou a punição
de outra infração. “

32. O n.º2 do mesmo arguido explicita que, “É sancionado como reincidente quem, na
mesma época desportiva, depois de ter sido sancionado, por decisão transitada em
julgado, pela prática de uma infração disciplinar vier a cometer, por si ou sob qualquer
forma de coautoria, outra infração disciplinar do mesmo tipo, infração disciplinar de igual
ou maior gravidade ou duas ou mais infrações de menor gravidade.”

33. Por outro lado, o artigo o 55.º n.ºs 1 a 3, vem definir as circunstâncias atenuantes:
“a) o bom comportamento anterior, aferido pela inexistência de condenações
disciplinares há mais de um ano;
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b) a confissão espontânea da infração;
c) a prestação de serviços relevantes ao voleibol;
d) a provocação;
e) o louvor por mérito desportivo.”

34. Nos termos do n.º3 do mesmo artigo, “Além destas, poderão excecionalmente ser
consideradas outras atenuantes, quando a sua relevância o justifique.”

35. Registar, ainda, a possibilidade de atenuação especial da sanção, prevista no artigo
60.º: “A sanção concretamente aplicada, depois de determinada ao abrigo do disposto
nos artigos anteriores, poderá ainda ser especialmente atenuada em de um quarto a dois
terços quando existam circunstâncias anteriores, contemporâneas ou posteriores à
infração que diminuam por forma acentuada a ilicitude do facto ou a culpa do agente.”

36. Referir neste ponto, não existirem quaisquer circunstâncias anteriores,
contemporâneas ou posteriores à prática da referida infração disciplinar que nos
conduzam à possibilidade de atenuação especial da sanção, prevista no artigo 60.º do RD.

37. Feita esta resenha regulamentar e, volvendo ao caso concreto, tendo em vista a
determinação da sanção disciplinar aplicável, importa termos presente quer as exigências
de prevenção geral inerentes a situações como as sub judice, - tendo em consideração a
natureza e a relevância dos bens jurídicos protegidos pelo tipo
de ilícito em questão, bem como a elevada frequência com que ocorre a prática de
infracções disciplinares de idêntica natureza; quer as exigências de prevenção especial.

38. Como já referido, o Clube Recorrente, impugna a validade da dosimetria da sanção
aplicada, alegando a “desproporcionalidade entre o ilícito praticado, a culpa dos agentes
e as correspondentes infrações disciplinares decretadas”, ou seja, questiona a adequação
da sanção imposta à gravidade dos factos apurados em sede de procedimento disciplinar,
in casu, em sede de processo sumário, ou, o mesmo é dizer, ao grau de ilicitude e culpa
do Leixões Sport Clube e às necessidades de prevenção geral e especial que se fazem
sentir.
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39. Por seu turno, nos termos do artigo 153.º, n.º 1 do RD, a moldura abstratamente
aplicável ao Clube Recorrente, situava-se entre, “a sanção de realização de jogos à porta
fechada a fixar entre o mínimo de um e o máximo de dois jogos e, acessoriamente, com
a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 10 UC e o máximo de 50 UC.”

40. Daqui resultou um sancionamento, em sede de processo sumário, em 1 (um) jogo à
porta fechada e, acessoriamente, em multa no valor de 574,00 € (quinhentos e setenta
e quatro euros).

41. Como se constata, portanto, a sanção acessória de multa foi fixada no mínimo da
moldura abstratamente aplicável, ou seja, em 10 UC, atenuada em um quarto, em
razão da aplicação de circunstância atenuante.

42. Acresce que, na determinação concreta da pena, não pode deixar de ser tida em
consideração a conduta do Clube Recorrente de incumprimento dos especiais deveres
regulamentares que sobre si impendiam em matéria de regras e condições de acesso e
de permanência de espetadores no recinto desportivo, assim como, da não adoção das
medidas preventivas adequadas e necessárias para evitar ou impedir a concretização dos
acontecimentos protagonizados pelos mesmos, conduta subsumível no ilícito disciplinar
p. e p. no artigo 153.º, n.º 1do RD.

43. Em face do exposto, a operação de determinação da sanção realizada em processo
sumário observou, de forma correta e adequada, os critérios orientadores presentes no
n.º 2 do artigo 52.º do RD.

44. Por fim, forçoso se torna concluir que a sanção aplicada sob a forma de processo
sumário não viola o princípio da proporcionalidade.

45. Em face das razões de facto e de direito acima aduzidas, conclui-se que, tendo a
decisão disciplinar recorrida apurado, de forma adequada e correta, os factos em causa
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e feito a respetiva e correta subsunção ao competente ilícito disciplinar, não se mostra
merecedora de censura.

VII – Decisão

Nos termos e com os fundamentos expostos, é julgado improcedente o presente Recurso
Hierárquico Impróprio e, consequentemente, confirmada a decisão disciplinar recorrida.

