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Sumário: I. As sanções disciplinares são aplicadas em face do relatório do árbitro ou em resultado 

de inquérito realizado com base em participação de qualquer membro dos órgãos sociais 
da FPR, como resulta do artigo 10.º do Regulamento de Disciplina. 
II. As imagens de vídeo captadas durante a realização de um jogo são meio admissível de 
prova, porquanto não constituem nenhuma violação do núcleo duro da vida privada nem 
do direito de imagem, podendo, assim, ser livremente apreciadas e valoradas. A 
utilização de imagens não constitui, por isso, um método proibido de prova. 
III. Deve decidir-se a favor do recorrente sempre que não resulte evidente e de forma 
irrefutável que o mesmo praticou os factos que lhe são imputados e pelos quais foi 
sancionado. 

 
 
Robert Patrick Waqabaca, atleta da AEIS Agronomia vem, por via de recurso, requerer a nulidade 
da decisão do Conselho de Disciplina, de 3 de maio de 2018, que lhe aplicou a sanção de três (3) 
semanas de suspensão ou, caso assim não se entenda, a revogação dessa decisão por erro de 
juízo, com a consequente absolvição. 
 
1. O recurso deu entrada na Federação Portuguesa de Rugby (FPR) no dia 10 de maio, através de 
mensagem de correio eletrónico e, depois, no dia 14 do mesmo mês, através de correio remetido 
pelo seu mandatário pelo que, tendo o ora recorrente sido notificado em 3 de maio, o mesmo é 
tempestivo, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 16.º e do artigo 41.º ambos do 
Regulamento de Disciplina (RD) da FPR, tendo legitimidade para recorrer. 
 
2. No recurso interposto, o ora recorrente alega, em suma, que a decisão do Conselho de 
Disciplina: 
 
(a) Enferma de vício de nulidade por falta de assinatura dos seus membros e por contradição entre 
a fundamentação e a parte dispositiva; 
(b) Enferma de vício de forma, porquanto nada refere quanto ao facto de essa decisão ter sido 
tomada por quatro dos seus cinco membros, sendo omissa relativamente ao facto de um dos 
vogais não ter participado na formação da decisão; 
(c) É nula por erro de construção ou formação entre a fundamentação e a parte dispositiva, por 
remeter para o boletim de jogo, documento onde não é mencionada qualquer agressão, e para os 



 

   

vídeos do jogo e dos segmentos posteriores ao término do jogo, porque contraditória com a 
decisão sobre a agressão alegadamente ocorrida ao minuto 4 da primeira parte desse jogo; 
(d) Existe um erro na apreciação da prova, porque há um erro de juízo, por errada apreciação dos 
factos e na interpretação e aplicação da sanção disciplinar, já que não resulta das imagens de 
vídeo que o ora recorrente tenha agredido com um soco qualquer jogador adversário; 
(e) Existe um erro quanto à qualificação jurídica do facto porque o considera subsumível na alínea 
e) do artigo 27.º do RD, que não é aplicável ao caso concreto. 
 
Tudo visto, cumpre apreciar e decidir. 
 
3. No jogo das meias-finais do CN Divisão de Honra, Escalão de Seniores, disputado no dia 28 de 
abril de 2018, na Tapada da Ajuda, entre as equipas da AEIS Agronomia e do GD Direito, 
ocorreram vários desacatos dentro da área de jogo, tendo um desses desacatos ocorrido ao 
minuto 4 da primeira parte, onde estiveram envolvidos todos, ou quase todos, os jogadores de 
ambas as equipas. 
 
4. Depois dos aludidos incidentes, com incidência disciplinar, o jogo prosseguiu até ao momento 
em que o árbitro deu o mesmo por terminado, apenas relevando para o presente recurso os já 
identificados incidentes e não quaisquer outros que tenham ocorrido posteriormente. 
 
5. Na sequência de participação do Presidente da FPR, feita ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do 
artigo 10.º do RD, o Conselho de Disciplina decidiu instaurar um inquérito aos factos e às alegadas 
agressões entre jogadores e, em processo sumário, depois de considerar provada a conduta 
atribuída ao ora recorrente, aplicar-lhe a sanção de três (3) semanas de suspensão, tendo por base 
o Boletim de Jogo preenchido pelo árbitro, o relatório do Delegado ao Jogo, e esclarecimentos 
adicionais por estes prestados, bem como as imagens de vídeo fornecidas por ambos os clubes 
intervenientes. 
 
