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Acórdão n.º 111 2011-2012 
 

 

Nº Proc: 84/MA/2012 

Tipo de processo: Protesto 
 

Competição: Campeonato Nacional Masters - Open de Verão  
Data: 30 de Junho de 2012  – Local: Piscina Municipal de Reguengos de Monsaraz 

 

 

 

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Natação acorda no seguinte: 

 

1. É objecto da presente deliberação, o Protesto apresentado pelo Futebol Clube do Porto 

(FCP) relativamente à Prova 12 - Estafeta Mista de 4 x 50m Livres, prova inserida no 

Campeonato Nacional Masters – Open de Verão, realizada no dia 30 de Junho de 2012, na 

Piscina Municipal de Reguengos de Monsaraz. 

 

2. Para além do protesto formal escrito, o processo encontra-se instruído com a documentação 

apresentada pelo próprio clube protestante. 

 

3. Cumprindo antes de mais apreciar se se encontram preenchidos os requisitos formais 

exigidos pelos regulamentos, verificamos que: 

1. Consta do processo o duplicado da intenção de protesto, apresentada logo após o 

término da prova, conforme devidamente atestado pela Juiz-Árbitro à Prova, que 

assina a sua recepção; 

2. O protesto formal escrito, devidamente fundamentado, subscrito por advogado, 

acompanhado de documentos e procuração, deu entrada nos serviços da FPN no dia 

5 de Julho de 2012, às 17:21, por meio de telecópia; 

3. Os respectivos originais deram entrada nos serviços da FPN, em 6 de Julho de 

2012, por meio de carta registada com aviso de recepção, sendo a data do 

respectivo registo nos CTT de 5 de Julho de 2012; 

4. O protesto escrito foi acompanhado de um cheque, emitido à ordem da Federação 

Portuguesa de Natação, no montante de 242,50 € (duzentos e quarenta e dois euros 

e cinquenta cêntimos), quantia esta correspondente à taxa de justiça prevista no nº 2 

do artigo 160º do Regulamento Geral. 
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4. Foi, assim, dado cumprimento cabal ao preceituado nos artigos 159º e 160º do Regulamento 

Geral da FPN, pelo que, por conseguinte, estamos em condições de apreciar os fundamentos 

do protesto. 

 

5. Em síntese, alega o FCP, com relevância para a apreciação da questão, que a sua Estafeta 

Mista 4x50 livres, participante na Prova 12, realizada no dia 30 de Junho de 2012, nadou 

inserida na Categoria 4, e nessa mesma prova nadou a equipa do Sport Algés e Dafundo 

(SAD) com a referência na “Start List” de que pertenceria à Categoria 3, quando, a final, se 

veio a apurar pertencer à Categoria 4, ou seja competir directamente com a Estafeta Mista 

do FCP. 

 

Ora, no entendimento da entidade protestante, FCP, sendo característica específica das 

provas da Categoria Master que as séries das diversas provas admitem equipas de diferentes 

categorias, sendo que a competição entre equipas e respectivos resultados se faz entre 

equipas da mesma categoria, revela-se então fundamental que a composição das equipas, no 

que à sua categoria diz respeito, seja antecipadamente conhecida, para que as equipas 

participantes em cada série saibam se estão a nadar na mesma série de outras equipas 

pertencentes à mesma categoria que a sua. 

 

Mais refere que o desconhecimento dessa informação alterou o comportamento em prova de 

equipa que nadou a estafeta do FCP não adaptando o seu esforço e a sua velocidade à 

competição directa com a equipa do SAD. 

 

Concluindo, defende o FCP terem sido violados os pressupostos das normas regulamentares 

em vigor na FPN e, designadamente, o Ponto 5 do Regulamento das Condições Nacionais de 

Natação 2011/2012 aplicável ex-vi do Ponto 9 do Regulamento Específico da Categoria 

Master. 