Custas a cargo do Recorrente, fixando-se o emolumento disciplinar em € 306,00
(trezentos e seis euros), valor correspondente a 4 (quatro) UC (artigos 247.º, n.º 4, e
252.º, n.º 3, do RD), depois de aplicado o fator de ponderação previsto no artigo 36.º,
n.º2 do RD.
Registe, notifique e publicite.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Voleibol

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««

O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 29 de outubro de 2021 decidiu:

PROCESSOS SUMÁRIOS

SC Espinho vs SL Benfica (24/10/2021)- Jogo 468
CN Sub21 (JB1) Masculinos
SC ESPINHO
C SC ESPINHO

DERROTA

Artigo 75.1 a) e 2.b)RD

(Prova por pontos – Inclusão Irregular de Jogador – Pedro Oliveira inscrito no boletim sem
aptidão médica para o escalão – Conforme verificação administrativa e boletim de jogo.)
A JORGE TEIXEIRA, Lic. 1352

REPREENSÃO

Artigo 177.1RD
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(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior – Incumprimento dos deveres em geral – Preenchimento do
boletim de jogo em violação no disposto na alínea i) do n.º 11 do artigo 7.º do
Regulamento de Arbitragem e alínea a) do n.º 6 do artigo 26.º do Regulamento de Provas.
- Conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
❖

Esmoriz GC vs GC Vilacondense (23/10/2021)- Jogo 539
CN Sub21 (JB1) Femininos
A HÉLIO FILHO, Lic. 1398

REPREENSÃO

Artigo 177.1RD

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior – Incumprimento dos deveres em geral – Preenchimento do
boletim de jogo em violação no disposto na alínea i) do n.º 11 do artigo 7.º do
Regulamento de Arbitragem e alínea a) do n.º 6 do artigo 26.º do Regulamento de Provas.
- Conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
❖

GDC Gueifães vs Ala Nun´Alvares Gondomar (23/10/2021)- Jogo 313
CN II Divisão Masculinos
GDC GUEIFÃES
J LUIS PINTO, Lic. 116901

EUR 18,00 MULTA

Artigo 138.1 RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
❖

CV Lisboa vs CV Oeiras (23/10/2021)- Jogo 312
CN II Divisão Masculinos
CV OEIRAS
T JOAO SANTOS, Lic.1147

EUR 62,00 MULTA

Artigo 138.10 RD

(ex vi artigo 115.º e 142.º, n.ºs 3 e 4 – 1º expulsão, conforme boletim de jogo e verificação
administrativa.)
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❖

Clube Kairos vs Castelo da Maia GC (23/10/2021)- Jogo 130
Liga LIDL
CASTELO DA MAIA GC
J MATILDE MOUTA, Lic. 157016

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1 RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
❖

SL Benfica vs Leixões SC (24/10/2021)- Jogo 132
Liga LIDL
LEIXÕES SC
J ELIANA DURÃO, Lic. 106020

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1 RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
T MIGUEL COELHO, Lic. 2397

EUR 115,00 MULTA

Artigo 115 RD

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior – Inobservância de outros deveres – artigo 115 e 142.º, n.º1
por violação do disposto no artigo 19.º n.º1, do Regulamento de Disciplina – “No final do
jogo já no acesso aos balneários o treinador do Leixões SC veio atrás da equipa de
arbitragem, sendo agarrado pelo treinador adjunto e proferiu as seguintes palavras: Não
voltas a falar assim com uma atleta minha e nunca mais olhas para mim assim, oh seu
anormal (…)” - Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2, aplicável ex vi
artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. Analisada a defesa, considerase que a mesma não é suscetível de colocar em causa, fundadamente, o valor probatório
reforçado resultante da documentação oficial de jogo – cfr. artigo 13.º, n.º1 alínea f).)
❖

SC Espinho vs Esmoriz GC (23/10/2021)- Jogo 30
Liga UNA Seguros
SC ESPINHO
T NUNO COELHO, Lic.777

EUR 115,00 MULTA

Artigo 138.1 RD

(ex vi artigo 115.º e 142.º, n.ºs 3 e 4 – 1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e
verificação administrativa.)
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ESMORIZ GC
J ROBERTO REIS, Lic. 33889

EUR 57,00 MULTA

Artigo 138.2RD

(2º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
J ROBERTO REIS, Lic. 33889

EUR 57,00 MULTA

Artigo 138.10RD

(1ª expulsão, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
❖

Leixões SC vs Sporting CP (24/10/2021)- Jogo 31
Liga UNA Seguros
LEIXÕES SC
C LEIXÕES SC

1 JOGO À PORTA FECHADA

Artigo 153.1 RD

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior –Distúrbios coletivos com reflexo no jogo – Violação do
disposto no n.º1 do artigo 153.º do Regulamento de Disciplina da FPV –“Quando as
equipas trocavam de campo no final do 2.º set (a equipa do Sporting CP (A) passava por
trás da plataforma do 1.º árbitro), houve da parte de adeptos à equipa do Leixões SC (B),
agressões verbais (variados insultos), várias cuspidelas que ficaram bem visíveis no
terreno de jogo e tentativa de invasão do terreno de jogo que não foi consumada com a
intervenção pronta e assertiva dos jogadores, equipa técnica e Gestor de segurança da
equipa do Leixões SC (B) (…). O jogo esteve interrompido durante 18 minutos no intervalo
do 2.º set para o 3.º set. (…)” – Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2,
aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. Analisada a
defesa, considera-se que a mesma não é suscetível de colocar em causa, fundadamente,
o valor probatório reforçado resultante da documentação oficial de jogo – cfr. artigo 13.º,
n.º1 alínea f).)