6. Resulta dos n.ºs 1 e 2 do artigo 10.º do RD que as sanções disciplinares são aplicadas em face do 
relatório do árbitro ou em resultado de inquérito realizado com base em participação de qualquer 
membro dos órgãos sociais da FPR, o que se verificou no caso vertente, devidamente 
fundamentada, no prazo de 5 dias úteis a contar da data da prática das eventuais infrações 
disciplinares (alínea b) do n.º 2). 
 
7. Resulta também do artigo 11.º do mesmo Regulamento que, quando cometida uma infração 
disciplinar na área de jogo, o árbitro deve descrever pormenorizadamente no espaço destinado ao 
«relatório complementar», inserido no verso do Boletim de Jogo ou em aditamento a este 
boletim, os factos ocorridos, as circunstâncias que os acompanharam, os efeitos provocados e a 
decisão tomada, requisitos a que não foi dado cumprimento, como resulta da consulta a este 
documento. 
 
8. Efetivamente, no Boletim de Jogo apenas se refere que aos 6 minutos da primeira parte houve 
uma confusão entre os jogadores de ambas as equipas e que não foi tomada qualquer decisão 
disciplinar (cartão vermelho ou amarelo, citamos) sendo que, no seu relatório disciplinar, o 
delegado ao jogo indica que aos 5 minutos se registaram agressões de ambas as partes e 
acrescenta, num relatório complementar, que, no que releva para o presente recurso, na 
sequência de um primeiro incidente, teve início uma troca de agressões entre diversos jogadores 
de ambas as equipas, sendo porém difícil, nas suas palavras, precisar a natureza e os autores das 
agressões verificadas. 



 

   

 
9. Na medida do que antecede, embora se registe com alguma surpresa a incapacidade do árbitro 
e do delegado ao jogo (apoiado por um auxiliar) em identificarem, um só que fosse, os autores das 
agressões que relataram, bem fez o CD em recorrer ao visionamento das imagens de vídeo 
fornecidas por ambas as equipas, como meio de prova para o apuramento da verdade material. 
 
10. Como resulta da jurisprudência dos tribunais nacionais (vide, por exemplo, Ac. TRL, de 24-02-
2016), a utilização de imagens particulares, em locais públicos ou de livre acesso ao público, não 
estando ferida de qualquer ilegalidade nem violando os direitos de personalidade que 
compreendem o direito de imagem são meio admissível de prova, porquanto não constituem 
nenhuma violação do núcleo duro da vida privada nem do direito de imagem. Podem, assim, ser 
livremente apreciadas e valoradas. A utilização de imagens não constitui, por isso, um método 
proibido de prova, a que alude o artigo 126.º do Código do Processo Penal. 
 
11. Por outro lado, é sabido que os recursos para o Conselho de Justiça devem visar 
exclusivamente o reexame de matéria de Direito, como resulta do artigo 434.º do Código do 
Processo Penal, ou seja, não cabe a este Conselho apreciar factos, mas apenas a aplicação das 
disposições regulamentares aos factos ocorridos.  
 
12. Porém, no caso sub judice e a título excecional, perante a exiguidade ou, se quisermos, a 
inexistência de informação que permita fazer uma apreciação dos factos e a correspondente 
intervenção disciplinar do CD, ao aplicar a sanção ao ora recorrente, decidiu o Conselho de Justiça 
visionar as imagens do jogo. 
 
13. Assim, começa o recorrente por arguir a nulidade da decisão recorrida por falta de assinatura 
dos membros do CD na decisão final do processo sumário que lhe foi comunicada e por 
contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva. 
 
14. Não assiste razão ao ora recorrente porquanto, desde há vários anos, que as notificações bem 
como as decisões dos órgãos da FPR são efetuadas por via eletrónica, com a transcrição das 
comunicações e a mera identificação dos subscritores das mesmas, o que não significa que não 
tenha sido elaborada uma ata da reunião do CD, da qual constem as assinaturas dos seus 
membros, nem se refere nos Estatutos que a Ata das reuniões do CD deve ser remetida ao 
infrator. É também de afastar a argumentação de que existe uma contradição entre a 
fundamentação e a parte dispositiva, porquanto é evidente constatar que, face à insuficiência do 
Boletim de Jogo e do relatório do delegado, a prova concludente para a decisão do CD foi o 
visionamento das imagens do jogo, no exercício do seu poder de livre apreciação da prova. 
 
15. É de afastar também a argumentação do irregular funcionamento do CD, por ausência 
injustificada de um dos seus membros, que constituiria um vício de forma, porquanto embora este 
órgão deva apreciar e punir, colegialmente, as infrações disciplinares, em matéria desportiva, 
como resulta do artigo 28.º dos Estatutos da FPR, a ausência de um dos seus membros não 
constitui violação do princípio da decisão em colégio nem impede aquele Conselho de legalmente 
deliberar. 
 
