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Acórdão n.º 20 2012-2013 
 

 

Nº Proc: 119/PA/2012 

Tipo de processo: Sumaríssimo 
 

Competição: Campeonato Nacional da 2ª Divisão da Categoria de Seniores Masculinos 

Jornada: 5ª 

Data: 2 de Dezembro de 2012  -  Hora: 13h00m – Local: Piscina do Algés 

 

Clubes:  

 Visitado:    Grupo Solidariedade Musical Desportivo Talaíde (GSMDT)  

 Visitante:  Gespaços - Gestão de Equipamento Desportivos .E.M.(Gespaços) ) 

 

 

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

É objecto da presente deliberação o jogo de Pólo Aquático em referência, relativamente ao qual foi aberto 

o processo acima identificado, o qual, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 45º e 94º do 

Regulamento Disciplinar, por se encontrarem reunidos os respectivos requisitos, segue a forma de 

processo sumaríssimo. 

1. Este Conselho analisou os seguintes documentos:  

a. Acta de jogo; 

b. Relatório de arbitragem, subscrito pelos árbitros Hugo Legras e Mário Rui Santos, o 

qual refere o seguinte: 

“No 1º período o cronómetro dos 30'' deixou de funcionar. No 2º período, aos 3:35 foi 

mostrado cartão amarelo ao jogador nº 1 (Tiago Costa) do GSMDT (touca branca) por 

ter protestado com uma situação de jogo. Sem mais nada a assinalar..” 

c. Registo biográfico do jogador Tiago Costa. 

 

2. Não foi apresentada qualquer defesa ao abrigo do nº 2 do artigo 95º do Regulamento Disciplinar; 
 

3. Nos termos do disposto no nº 2 do artigo 46º do Regulamento Disciplinar, na sua nova redacção 

aprovada em 19 de Julho de 2012 e em vigor desde 1 de Outubro de 2012, ainda que o árbitro tenha, 

em jogo, optado pela mera advertência resultante da amostragem de cartão amarelo, se a conduta 

descrita no relatório for passível de enquadramento numa norma disciplinar ela será normalmente 

apreciada pelo Conselho de Disciplina. 
 

4. No caso em apreço a situação descrita, respeitante ao jogador do GSMDT, Tiago Costa, deixa-nos 

muitas dúvidas de que se terá efectivamente tratado, designadamente não permite concluir, sem 

margem para dúvidas que possa ter sido um protesto com uma decisão de arbitragem. Assim, porque a 
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dúvida deve ser sempre analisada em benefício do infractor, não podemos considerar que a conduta 

do jogador possa ser subsumível à previsão de qualquer norma que preveja infracção disciplinar, pelo 

que se entende não haver lugar a qualquer sanção pela mesma. 
 

5. Decisão: 

Nos termos e com os fundamentos acima expostos, decide este Conselho de Disciplina: 

 Não condenar o jogador do GSMDT, Tiago Costa, em qualquer sanção. 
 

 

* 

Registe.  

Notifique ambos os clubes intervenientes. 

 

Elaborado em 06 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) 