C LEIXÕES SC

EUR 574,00 MULTA

Artigo 153.1 RD

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior –Distúrbios coletivos com reflexo no jogo – Violação do
disposto no n.º1 do artigo 153.º do Regulamento de Disciplina da FPV –“Quando as
equipas trocavam de campo no final do 2.º set (a equipa do Sporting CP (A) passava por
trás da plataforma do 1.º árbitro), houve da parte de adeptos à equipa do Leixões SC (B),
agressões verbais (variados insultos), várias cuspidelas que ficaram bem visíveis no
terreno de jogo e tentativa de invasão do terreno de jogo que não foi consumada com a
intervenção pronta e assertiva dos jogadores, equipa técnica e Gestor de segurança da
equipa do Leixões SC (B) (…). O jogo esteve interrompido durante 18 minutos no intervalo
do 2.º set para o 3.º set. (…)” – Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 230.º n.º 2,
aplicável ex vi artigo 228.º n.º1, alínea e) do Regulamento de Disciplina. Analisada a
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defesa, considera-se que a mesma não é suscetível de colocar em causa, fundadamente,
o valor probatório reforçado resultante da documentação oficial de jogo – cfr. artigo 13.º,
n.º1 alínea f).)
❖

Leixões SC vs Sporting CP (24/10/2021)- Jogo 31
Liga UNA Seguros
PI – PROCESSO DE INQUERITO N.º01 - 2021/2022
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««

O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 22 de outubro de 2021 decidiu:

PROCESSOS SUMÁRIOS
Leixões SC vs Lusófona VC (16/10/2021)- Jogo 566
CN Sub 21 (JB1) Femininos
LUSOFONA VC

C LUSOFONA VC

DERROTA

Artigo 75.1 a) e 2.b)RD

(Prova por pontos – Inclusão Irregular de Jogador – Adriana Gomes atuou em jogo oficial
sem estar devidamente inscrita na FPV. – Conforme verificação administrativa e boletim
de jogo.)
❖

AJM/FC Porto vs SL Benfica (16/10/2021)- Jogo 116
Liga LIDL
SL BENFICA
T NUNO BRITES, Lic.707

EUR 172,00 MULTA

Artigo 115 RD

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior – Inobservância de outros deveres - Artigo 115 aplicável ex vi
artigo 142.º, n.º1, por violação do disposto no artigo 35.º A, n.º1, alínea c) do
Regulamento de Provas – “O Treinador do Benfica, Nuno Brites, recusou-se a comparecer
à Flashinterview” – conforme relatado pelo Delegado Técnico).
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❖

GDC Gueifães vs CV Oeiras (16/10/2021)- Jogo 309
CN II Divisão Masculinos
GDC GUEIFÃES
T BRUNO MAIA, Lic. 1148

EUR 115,00 MULTA

Artigo 138.1RD

(ex vi artigo 115.º e 142.º, n.ºs 3 e 4 – 1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e
verificação administrativa.)
CV OEIRAS
J VASCO CAMPOS, Lic. 82553

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
GC santo Tirso vs Leixões SC (16/10/2021)- Jogo 27
Liga UNA Seguros
GC SANTO TIRSO
J BRUNO MONTEIRO, Lic. 105088

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
❖

AJM/FC Porto vs SL Benfica (16/10/2021)- Jogo 116
Liga LIDL
AJM/FC PORTO
C AJM/FC PORTO

EUR 1148,00 MULTA

Artigo 82.4 RD

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior – Não cumprimento obrigações regulamentares – Violação do
disposto no n.º4 do artigo 35.º B do Regulamento de Provas – Jogo transmitido em direto
sem utilização dos grafismos FPV.)
❖
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AJM/FC Porto vs Sporting CP (17/10/2021)- Jogo 125
Liga LIDL
AJM/FC PORTO
C AJM/FC PORTO

EUR 1148,00 MULTA

Artigo 82.4 RD

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior – Não cumprimento obrigações regulamentares – Violação do
disposto no n.º4 do artigo 35.º B do Regulamento de Provas – Jogo transmitido em direto
sem utilização dos grafismos FPV.)
❖

SL Benfica vs SC Espinho (16/10/2021)- Jogo 23
Liga UNA Seguros
SL BENFICA
C SL BENFICA

EUR 1148,00 MULTA

Artigo 82.4 RD

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior – Não cumprimento obrigações regulamentares – Violação do
disposto no n.º4 do artigo 35.º B do Regulamento de Provas – Jogo transmitido em direto
sem utilização dos grafismos FPV.)
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««
O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 15 de outubro de 2021 decidiu:

PROCESSOS SUMÁRIOS

Vitória SC vs Esmoriz GC (09/10/2021)- Jogo 9
Liga UNA Seguros
ESMORIZ GC
J RAFAEL SANTOS, Lic. 192582

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
J BRUNO MATOS, Lic. 115016

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
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VITORIA SC
J JOAO OLIVEIRA, Lic. 110681

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
J GUILHERME LIMA, Lic. 314131

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
VITORIA SC
C VITORIA SC

EUR 57,00 MULTA

Artigo 99.1RD

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior – Inobservância de outros deveres – Violação do disposto na
Regra 1.3.2 das Regras Oficiais do Jogo.)
❖

Leixões SC vs AJF Bastardo (09/10/2021)- Jogo 10
Liga LIDL
LEIXÕES SC
C LEIXÕES SC

EUR 57,00 MULTA

Artigo 99.1RD

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior – Inobservância de outros deveres – Violação do disposto na
Regra 1.4.5 das Regras Oficiais do Jogo.)
❖

Castelo da Maia GC vs VC Viana-Casa Peixoto (09/10/2021)- Jogo 14
Liga UNA Seguros
VC VIANA
J ANDRE ROSA, Lic. 137629

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
J FREDERICO SANTOS, Lic. 178475

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
CASTELO DA MAIA GC
J TIAGO MATOS, Lic. 179535

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1RD

36

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
J GUSTAVO FIGUEIREDO, Lic. 60270

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
❖

Sporting CP vs SC Caldas (09/10/2021)- Jogo 12
Liga UNA Seguros
SPORTING CP
C SPORTING CP

EUR 574,00 MULTA

Artigo 82.2RD

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior – Não cumprimento das obrigações regulamentares – Violação
do disposto no n.º7 do artigo 29.º do Regulamento de Provas.)
❖