16. Uma qualquer outra interpretação significaria que, sempre que a ausência de um dos seus 
membros, por ausência prolongada, impedimento temporário ou por qualquer outro motivo, o CD 
ficaria refém desta situação e impedido de deliberar, com todas as consequências negativas daí 
decorrentes. Como resulta também da jurisprudência, não estamos perante uma nulidade por 



 

   

vício de forma, porquanto a ausência de um dos membros do CD não teve influência no exame ou 
na decisão da causa. 
 
17. Quanto à invocação de erro sobre a qualificação jurídica do facto, porque o CD o considera 
subsumível na alínea e) do artigo 27.º do RD, que não é aplicável ao caso concreto, bem devia 
saber o recorrente que tal erro foi sanado quando, através de mensagem de correio eletrónico de 
14 de maio, foi remetida ao seu clube uma nova “Decisão Final” devidamente corrigida, onde é 
identificada a disposição infringida, a saber a alínea e) do artigo 26.º do mesmo Regulamento. 
Assim sendo, mais uma vez, não assiste razão ao recorrente. 
 
18. Conclui-se, assim, que improcedem todas estas nulidades invocadas. 
 
19. Entende-se ainda não estar ferida de nulidade a decisão do CD por erro de construção ou 
formação entre a fundamentação e a parte dispositiva, por remeter para o boletim de jogo, 
documento onde não é mencionada qualquer agressão, e para os vídeos do jogo e dos segmentos 
posteriores ao término desse jogo, porque contraditória com a decisão sobre a agressão 
alegadamente ocorrida ao minuto 4 da primeira parte. Como já atrás afirmado, foi o visionamento 
dos vídeos do jogo que contribuiu para a verificação da ocorrência e da prática dos factos, cuja 
existência é confirmada pelo árbitro no Boletim de Jogo, bem como pelo delegado ao jogo no seu 
relatório (ainda que sem identificarem quaisquer infratores) e para a identificação dos seus 
autores. 
 
20. Resulta do repetido visionamento dos vídeos facultados pelo CD (aos 5’ e 49”) que o ora 
recorrente (camisola n.º 3) se dirige em corrida, desde o lado esquerdo do campo em que se 
encontrava, em direção ao aglomerado de jogadores de ambas as equipas, entrando no meio 
desse aglomerado, sem que seja possível, no entanto, confirmar ou sequer constatar qualquer 
agressão soco a um adversário. 
 
21. É de referir ainda que, aos 6’e35”, é possível ver o ora recorrente e outro jogador da AEIS 
Agronomia a afastarem-se tranquilamente do local onde se encontra um aglomerado de jogadores 
de ambas as equipas. 
 
22. O visionamento das imagens do jogo, no uso também do poder de livre apreciação da prova 
feita por este Conselho, liberdade essa, como refere Figueiredo Dias, que visa um dever, que é o 
de perseguir a verdade material (in Direito Processual Penal, 1.º Volume, Coimbra editora, 1974, 
págs 202/203) conduz-nos à questão da presunção da inocência e do princípio in dubio pro reo, 
que constitui uma imposição dirigida ao julgador no sentido de se pronunciar de forma favorável 
ao arguido, quando não tiver a certeza sobre os factos decisivos para a decisão da causa. Ou, como 
resulta da jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, não se deve desfavorecer o arguido 
sempre que não se logre a prova dos factos, no caso de persistência de uma dúvida sobre esses 
factos (Ac. de 12-03-2009). 
 
23. Aqui chegados, entende este Conselho que assiste razão ao ora recorrente, quando alega a 
errada apreciação dos factos que lhe são imputados, já que as imagens de vídeo não são 
concludentes, não permitindo afirmar, de forma peremptória e inequívoca que aquele agrediu a 
soco um jogador adversário. 
 
Decisão 

 



 

   

Pelo exposto, decide o Conselho de Justiça embora considerando improcedentes as nulidades 
invocadas, julgar procedente o presente recurso, revogar a decisão recorrida que aplicou ao ora 
recorrente a sanção de 3 semanas de suspensão porquanto não resulta evidente nem provado que 
este tenha agredido a soco um adversário. 
 
Por razões de ordem pessoal, o Conselheiro Pedro Pardal Goulão pediu escusa de participar na 
elaboração do presente recurso, o que foi aceite pelo Presidente do Conselho de Justiça. 
 
 
Notifique. 
 
Lisboa, 23 de maio de 2018 
 
António Folgado 
José Guilherme Aguiar (Presidente) 
Pedro Eiró 
 


