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Acórdão n.º 86 2012-2013 
 

 

 

 

Nº Proc: 58/PA/2013 

Tipo de processo: Sumaríssimo 
 

Competição: Taça de Portugal da Categoria de Seniores Masculinos 

Jornada: Oitavos de Final 

Data: 27  de Abril de 2013  -  Hora: 19h30m – Local: Piscina Municipal de Guimarães 

 

Clubes:  

Visitado:    Vitória Sport Clube (VSC) 

 Visitante:  Lousada Século XXI - Actividades Desportivas e Recreativas, E.M. (Lousada XXI) 

 

 

 

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 Eurico Silva e Mónica Silva, o qual 

refere o seguinte: 

“Aos 6'11 (3º período) o jogador do VSC, Bruno Trindade, foi excluído por 20 segundos. 

No entanto, na sequência dirigiu-se ao árbitro gesticulando como que a dizer "és tolinha" 

(apontou o dedo indicador na sua testa. E por esse motivo foi excluído com substituição 

aos 6’10 e foi-lhe exibido o respectivo cartão vermelho.” 

c. Registo biográfico do jogador Bruno Trindade. 

 

2. Não foi apresentada qualquer defesa ao abrigo do nº 2 do artigo 95º do Regulamento Disciplinar; 
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3. Nos termos das disposições conjugadas dos nºs. 3 e 5 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, a 

amostragem de um cartão vermelho a um jogador, pode implicar para o mesmo a punição automática 

com a pena de 1 jogo de suspensão, se verificadas as circunstâncias do referido nº 3, ou ser a situação 

apreciada pelo Conselho de Disciplina e deliberar a aplicação de uma sanção, ou não, consoante as 

circunstâncias do caso, ao abrigo do nº 5 do mesmo artigo. 

 

4. No caso em apreço, a referência constante ao jogador nº 11 do VSC, Bruno Trindade, não invoca 

qualquer das normas referidas naquela previsão regulamentar, pelo que não estamos no âmbito do nº 3 

do artigo 46 e aplicação automática da pena de 1 jogo de suspensão, havendo assim que apreciar 

livremente a conduta e o seu eventual enquadramento em norma disciplinar que preveja uma sanção. 

 

5. Ora, a conduta descrita, - apontar com o dedo na testa – independentemente da ilação que o árbitro faz 

da mesma, que é conclusiva, é objectivamente e comumente considerado desde sempre como sendo 

um gesto que efectivamente para qualquer destinatário médio será entendido como querendo dizer que 

a pessoa para quem se faz o gesto é “tolinha” (para reproduzir o termo usado no relatório) ou, como 

equivalente “maluca”, “tonta”, “louca” ou expressões equivalentes, no fundo todas elas pretendendo 

dizer que o destinatário sofre de uma deficiência cerebral ou se encontra afectado nas suas 

capacidades de discernimento. Assim sendo, este gesto, consubstancia, sem margem para dúvidas, um 

gesto que se traduz numa injúria para com a pessoa a quem é dirigido, neste caso o árbitro. 

 

6. Enquadra-se assim a conduta descrita na norma do artigo 48º nº 1 do Regulamento Disciplinar, que 

prevê a punição da referida conduta, com a pena de 2 a 4 jogos de suspensão. Tendo em conta as 

circunstâncias descritas no relatório, não se vislumbra um especial grau de culpa por parte do agente 

infractor que faça merecer uma agravação da pena, afigurando-se assim como adequada e suficiente 

aplicação da pena mínima de 2 jogos prevista na norma sancionatória. 

 

7. Decisão: 

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

 Condenar o jogador do VSC, Bruno Trindade, na pena de 2 (dois) jogos de 

suspensão. 
 

 

 

* 
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Registe.  

Notifique ambos os clubes intervenientes e o jogador sancionado. 

 

Elaborado em 9 de Maio de 2013, na sequência de deliberação obtida por meios electrónicos. 

    

 

 

José Júlio Esteves de Almeida (Presidente) 

 

 

João Alexandre Rodrigues Flores (Vogal) 

 

 

Ana Isabel Barreira do Rosário (Vogal) 