Leixões SC vs CD Aves/Termolan (09/10/2021)- Jogo 102
Liga LIDL
LEIXÕES SC
C LEIXÕES SC

EUR 57,00 MULTA

Artigo 99.1RD

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior – Inobservância de outros deveres – Violação do disposto na
Regra 1.4.5 das Regras Oficiais do Jogo.)
❖

Esmoriz GC vs Clube Kairos (10/10/2021)- Jogo 17
Liga UNA Seguros
CLUBE KAIROS
J VICTOR COSTA, Lic. 314038

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
❖

Vitória SC vs Clube Kairos (09/10/2021)- Jogo 101
Liga LIDL
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VITORIA SC
C VITORIA SC

EUR 57,00 MULTA

Artigo 99.1RD

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior – Inobservância de outros deveres – Violação do disposto na
Regra 1.3.2 das Regras Oficiais do Jogo.)
❖

Sporting CP vs SC Espinho (10/10/2021)- Jogo 21
Liga UNA Seguros
SC ESPINHO
J JOSE MONTEIRO, Lic. 56949

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
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O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 11 de outubro de 2021 decidiu:
PROCESSO DISCIPLINAR n.º 17/20-21
ESPÉCIE: Processo Disciplinar
PARTES: CF “Os Belenenses”
RELATOR: Pedro Araújo Barros
OBJECTO: Factos ocorridos por ocasião da realização do jogo oficial n.º 1577, disputado
no passado dia 26 de junho de 2021, entre o CF “Os Belenenses” e o Colégio Salesianos
Lisboa, no pavilhão Acácio Rosa – Restelo, a contar para o Campeonato Nacional de Sub21
(JB) Femininos.
DATA DO ACÓRDÃO: 11/10/ 2021

SUMÁRIO:
I. Todos os agentes desportivos estão sujeitos à estrita observância de todas as normas
legais e regulamentares que lhe sejam aplicáveis, sem qualquer exceção.
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II. Na atual conjuntura pandémica que vivenciamos com a doença da Covid19, a admissão
de qualquer pessoa ao recinto desportivo está sujeita à medição da sua temperatura
corporal, em conformidade com o previamente definido na Orientação 036/2020 da
Direção Geral da Saúde, [COVID-19: Desporto e Competições Desportivas].
III. No domínio do direito disciplinar desportivo, concretamente no que decorre do RD da
Federação Portuguesa de Voleibol, vigora, o princípio geral 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.
IV. Na determinação da medida concreta das sanções disciplinares a aplicar, para além
da ponderação quanto ao grau da ilicitude do facto e à intensidade da culpa do agente,
bem como quanto às exigências de prevenção de futuras infrações disciplinares, devem
ser tidas em consideração todas as circunstâncias agravantes e atenuantes que militem,
respetivamente, contra e a favor do agente.

I – RELATÓRIO
§1. Registo Inicial
1. Por deliberação do Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Disciplina da Federação
Portuguesa de Voleibol (doravante FPV), datado de 01.07.2021, foi ordenada a
instauração do presente processo, autuado como processo disciplinar, em que é arguido
o Clube de Futebol “Os Belenenses” e, subsequentemente remetido o mesmo à Comissão
de Instrutores da FPV.
2. Nessa mesma data, por despacho do Exmo. Presidente da Comissão de Instrutores, e
proferido nos termos da alínea c) do Artigo 182.º do Regulamento de Disciplina da FPV
(doravante RD), foi a aqui signatária nomeada instrutora no presente processo disciplinar.
3. Como primeiras diligências instrutórias, foi determinada a junção aos autos:
i) Deliberação de instauração do processo disciplinar n.º 17-2020/2021 (cfr. fls. 1);
ii) Relatório da equipa de arbitragem nomeada ao jogo em referência (cfr.fls. 2);
iii) Boletim de jogo (cfr. fls 4);
iv) Circular n.º 64 de 02.julho.2021 (cfr. fls 5 a 10);
v) Cadastro disciplinar do CF “Os Belenenses” (cfr. fls. 11).
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4. A 08.julho.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.
5. Regularmente notificado, o clube arguido apresentou defesa junta a fls 19 a 24.
6. Para prova, além da defesa junta, o Clube arguido indicou e requereu a inquirição de
2 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 das testemunhas
arroladas, concretamente, Gonçalo Avillez, Diretor da Secção de Voleibol do arguido e,
Vladimir Xavier, treinador da equipa de voleibol do arguido.
7. Foram, ainda, realizadas as seguintes diligências instrutórias (cf. fls 25 a 39):
i) inquirição do Sr. Orlando Santos, Gestor de segurança em funções aquando da
realização do jogo em referência;
ii) inquirição da Sra. Diana Xavier, atleta do CF “Os Belenenses”;
iii) inquirição do Sr. Rui Moura, treinador da equipa de voleibol do Colégio Salesianos de
Lisboa.
iv) notificação por correio eletrónico da árbitra nomeada ao jogo em referência, Valeria
Munteanu, para esclarecimentos adicionais sobre os factos em análise.

