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Recurso Hlerórquico I mprópfio

Proc. n":02 - l4lls

Recorrenle: GtL vtcENTE FuTEBot cLuBE - tuTEBo[, sDUGl, LDA (G

vrcENrE).

Objecfo: Recurso hierórquico do decisðo de condenoçõo do
Recorrente, ncr sonçõo de repreensõo e ocessoriomente no
sonçõo de mulfo de € 30ó (trezentos e seis euros|, pelo
prófico do înfrocçöo disciplinqr p. e p. pelo ortígo 1lgo, no Z

(no que se verificou o circunsrôncÌo ogrovonte do reincidêncio, previsto

no or1" 540, no r do RD) do Regulomento Disciplinor dos
compefições orgonizodos pelo Ligo portugueso de Futebol
Profissionol (RD), por foctos ocorridos (ontes) do início do
jogo rrGlL VICENTE FUTEBOL CLUBE - FUTEBOL, SDUe,

LDA/VIÓR|A SPORT CLUBE SAD', reotizodo em 171Q8/2Q14, q

conlor poro o l.o jornodo dq ,,lo Ligo", oplicodos em
processo sumório, com bose no Relolório do Árbitro e dos
Delegodos do LpFp.

Acórdão

Deliberom em Reuniôo prenório, nos termos do ortigo 2900 do
Regulomenlo Disciplinor dos competíções orgonizodos pelo Ligo
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Porlugueso de Futebol Profissionol (RD) os Membros do Conselho de

Disciplíno (CD), Secçõo Profissionol, do FPF:

o o

Ligo", reolizou-se o jogo no 0010104, entre o GIL VICENÏE FUTEBOL

CLUBE - FUTEBOL, SDUQ, LDA E VIÓRIA SPORT CLUBE SAD.

2.No Relotório de Ocorrêncios do Árbitro do jogo fez-se constor,

poro o que oquiinteresso:

"...o jogo teve ínício ds 18;08 (oito minufos de ofroso/ em virtude

de umo tnegulandode com o eguipomenfo do guqrdo-redes do

equþo A [GlL VICENIE]. gue só foi detecfqdo no tÚnel de ocesso

(tope prefo em meìo ozul e comliolo preto interior mqngo

comprÍdo, no comisolo qzvl monga curtøJ".

3.Do Relotório dos Delegodos do LPFP relotivo oo jogo referido no

número I, no que diz respeito ò motério objecto do presente

Recurso, conslo, designodomente:

"o jogo começou com I (oito) minutos de otroso devído oo

guardo-redes do GfL V,CENIE, se fer opresenfodo no fÚnel de

2

processo sumórío, nos termos dos orligos 257o e seguintes do RD, o GIL

VÍCENTE FUTEBOL CLUBE - FUTEBOL, SDUQ, LDA, O 2210812014, dCIO

opresentou petiçdo de recurso hierórquico impróprio poro o Pteno do

Secçõo Profissionol.

se con com o

t. RELAÍóR|O DE TRAMTTAçÃO pROCeSSUAt

r
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ocesso oo leneno de iogo com irreguloridode no

equípomento".

4. Em reuniõo restrltq do Secçðo profissionol do conselho
Disciplino do FPF reqlizodq no dio lg de Agosto de 20j4,
deliberodo, com referêncio oo jogo em couso, e no ômbilo

seu

processo sumório trqmilqdo nos termos dos orligos 2570 e
seguintes do RD, oplicor oo GIL V,CENIE o sonçöo de repreensõo

e o sonçõo ocessóriq de mulio no montonle de € 30ó (trezentos e
seis eurosJ, pelo prótico do infrocçõo disciplinor p. e p. pelo orligo
I l9o, no 2 (no que se verifícou q circunstôncio ogrovonle do reincidênciq,

previsfo no orto 54o, no 1 do RD) do Regulomento Disciplinor dos

competições orgonizodos pelo Ligo portugueso de Fufebol

Profissîonol (RDl, por foctos ocorridos (ontes) do inicio do jogo rrGtl

VICENTE FUTEBOL CLUBE . FUTEBOL, SDUQ, LDA/VIÓRIA SPORT

CLUBE SADlr, reolizodo em IT /0812014, o conlor poro o I .o jornodo

dq "lô Ligo", oplicodos em processo sumório, com bose no

Relotório do Árbilro e dos Delegodos do LpFp.