 

6. Apreciando: 

 

Grande parte dos argumentos expendidos pelo FCP no seu protesto são relativos a matéria 

de facto, e alguma dela inclusive meramente especulativa. Afigura-se-nos completamente 

inaceitável que se pudesse sequer pensar em alterar classificações de provas realizadas com 

base “no que poderia ter sido feito se…” Como é evidente nunca poderíamos saber se 

haveria um resultado diferente ou o mesmo, havendo de resto que ter em conta que havia 

mais equipas em prova (na mesma prova e na mesma categoria) para além do FCP e do 

SAD. 

 

Sem nos atermos demasiado nesse ponto, verifica-se, em qualquer caso que, no essencial, os 

argumentos apresentados pelo FCP entroncam sempre em questões que pressuporiam um 
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conhecimento e alteração ou reanálise de matéria de facto o que é regulamentarmente 

vedado. 

 

Com efeito, dispõe o artigo 158º do Regulamento Geral que é reconhecido o direito de 

protesto a todos os concorrentes inscritos numa competição para protestar uma decisão do 

Júri ou do Árbitro, com base em questões de direito, e não sendo aceites protestos baseados 

em questões de facto. 

 

Por outro lado, o que o FCP peticiona, a final da sua exposição, é que seja considerada sem 

efeito a classificação atribuída ao SAD, passando a considerar-se necessariamente o FCP 

como a equipa que obteve o melhor tempo. 

 

Ora tal conclusão seria, sempre, para além do mais, totalmente impossível. Como poderia 

esperar-se que por via do alegado pelo clube protestante se pudesse desclassificar um outro 

clube, sem que do processo conste a presença de qualquer elemento probatório que possa 

imputar a esse outro clube um qualquer grau de culpa ou sequer de intervenção, no eventual 

erro de indicação da Categoria da estafeta, ainda que o mesmo tenha existido, ou seja de que 

este clube possa ter violado a inalterabilidade das inscrições. 

 

Acresce que no que respeita às normas alegadamente violadas tão pouco se entende a 

invocação de normas não aplicáveis à questão subjudice como fundamento do protesto 

apresentado. Na verdade, refere-se na conclusão terem sido “violados os pressupostos das 

normas regulamentares em vigor na FPN, e designadamente, o Ponto 5 do Regulamento das 

Competições Nacionais de Natação 2011/2012 aplicável ex vi do Ponto 9 do Regulamento 

Específico da Categoria Master.” 

 

Ora, parece-nos claro que o artigo 9º do Regulamento Específico da Categoria Master não 

remete para o Regulamento de Competições Nacionais, nem, aliás, para qualquer outro, 

limitando-se no seu clausulado e em matéria de referências regulamentares, a incluir uma 

vaga referência ao “respeito” pelos Regulamentos da FINA, o que nada tem a ver com o 

alegado pelo clube protestante. 

 

De igual modo, tão pouco qualquer outra norma do Regulamento Específico da Categoria 

Master remete para o Regulamento de Competições Nacionais que assim não se aplica às 

provas da categoria ora em apreço, sendo certo que, ainda que fosse aplicável, e apenas por 

exercício de raciocínio sempre diremos que não vislumbramos, pelos fundamentos já 

referidos, que estivéssemos perante provas de violação do mencionado artigo 5º daquele 

Regulamento. 

 

Por último, referir ainda que tão pouco existe qualquer norma violada, designadamente o 

artigo 5º do Regulamento do 14º Campeonato Nacional / Open de Verão de Masters 2012, 
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Regulamento este que citamos por ter sido junto ao protesto embora erroneamente referido 

como Regulamento Específico da Categoria Master 

 

7. Pelo que, pelos fundamentos expostos, decide este Conselho de Disciplina considerar 

improcedente o protesto, apresentado pelo Futebol Clube do Porto, mantendo-se todas 

as decisões tomadas pelo juiz árbitro da prova, com as inerentes consequências 

desportivas já efectivadas. 

 

 

 
* 

Registe.  

Notifique o clube protestante. 

 

 

Elaborado em 7 de Dezembro de 2012, na sequência de deliberação obtida por meios 
electrónicos. 

    

Pedro Manuel Chaves Pereira de Almeida e Sousa (Presidente) 

 

Sónia Maria Correia Teixeira (Vogal) 

 

Tiago Gonçalves Pires da Costa (Vogal) 