§2. Acusação

9. Estabilizada a prova recolhida em sede de instrução, por considerar indiciariamente
demonstrada a factualidade que constitui o objeto do presente processo disciplinar, a
Comissão de Instrutores da FPV, dando cumprimento ao disposto no artigo 205.º, n.º1
do RD, elaborou o Relatório Final e deduziu Acusação contra o Clube Arguido, CF “Os
Belenenses”, constante de fls 41 a 56 dos autos, a qual por brevidade e desnecessidade
de repetição se dá aqui por inteiramente reproduzida, para todos os efeitos legais e
regulamentares, por resultar suficientemente indiciada a verificação da infração
disciplinar prevista e punida pelo artigo 99.º do RD, por referência à violação dos deveres
ínsitos no artigos 6.º, alíneas d) e k) do Regulamento de Prevenção e Punição de
Manifestações de Violência no Voleibol, infração esta qualificada como leve.
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10. A 16.setembro.2021 foi recebida a acusação, ordenada a notificação nos termos
regulamentares ao clube arguido e designado o dia 24.setembro.2021, pelas 11h30 para
a audiência disciplinar, a realizar por videoconferência. (cf. fls.57 e 58 dos autos).
11. O Clube Arguido CF “Os Belenenses”, fez-se representar em audiência pelo seu Ilustre
Mandatário, o Dr. Bruno Moreira, que juntou aos autos procuração com poderes
especiais para confessar, desistir e transigir e substabelecimento a seu favor.
12. Aberta a audiência foi dada palavra ao representante da Comissão de Instrutores,
Dra. Susana Moreira, para sustentar a acusação e, posteriormente, ao Clube Arguido, o
CF “Os Belenenses”, na pessoa do seu mandatário.
13. Seguiu-se a inquirição das testemunhas e finda a produção de prova, foi novamente
dada a palavra ao Ilustre representante da Comissão de Instrutores e, posteriormente,
ao representante do Clube Arguido.

II – Competência do Conselho de Disciplina
14. 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 – Fundamentação de facto
§1. Factos provados
15. Compulsada a prova existente nos autos, julgam-se provados os seguintes factos:

1º - Na Época Desportiva 2020/2021, o clube CF “Os Belenenses”, encontra-se inscrito,
para além de outras competições no Campeonato Nacional de Sub21 (JB) Femininos,
prova organizada pela FPV.
2º - No dia 26 de junho de 2021, realizou-se no Pavilhão Acácio Rosa – Restelo, pavilhão
oficial do clube arguido, o jogo n.º 1577 que opôs as equipas do CF “OS Belenenses” ao
Colégio Salesianos de Lisboa.
3º - Jogo este a contar para o Campeonato Nacional de Su21 (JB) Femininos.
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4.º - A equipa de arbitragem nomeada para o jogo em apreço, foi constituída pela 1.ª
arbitra, Valeria Munteanu, Licença FPV 1423.
5.º - Na atual conjuntura pandémica que vivenciamos com a doença da Covid19, a
Orientação 036/2020 da Direção Geral de Saúde, definiu a prática de voleibol, como uma
modalidade de risco médio.
6.º - A admissão de qualquer pessoa ao recinto desportivo à data da realização do jogo,
estava sujeita à medição da sua temperatura corporal, bem como, ao controlo e registo
de todos que acedem ao recinto de jogo, nos dias de competição, para efeitos de apoio
no inquérito epidemiológico da Autoridade de Saúde.
7.º - Aquando do acesso ao Pavilhão para a realização do jogo em referência nos autos,
não foi efetuado o controlo da temperatura nem o registo do acesso ao recinto de jogo
da árbitra nomeada.
8.º O CF “Os Belenenses”, enquanto Clube visitado, assume a qualidade de promotor do
espetáculo desportivo e, como tal, é responsável pelo controlo dos acessos ao recinto
desportivo.
9.º Na presente época desportiva, à data dos factos, o clube arguido, tinha antecedentes
disciplinares.

§2. Factos não provados

16. Aquando do acesso ao Pavilhão para a realização do jogo em referência nos autos,
não foi efetuado o controlo da temperatura nem o registo do acesso ao recinto de jogo,
ao treinador e equipa adversária.

§3. Motivação
17. No caso vertente, para a formação da nossa convicção foi tido em consideração, todo
o acervo probatório carreado para os autos, o qual foi objeto de uma análise critica à luz
das regras de experiência comum e segundo juízos de normalidade e razoabilidade,
considerando-se provados os seguintes factos:
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i) Os factos 1º, 2º e 3º, tratam-se de factos notórios e, portanto, do conhecimento geral
e público, que não carecem de prova, nos termos do disposto no artigo 412º nº 1 do
Código de Processo Civil;
ii) A prova dos factos descritos em 4º .º de §1. Factos provados, assenta no boletim de
jogo de fls 4;
iii) A análise conjugada de toda a prova produzida e a convicção do julgador permitiu a
prova dos factos descritos em 5.º, 6.º, 7.º e 8.º de §1. Factos provados;
iv) Os antecedentes disciplinares a que se faz referência em 9.º de §1. Factos provados,
encontram-se documentados no cadastro disciplinar inserto a fls 11 dos autos.

III – Enquadramento jurídico - disciplinar

Das infrações disciplinares em geral
18. 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.
19. 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.
20. 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”
21. 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”.
22. Portanto, o CF “Os Belenenses”, 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.
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O caso concreto

23. Cumpre-nos realçar que, a instauração do Processo Disciplinar em análise, foi
motivada pelo relatado no relatório do 1.º árbitro, Valeria Munteanu, nomeada ao jogo
em apreço nos autos, concretamente, quando refere que: "a equipa de Juniores B do " CF
"Os Belenenses" não tinha ninguém destacado para controlar as entradas no pavilhão
pelo que também não foram cumpridos os procedimentos de segurança como a medição
de temperatura e desinfeção das mãos à entrada.”
24. 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, alíneas d) e k) do Regulamento
de Prevenção e Punição de Manifestações de Violência no Voleibol, infração esta
qualificada como leve.