5. A referido deliberqçöo do secçöo profissÍonol do cD do FpF foi

lornqdo públÍco por cornunicqdo oficiol do LpFp, dotodo
delT/0812014 (cf. doc. no t).

ó. Nöo se conformqndo com o referido decisõo, o GIL vtcENTE

FUTEBOL CLUBE - FUTEBOL, SDUQ, LDA, o 22l\gl2o14, delo
opresentou petiçõo de recurso hierórquico impróprio pqro o pleno

do secçôo Profissionql, o quol foí recebids e outuodo como
recurso hierórquico impróprío poro o pleno do secçõo proflssionol

do CD do FPF, nos termos dos ortigos 2g0o e seguintes do RD.

K
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/. No seu requerimento o Recorrente pediu poro ser inquirido

como testemunho José Pimento, seu funcionório, o que foi

deferido, e o que se procedeu em conformidqde.

meios ozuîs celesfes co,respondenfe oo equípomento

olternotivo

2. Assim sendo, o guardo-redes da reconente Adriono Fachíni

no refendo fogo opresenfou-se equipodo com o

eqvipomento qlternqfivo no l.

3. Ou sejo, com comÍsolo ozul ce/este com mongos prefos,

colçõo bronco e meios ozuis celesles com duos /lsfos prefos.

4, Foi só no fúnel de ocesso paro o fereno de iogo, gue o

senhor órb¡tro do porfido enfendeu gue o equipomenfo do

guordo-redes da reconente opresentovo irreguloridode,

designodomenfe, por referêncio o cor preto em meio ozul e

mongo prefo no comisolo ozul e, desfo moneíro mondou

desequþor o referido guordo-redes poro possor a octuqr

com e comisolo ozulcelesfe sem os mongos prefos.

a

4

A Reconente opresenlou os conclusões do olegoçõo de recurso

que integrqm fls. l4 o l7 dos qutos e oqui se döo por inlegrqlmente

reproduzidos.

No suo porte útil podem resumir-se qo que segue:

l. Poro esse jogo foi outorizodo pela LPFP o olteroçõo do

equipomento da reconente poro o posiçöo de guordo-
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5. Oro, desequipor e voltor o equipor um guordo-redes

demoro olgum fempo, doí que o jogo se fenho iniciado

com cerco de I minutos de ofroso.

6. O que, no entonto, nõo se fÍcou o dever ò reconenfe

onfes o eno do

equipomenfo

senhor órbîtro do portida uma vez que

do guordo-redes do reconenle ndo

opresen fo vo q ualq u e r irre gulorid od e.

7. Ao que ocresce que porc o referido iogo, o eqvipo do
Vílório SC SAD foì outorizodo o usor o eguipornenfo dos
jogodor de campo com meios broncos; porém, os

iogodores do Vitória SC reolborem o logo em couso com
mer'os broncos ßfodos o prefo.

8. /sto sem que o senhor orbitro do portíde ou os senhores

de/egodos do L.P.FP. tenhom detecfodo quolquer

irreguloridode no eguipomenfo dos ¡bgodores de compo
do Vitório SC SÃO, o gue deveriom ter feito consfor nos

respecfivos Relofórios do Jogo e de Oconêncios, mos nõo

fizerom, bem corno deven'o o senhor órbitro do portido ter

ordenodo oos logodores do Vitório SC SAD gue frocossern

de meios. porineguloridade no seu equipomento.

9. Rozðo porque tendo o senhor érbtlro volidodo o

equipomenfo dos jogodores do Vitório, deverio iguolmente

ter volidodo o equipamenlo do guordo-redes do
reconente, que ql,ös se opresenfovo em conformidode

com os regulomenfos.

10. A recorrente respeitou, pois ern obsolufo, a norma do orligo
42" do Regu/omenfo dos Compefições Orgonizodos pelo

t
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L,P.F.P, e nõo violou os nornos dos orfigos 54o, no I e I 19" do

Regulomento Discþlinor dq L.P.F.P., nem comefeu quoþuer

ínfrocçõo dtsciplino4 pelo gue não violou o disposlo no

FPF (cf. orl.os 290o e segs. do RD, ex vt ort.o 262, no 2, do RD).

Nos termos do ortigo 292o do RD, "o recurso interpõe-se por meto

de requer¡mento devidomente fundamentodo, dÌrigido oo Presídenfe

do Secçõo Disciplnore opresentodo no prazo de cinco diqs".

