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Deliberações do Conselho de Justiça 

 
 

O Conselho de Justiça, a 10 de janeiro de 2023, decidiu: 

 
 

ACÓRDÃO 

 

1. O Arguido - Treinador do CF “Os Belenenses”, Wladimir Xavier - deduziu Incidente de 

Recusa dos Ex.mos. Instrutores do Processo Sumário instaurado por factos ocorridos 

aquando da realização do jogo oficial n.º 422, disputado no passado dia 13 de novembro 

de 2022, entre as equipas do CF “Os Belenenses” e do Dumiense FC, jogo a contar para 

o Campeonato Nacional de Seniores Femininos da II Divisão. 
 

2. Dúvidas não existem de que estamos perante um Processo Sumário o qual, nos 

termos do artigo 185º, n. º1 alínea b) e 178º, n. º1 in fine, ambos do Regulamento de 

Disciplina da FPV (doravante RD), segue uma forma especial de tramitação, distinguindo-

se, por isso, do procedimento disciplinar que é tramitado sob a forma comum. 
 

3. Tal resulta da parte final do nº 1º do artigo 178º que refere expressamente: “o 

procedimento disciplinar regulado pelo presente Regulamento obedece a uma rigorosa 

separação e independência entre o exercício de funções disciplinares decisórias e o 

exercício de funções disciplinares instrutórias, sem prejuízo do que é estabelecido para 

o processo sumário.” - o sublinhado é nosso.  
 

4. A tramitação do Processo Sumário encontra-se prevista nos artigos 228.º e ss do RD.  
 

5. Resulta dos autos que o relatório elaborado pela equipa de arbitragem foi transmitido à 

Secção Disciplinar – Conselho de Disciplina (doravante CD), por email datado de 14 de 

novembro de 2022.  
 

6. Com vista à apresentação de defesa, em 16 de novembro de 2022, foi o Arguido 

notificado da infração pela qual se encontrava indiciado, tendo o mesmo constituído 

mandatário, apresentado defesa e requerido a realização de diligências probatórias, as 

quais foram realizadas por jurista para o efeito nomeada – Dra. Mariana Moreira -, pela 

Secção Disciplinar, tudo conforme a tramitação legal exigida para este tipo de processo – 

Processo Sumário. 
 

7. Posteriormente o Processo foi apreciado e decidido pelo CD, tendo sido aplicada a 

correspondente sanção, a qual foi devidamente comunicada ao Arguido.  

  



8. O Processo seguiu, pois, toda a tramitação regulamentarmente prevista, não existindo 

qualquer violação legal, motivo pelo qual e sem necessidade de mais delongas, se 

indefere o incidente de recusa suscitado. 

 

Sem custas, atenta a manifesta simplicidade da causa. 

 

Notifique-se 

  

Porto, 10 de janeiro de 2023.  

  

O Conselho de Justiça da FPV 
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