Vejamos
25. Na actual conjuntura pandémica que vivenciamos com a doença da Covid19, a
Orientação 036/2020 da Direcção Geral de Saúde, definiu a prática de voleibol, como
uma modalidade de risco médio.
26. A FPV por forma a garantir o cumprimento das orientações da DGS para a retoma das
atividades desportivas, definiu orientações especificas, de maneira a possibilitar o
regresso aos treinos e competições em segurança, minimizando o risco de transmissão
da Covid19, aprovando o Regulamento para a Retoma da Prática Competitiva de Voleibol.
27. Sob a epígrafe Inobservância outros deveres, prescreve o artigo 99.º do RD 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.”
28. Este Regulamento define no seu artigo 4.º [Regras sanitárias gerais para realização de
treinos e competições], que:
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i) alínea d) “A admissão de qualquer pessoa ao recinto desportivo está sujeita à medição
da sua temperatura corporal, em conformidade com o Plano de Contingência elaborado
pela FPV e atento o disposto no presente Regulamento;
ii) alínea k) “Deve ser mantido um registo, devidamente autorizado, a efetuar pelos
Clubes (ou pelo proprietário do recinto desportivo), dos funcionários e agentes
desportivos (nome, email e contacto telefónico, ou nome e n.º de licença federativa no
caso de agentes desportivos inscritos na Federação) que frequentaram os espaços de
treino e competição, por data e hora (entrada e saída), para efeitos de apoio no inquérito
epidemiológico da Autoridade de Saúde, se aplicável. Em dias de competição, a cópia do
Boletim de Jogo poderá servir como base do registo a efetuar, sem prejuízo da
colaboração que entre os Clubes intervenientes, previamente à realização do jogo, possa
ter lugar, por forma a que seja cumprido o registo solicitado;”
29. Portanto, o referido artigo 99.º é claro, no sentido de que, o tipo de ilícito mostra-se
preenchido, “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.”
30. E, conforme resulta dos factos dados como provados, no caso concreto: i) não foi
efetuado o controlo da temperatura nem o registo do acesso ao recinto de jogo da árbitra
nomeada.
31. 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 “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.”
32. 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.
33. Assim, vigorando o princípio geral da presunção de veracidade dos factos constantes
das declarações e relatórios da equipa de arbitragem, inverte-se o ónus da prova,
podendo o arguido fazer prova que contrarie aquelas evidências.
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34. Ora, embora tentando justificar o seu incumprimento, o clube arguido admitiu que,
efetivamente, não controlou o acesso e temperatura corporal da arbitra nomeada ao
jogo.

35. Contudo, relativamente ao controlo do acesso e registo do treinador e equipa
adversária, notar que:
i) Em sede de instrução, o treinador do Colégio Salesianos de Lisboa declarou que, o
controlo do acesso e da temperatura não foi efetuado nem para com ele nem para com
a sua equipa.
ii) O Clube Arguido declarou que no dia do jogo em referência tinha uma pessoa
destacada – Sra. Diana Xavier - para fazer o contro dos acessos e temperatura da equipa
adversária.
iii) A Sra. Diana Xavier, declarou que, no dia do jogo em referência, efetuou o controlo da
temperatura e acessos do treinador e equipa adversária.
iv) O Clube arguido, notificado para juntar aos autos, documento comprovativo deste
controlo, não o fez.
v) nenhuma das pessoas inquiridas, inclusive as testemunhas arroladas pelo Clube
Arguido, viu a Sra. Diana Xavier, na porta de acesso da equipa adversária e a fazer o
controlo do acesso desta.
36. Assim, face aos depoimentos contraditórios e, porque a punição disciplinar tem que
assentar em factos que permitam um juízo de certeza sobre a prática da infração,
entende-se ser de aplicar neste ponto – controlo do acesso e temperatura corporal do
treinador e equipa adversária - os princípios da presunção da inocência e do "in dubio
pro reo".
37. Reforçar que, o CF “Os Belenenses”, enquanto clube visitado assume a qualidade de
promotor do espetáculo desportivo, por força do disposto no artigo 8.º, n.º 1, alíneas a)
g) e i) da Lei 39/2009 de 30 de julho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 113/2019
de 11 de setembro e, artigo 4.º, n.º1 k) do Regulamento de Prevenção da Violência no
Voleibol, sendo por via disso responsável pelo controlo dos acessos ao recinto desportivo.
38. Por todo o exposto e, tendo em conta a materialidade verificada, impõe-se concluir
pela verificação dos pressupostos subjetivos de que depende a responsabilização do CF
“Os Belenenses”, relativamente ao não controlo do acesso e temperatura da equipa de
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arbitragem, porquanto este, conhecendo enquanto clube que disputa competição
desportiva oficial, os respetivos regulamentos, agiu de forma livre consciente e voluntária
e, bem sabendo da natureza ilícita da sua conduta, não se absteve porem de a realizar.