O RD nõo define quolquer formo ou tromitoçöo especiol poro o

Recurso Hierórquico.

O Recurso é tempestivo e o Recorrenle tem legilimidode poro

recorrer, nos termos previstos no no 1 do ortigo 29'lo do RD.

O Recurso foi opresentodo no dio 22 de Agosto, mos outuqdo e

distribuÍdo no dio 26 do mesmo mês, dotq do primeirq reuniõo do

Secçõo Profissionql do CD subsequenTe ò do opresentoçõo do Recurso.

Nos termos do ortigo 293" do RD, o opresentoçõo de recurso nõo

suspende o eficócio do decisdo recorrido.

IV, FUNDAMENTAçÃO

IV.I.FACTOS PROVADOS

6

Termino pedindo que o decisõo reconidq sejo revogodo e

substituído por outro que obsolvo o recorrenle dos sonções que lhe

forom oplicodos.

lll. O Recurso Hierórquico lmpróprío poro o Plenório do Secçðo

Profissionol é o meio opropriodo poro impugnor qs decisöes proferidos

ern processo sumório pelos membros do Secçöo Profissîonol do CD do

L.P.F.P

't1r 
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Dos elernentos constontes dos outos e dos decroroções presrodos

(cf, o referido em 1.7 .) consideromos provodos os seguintes foctos:

l. No dio l7 de Agoslo de 2014, q contor poro o l.o jornodo do
"lo Ligo", reolizou-se o jogo no 0010104, entre

FUTEBOL CLUBE - FUTEBOL, SDUQ, LDA e VlTóRt

SAD.

2. Do Relotório de Oconêncios do Árbitro do jogo

que oquiinteresso:

"...o jogo feve início òs 18:08 (oito minutos de otrosol em vir-tude

de umo ineguloridode com o equipomento do guordo+edes do
equipo A [GlL VICENTEI, que só foi deiecfodo no túnel de ocesso

(Iope preto em meiq ozul e comrsolq preto interior mango

comprido, no comisolo øzul mangq curto)".

3.Do Relotório dos Delegodos do LPFP relotivo oo jogo referido no

número l, no que diz respeito ò moiério objecto do presente

Recurso, consto, desígnodomente:

"o iogo começou com B (oito) minufos de ofroso devido ao
guordo-redes do G/L V,CENIE se fer opresentodo no fúnel de

ocesso oo teneno de iogo com irreguloridode no seu

equîpomento"-

4. Ern reuniôo reslriio do Secçõo Profissionol do Conselho de
Disciplino do FPF reolizodo no dio 19 de Agosto de 2014, foi o
Recorrente sqncionqdo nos termos jó ocimo referidos (em l. 4.)

5. Como tombém jó se viu, o referido deliberoçöo foi objecto de
publicoçõo nos termos legolmente prevístos (cf. l.S.).

IV.2 MATÉRIA DE DIREITO

7
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A decisöo reconido foi regulorrnente proferido em processo

surnórîo, com bose nos relotórios de ocorêncîos subscritos pelo órbitro e

pelos Delegodos dq LPFP nomeodos poro o jogo (cf. pontos 2 e 3 de

tv.l. nos termos dos os 257o e uintes do RD.

relolórios, como, de resto, confirmou os foctos deles constonfes, ontes

direccíonondo o suo impugnoçõo noutro senlido, como se veró.

Pelo que, os foctos descriios nos pontos 2 e 3 dos FACTOS devem

consideror-se como provodos.

Recordemos o essenciol do suporte probofório, poro de seguido

otentormos em que rodÍco o presente impugnoçöo, opreciondo-o.