§3. Medida e graduação da sanção
39. É no Capítulo III (medida e graduação das sanções), artigos 52.º a 61.º do RD, que
nos deparamos com as normas que possibilitam alcançar a medida concreta da sanção,
tendo sempre presente o princípio da proporcionalidade patente no artigo 10.º: “As
sanções disciplinares aplicadas como consequência da prática das infrações disciplinares
previstas no presente Regulamento devem ser proporcionais e adequadas ao grau da
ilicitude do facto e à intensidade da culpa do agente.”
40. Também como principio orientador da tarefa de concretização da medida da sanção
deve ter-se em consideração o disposto no n.º1 do artigo 52.º : “ 1. A determinação da
medida da sanção, dentro dos limites definidos no presente Regulamento, far-se-á em
função da culpa do agente, tendo ainda em conta as exigências de prevenção de futuras
infrações disciplinares.”
41. Acresce o n.º 2 do citado normativo que: “Na determinação da sanção, atender-se-á
a todas as circunstâncias que, não fazendo parte do tipo da infração, militem a favor do
agente ou contra ele, considerando-se, nomeadamente:
a) o grau de ilicitude do facto, o modo de execução deste e a gravidade das suas
consequências, bem como o grau de violação dos deveres impostos ao agente;
b) a intensidade do dolo ou da negligência;
c) os fins ou motivos que determinaram a prática da infração;
d) a conduta anterior ao facto e a posterior a este, especialmente quando esta seja
destinada a reparar as consequências da infração;
e) a concorrência no agente de singulares responsabilidades na estrutura desportiva;
f) a situação económica do infrator.”
42. Posto isto, deve analisar-se, ainda, da eventual verificação de alguma das
circunstâncias – atenuantes e agravantes – previstas nos artigos 53.º e 55.º do RD, que,
possam determinar a atenuação ou o agravamento da moldura sancionatória.
43. O artigo 53.º, vem estabelecer as circunstâncias agravantes, no seu n.º 1:
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“1. Constituem especiais circunstâncias agravantes de qualquer infração disciplinar:
a) a reincidência;
b) a premeditação;
c) a acumulação de infrações;
d) a combinação com outrem para a prática da infração;
e) a dissimulação da infração;
f) a prática da infração com o objetivo ou a finalidade de impedir a deteção ou a punição
de outra infração. “
44. O n.º2 do mesmo arguido explicita que, “É sancionado como reincidente quem, na
mesma época desportiva, depois de ter sido sancionado, por decisão transitada em
julgado, pela prática de uma infração disciplinar vier a cometer, por si ou sob qualquer
forma de coautoria, outra infração disciplinar do mesmo tipo, infração disciplinar de igual
ou maior gravidade ou duas ou mais infrações de menor gravidade.”
45. Por outro lado, o artigo o 55.º n.ºs 1 a 3, vem definir as circunstâncias atenuantes:
“a) o bom comportamento anterior, aferido pela inexistência de condenações
disciplinares há mais de um ano;
b) a confissão espontânea da infração;
c) a prestação de serviços relevantes ao voleibol;
d) a provocação;
e) o louvor por mérito desportivo.”

Nos termos do n.º3 do mesmo artigo, “Além destas, poderão excecionalmente ser
consideradas outras atenuantes, quando a sua relevância o justifique.”

46. Registar, ainda, a possibilidade de atenuação especial da sanção, prevista no artigo
60.º: “A sanção concretamente aplicada, depois de determinada ao abrigo do disposto
nos artigos anteriores, poderá ainda ser especialmente atenuada em de um quarto a dois
terços quando existam circunstâncias anteriores, contemporâneas ou posteriores à
infração que diminuam por forma acentuada a ilicitude do facto ou a culpa do agente.”
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47. Referir neste ponto, não existirem quaisquer circunstâncias anteriores,
contemporâneas ou posteriores à prática da referida infração disciplinar que nos
conduzam à possibilidade de atenuação especial da sanção, prevista no artigo 60.º do RD.
48. Feita esta resenha regulamentar e, volvendo ao caso concreto, tendo em vista a
determinação da sanção disciplinar aplicável, importa termos presente quer as exigências
de prevenção geral inerentes a situações como as sub judice, - tendo em consideração a
natureza e a relevância dos bens jurídicos protegidos pelo tipo de ilícito em questão, bem
como a elevada frequência com que ocorre a prática de infrações disciplinares de idêntica
natureza; quer as exigências de prevenção especial.
49. Posto isto, como demos conta nos factos provados, na presente época desportiva, à
data dos factos, o clube arguido, tinha antecedentes disciplinares.
50. Sem prescindir, tratando-se do ilícito disciplinar previsto e punido pelo artigo
99.º[Inobservância de outros deveres], resulta do seu n.º2 que, “Na determinação da
medida da pena prevista no n.º 1 do presente artigo, salvo se cometer a violação do
mesmo dever violado na mesma época desportiva,” o que não é o caso, “não será
considerada a circunstância agravante da reincidência prevista nos artigos 53.º, n.º 1
alínea a) e 54.º do presente regulamento.”
51. Fica, assim, afastada a aplicação da reincidência, a qual determinaria o
sancionamento do clube arguido no agravamento para o dobro dos limites mínimos e
máximos da pena de multa.

52. Acresce que não há a ponderar qualquer circunstância atenuante que possa militar a
favor do clube arguido.
53. Notar que, em sede de audiência, requereu o clube arguido que fosse considerada a
confissão parcial dos factos, ao admitir não ter sido efetuado o controlo do acesso e da
temperatura corporal à arbitra nomeada para o jogo em apreço.

54. Referir que, e com o devido respeito por entendimento diferente, estamos perante
uma confissão que para efeitos do disposto em b) do nº 1 do artigo 55º, não apresenta
qualquer utilidade. Isto porque, não podemos dizer que, a mesma tenha contribuído
decisivamente para a descoberta da verdade, porquanto não necessária para sustentar a
condenação.
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55. Dito isto e como acima se deixou referido, o Clube Arguido, cometeu uma infração
disciplinar p. e p. pelo artigo 99.º do RD com a epígrafe Inobservância de outros deveres,
por referência à violação dos deveres ínsitos nos artigos 6.º, alíneas d) e k) do
Regulamento de Prevenção e Punição de Manifestações de Violência no
Voleibol, punível com a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 1 UC e o
máximo de 50 UC.