A recorrenle foi punido pelo prólico do infrocçöo disciplinor p. e

p. pelo ortÍgo 'l l?o, no 2, do Regulomento Disciplinor dos Compeliçöes

orgonizodos pelo Ligo Porfugueso de Futebol Profissionol (RD), por foctos

oconidos (ontes) do inicio do jogo trGll VICENTE FUTEBOL CLUBE -

FUTEBOL, SDUQ, LDA/VITÓRIA SPORT CLUBE SADD, q contqr poro o I.o

jornodo do "lo Ligo". Concrelomenle porque o jogo teve início com

um otroso de oito (8) minutos em virlude de umq irreguloridode hovido

Çorn o eguípomento do guordo-redes do GIL VICENTE, que openqs

tendo sido detectodo no túnel de ocesso oo relvodo ontes do início do

jogo, o ÁrbiTro ordenou se procedesse ò respectivo regulorizoçõo.
I

Nos lermos do dísposto no ortigo l3o olíneo f) do RD, os Reiotórios

de Ocorrêncios subscritos pelo equipo de orbitrogem e pelos Delegodos

do LPFP, relotivomenle oos foctos por eles directomente

percepcionqdos no exercício dos suos funções, gozqm de umo especiol

forço probotório, designodomenfe, beneficiom de umo presunçöo de

verqcidode, o quol só pode ser qfoslodo medionle provo em contrório.
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TroduzÍu-se o mesmo no focio de oquele jogodor se opresentor com
umo fope (fllo odeslvo) prelo em melq ozule comlsolo lnlerlor prelo de

mongq comprldo, no comlsolo ozulem mongo curlo,

Emboro lol circunstôncio nöo tenho sido rerevonte, como se veró

deve dizer-se que, nos termos regulomentores (concretornenre

conformidqde com o disposto no orlo 42o do Regulomenio dos

Competições Orgonizodqs pelo Ligo Portugueso de Futebol Profissionol-

RC), foro qutorizqdo o olteroçõo do equipomento do mesmo guordo-

redes (do normol poro equipomento olternotivo), o quol, como o
Reconente olego e poro o que oquî interesso, possou o ser comísolo

ozul (celesle) e meiqs ozuis (celestes).

Só que, como jó se viu, no meio ozul do equipomento foi oposto

umo lope (filo odesivo) preto e sob o cqrnísolo qzul o mesmo jogodor

vestîu comísolo interîor preto de mongo comprido,

Oro, prescrevem os Leis do Jogo 20j4/2015 (oprovodos pelo

lnternolionol Footboll Associotion Boord), no suq Lei 4 (otinente o
equipomenfo dos jogodores), que "o equipamento bdsico obrigotório

do jogodor compreende os seguinles peços seporodos;

' comisolq ou comrso com mongos - se o Jogodor usor comisolo

Ínterlo¡, d cot dos mongos deve seÍ o mesmo da cor predomlnonfe dqs

mongos dq comísola ou cqmlbo.

. rneios - se o lìla odesivq ou mqlerlal semelhonfe for øpllcodo

exfernomenÍe, deverá se¡ dq mesmo cor gue o parte do meio em gue é

aplicadø.
tt

I
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\
Serve o exposto poro dÍzer que bem ondou o Árbitro do porlido

quondo, constolodq q inegulqrÍdqde no equipomento do referido

jogodor, openos no túnel de ocesso oo feneno de jogo. ordenou que o

co de com os

leís do jogo (concretomente no que tonge oo equipomenlo), nöo söo

poro obseryor no suq totolidode.

Mos oí emerge o regulomentoçõo que enformo o oclividode

desportivo em couso, oo impor que os jogodores devem, em especiof

opresenior-se no jogo devidqmente equipodos de ocordo com os Leis

do Jogo e Regu/omenfos (olfneo o. do no 3 do orfo 54o do Regulornenlo

dos Competições), de que jó curómos.

De resto, o Recorrente, no essenciol, ossento o suct impugnoçõo

nq bqse do ofirmoçöo de que observou o cor do equipornenlo (do seu

guordo-redes), em conformidode com o estobelecido no jó citodo orto

42o do RC.

Só que q mesmo Recorrente veio o desrespeitor, nos específicos

ospectos jó referidos, os prescrições ímpostos pelos Leis do Jogo, e que

determinqrom o Árbitro o ogir, qssim originondo o referído olroso, nos jó

enunciodos termos; sem nunco se hover suscitodo o questõo do

10

{
estobelecidos e que regem o jogo, o que determinou o mencio

qtroso.

Doí que nõo posso dizer-se que esse ofroso ficou o dever-se

Árbitro do porlido e nöo ò Recorrente. É que, contrqriqmenle oo que

esto qfírmo, o equípomento do guordo-redes do recorrente

opresentovo o referido irreguloridode o que urgio por cobro.

f rrf .1pt;'FUTEBOL POR TODOS FUTEBOL PARA



ffi
FEDERAçÃO
PORTUG UESA

OE FUTESOL

\
(ÍnlobservÕncio do cor (no globolidode) do equipomento olternotivo
ordenodo/qutorizodo pelo Ligo.