56. Neste seguimento e, sopesada toda a materialidade dada como provada e, atendendo
aos critérios orientadores da dosimetria da sanção, entende-se adequado e suficiente,
quer em termos preventivos, quer para efeitos punitivos, fixar a sanção de multa em 3
(três) UC.
IV – Decisão

Nestes termos e com os fundamentos expostos, decide-se julgar parcialmente
procedente, por provada a acusação e, consequentemente condenar o clube arguido CF
Os Belenenses, na sanção de multa de 3 (três) UC, pela prática do ilícito disciplinar p. e p.
pelo artigo 99.º do RD com a epígrafe [Inobservância de outros deveres], por referência
à violação dos deveres ínsitos no artigo 6.º, alíneas d) e k) do Regulamento de Prevenção
e Punição de Manifestações de Violência no Voleibol.
Por aplicação do factor de ponderação de 0.35, previsto no artigo 36.º n.º3 do RD, é a
mesma quantificada em € 107,00 (cento e sete euros).
Notifique-se
Porto, 11 de outubro de 2021

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««

O Conselho de Disciplina, na sua reunião de 08 de outubro de 2021 decidiu:
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PROCESSOS SUMÁRIOS
CD Aves/Termolan vs PV2014/Ac Vol. Colégio Efanor (03/10/2021)- Jogo 95
Liga LIDL – 1.ª Fase
CD AVES/TERMOLAN
T MANUEL BARBOSA, Lic. 1112

EUR 54,00 MULTA

Artigo 138.1RD

(ex vi artigo 114.º e 142.º, n.º 4 – 1º cartão vermelho, conforme relatado no relatório do
árbitro, boletim de jogo e verificação administrativa.)
❖

Esmoriz GC vs Leixões SC (05/10/2021)- Jogo 7
Liga UNA Seguros – 1.ª Fase
ESMORIZ GC
J ROBERTO REIS, Lic. 33889

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
LEIXÕES SC
J SEBASTIÃO ALVES, Lic. 112009

EUR 38,00 MULTA

Artigo 138.1RD

(1º cartão vermelho, conforme boletim de jogo e verificação administrativa.)
❖

GC Santo Tirso vs AAS Mamede (05/10/2021)- Jogo 6
Liga UNA Seguros – 1.ª Fase
GC SANTO TIRSO
C GC SANTO TIRSO

EUR 172,00 MULTA

Artigo 99.1RD

(ex vi artigos 55.º n.º 1 alínea a) e 56.º n.º 2 do RD – Circunstância atenuante – Bom
comportamento anterior – Inobservância de outros deveres – Violação do disposto no
artigo 4.º alíneas d) e k) do Regulamento para a Retoma da Prática Competitiva de
Voleibol – “à entrada do Pavilhão não foi feita qualquer medição da temperatura nem
registo de nomes e contactos aos árbitros e juízes de linha.” - Conforme é relatado no
Relatório do Árbitro. – O clube arguido foi notificado do conteúdo do relatório do árbitro
nos termos atrás descritos. Alegou em síntese que, “A Direção do GCSTirso recebeu, com
surpresa, a vossa notificação, porque havia uma grande convicção de que estávamos a
cumprir com os nossos deveres e com todas as regras de segurança. As medidas
anunciadas que tendem a um retorno à normalidade nas rotinas de treino e de jogo,
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acabaram por provocar entropia na nossa organização interna, facto que muito
lamentamos (…”). Analisada a defesa apresentada, entende este Conselho que a
credibilidade probatória reforçada de que gozam tais relatórios oficiais não foi abalada,
pelo que se confirma a factualidade acima descrita, com as consequências disciplinares
previstas para esta matéria.)

❖

ARQUIVAMENTOS

GC Vilacondense vs AJM/FC Porto (03/10/2021)- Jogo 93
Liga LIDL – 1.ª Fase
Analisada a defesa apresentada pelo GC Vilacondense, nos termos e para efeitos do n.2
do artigo 230.ºdo RD, a respeito da factualidade participada pela equipa de arbitragem,
entende este Conselho não ser a mesma merecedora de censura disciplinar.
❖

Clube Kairos vs Leixões SC (03/10/2021)- Jogo 96
Liga LIDL – 1.ª Fase
Analisada a defesa apresentada pelo Clube Kairos, nos termos e para efeitos do n.2 do
artigo 230.ºdo RD, a respeito da factualidade participada pela equipa de arbitragem,
entende este Conselho não ser a mesma merecedora de censura disciplinar.
❖

SC Espinho vs Vitoria SC (03/10/2021)- Jogo 97
Liga LIDL – 1.ª Fase
Analisada a defesa apresentada pelo SC Espinho, nos termos e para efeitos do n.2 do
artigo 230.ºdo RD, a respeito da factualidade participada pela equipa de arbitragem,
entende este Conselho não ser a mesma merecedora de censura disciplinar.
❖

SL Benfica vs Sporting CP (02/10/2021)- Jogo 466
Supertaça Masculinos
Analisada a defesa e meios de prova apresentados pelo Sporting CP, nos termos e para
efeitos do n.2 do artigo 230.ºdo RD, a respeito da factualidade participada pela equipa
de arbitragem, entende este Conselho não ser a mesma merecedora de censura
disciplinar.
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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.
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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;
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
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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.

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
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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) (...)” .

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
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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:

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.”
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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
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.
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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

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««
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.
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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
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
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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:
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);
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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

64

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) 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.
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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.

§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,
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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
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.”
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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
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
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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
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.”
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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.”

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.
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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

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««

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
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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

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
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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);
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);
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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, apercebeuse 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
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.”
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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
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.
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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.”

76

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
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.
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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.
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
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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
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, consideramse 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
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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
“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
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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.

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.
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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

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««

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.)
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