Donde, constqtodo o ineguloridode no equÍpomento do referido
jogodor, oo Árbitro do portído ouirq olternotivq nõo restqvo se nõo
ordenqr que o jogodor se equiposse lololmente em conformidode com
os regrqs pré-estobelecidos e que regem o jogo, o que determinou o
mencionodo qtrqso, qssÍm incorrendo o Reconente no infrocçõo
discíplinor p. e p. pelo ortigo I I go, no 2, do RD.

Nq verdode, considero-se ínfrqcçõo discþrrnor o focto voluntório,
por ocçÕo ou omlssÔo, e oindo que meramente cuþoso, que viole os

deveres gerois ou especiors prevlbios nos regvlomentos despodivos e
demorb legrsloçõo ophcóvet

oro, foce o tudo o exposto, focilmente se conclui que forom, por
porte do Arguido/Reconente, preenchídos os elementos essenciqis do
infrocçõo disciplinor que söo de verificoçõo curnulotivo (cf. ort. l z.o, n,o

l, do RD): (i) o focto do ogente (que tonlo pode troduzir-se numo
ocçõo como numo omíssÕo); (ii) o ilrcifude desse mesmo focto; e (iií) o
culpo,

Tendo sido soncionqdo em conformidqde.

Deste modo, nöo se qntolhondo quolquer erro no pesquisq do
molério de focto nem quonto qo seu enquodromento jurídico-

disciplonor por porte do decisöo reconidq, mois nodo cobe oprecior.
com o ressolvo de umo último questõo que vem suscitqdq, e o que nos

referiremos de seguido.

Efectivqmente, ofirmo q Reconenle, em sfntese, que o Árbitro,

lendo volidodo o equîpomento dos jogodores do Vitório (por nodo ter
,11

x
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feito constor no seu relotório), que estorio irregulor, deverio iguolmenle

ter vqlidodo o equipomento do seu guordo-redes.

Vejomos:

fpossivelmente irregulores] nõo foltorõo os correspondenles meios de

controle.

Sempre se diró, no entonto, que nõo exisfe um tldtreíto ò

igualdode na ilegolídoden o.J ò tøepetiçõo dos enosr) |GOMES

cANOiltHO E OUIRO CONSLTUIÇÃ,O DA REPÚBI'CA ANOTADA 3o ED

PAGI30), podendo a Adminìstraçõo ofostor-se de umo prdtico onterior

gue se mosfre ser i/egolr.

v. DECTSÃO

Nos termos e com os fundomentos exposlos, decide-se negor

provimento qo Recurso opresenlodo pelo Recorrente GIL VICENTE

FUTEBOL CLUBE - FUTEBOL, SDUQ, LDA (G'r WCENTEI e, em

consequêncio, monler e confirmor o sonçöo oplicodo, de repreensöo e

ocessoriomente nq sonçöo de multo de € 30ó (trezentos e seis euros),

t Doulrino qfirmodo reiterodomente pelo jurisprudênciq do STA, de que se cilom o
título meromente exemplîficolivo os Acds, de 29-01-2002 (proc.O47525l e de 2l{5-2002
(in bose de dodos do dgsi).

12

\

recorrido, ontes sim o umq evenluol omissõo do órbifro do portido.

Oro, nesto sede, openos podemos curor dq conformidode legol

dos decisões proferidqs em processo sumorîo pefos membros do Secçõo

Profissionol do CD do FPF (cf. ort.os 290o e segs. do RD, ex vi Regime

Jurídîco dos Federoções Desportivos - qprovctdo pelo ÐL 248-812008, de

3l de Dezembro -, e ort.o 262, no 2, do RD).

como n
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pelo prólico do infrocçõo dísciplinor p. e p. pero ortigo r 
,l9o, 

no 2 (no que

se verificou o clrcunslôncio ogrovonte do reincidêncio, previslo no qrto 54", no I do RDf

do Regulomento Dîsciplinor dos competíções orgon2odos pelo Ligo

PorTugueso de Futebol Profissionol (RD).

Notifique.

Custos pelo Reconente,
{l

Nos termos dos orls. 279.o, n.o 4, 283.o, n.os I r ol. o), e 2, e 284.o, n.o

3, todos do RD, fixo-se o volor do emolumento discíprinor em € 40g

(quolrocentos e oito euros), correspondente o 4 UCs.

Lisboo, oos 9 de de 201 4
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