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Poro conhecimento dos Sociedodes Despodrvos e demois interessodos, publico-se, por

extroio, o Deliberoçöo de Arquivomenio proferido hoje pelo Comissõo de lnsfruçõo e

/nquérifos dos Compefições Profissionois de Futebol (Cll) no ômbito do Processo de lnquérilo

n.o 0ó-15/16.
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Com os melhores cumprimentos,

Luís
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PROCESSO DE rNQUÉRITO N.o 6-15/16

Exlrolo

Arquivomento do Pl n.o 6-15/16, que tinho por objeto overiguor do eventuol

relevôncio, ò luz do ordenomento jus-disciplinor dos competições profissionois

de futebol, dos foctos relotodos pelo Sr. Presidente do Sporting Clube de

Portugol- FutebolSAD no suo entrevisto de 05/10/2015, ossim como do possível

corgo ofensivo dos suos decloroçöes (oquelos e os que se lhe seguirom em

referêncio oo mesmo temo) em si mesmos considerodos.

A fundomentoçÕo sintético é o seguinte:

l. No que tonge ò foctuolidode otinente Òs ofertos reolizodos o órbitros,

observodores e delegodos do LPFP, por porte do Sport Lisboo e Benfico -
Futebol, SAD, por ocosiõo dos jogos dos competiçÕes profissionois em que o

equipo principol e B doquele clube estiverom no condiçÕo de visitodos, impõe-

se o enquodromento ò luz do ordenomento regulomentor e jus-disciplinor.

2. Desde logo, os "Normos e lnstruçöes poro Árbitros - Futebol de Onze",

emonodos pelo Conselho de Arbitrogem do FPF, contemplom no ponto 5 fsob

o epígrofe <Lembronçosll, do seu Cop. lll, que rr[o]s órbitros podem oceitor

recordoções sem volor comerciol, tois como emblemos, golhordetes, minioturos

do comisolo do equipo, medolhos comemorqtivos ou lembronços regionois,

mos somente depois do jogo>.

3. Por suo vez, o n.o 5 do orI. 62.o do RD dispöe que <rnöo cobem nos

previsÕes dos números onteriores [condutos típicos de conupçÕo do equipo de

orbitrogeml os simples ofertos de objetos meromente simbólicosl. Vole por dizer

que o oferto de objetos merqmente simbólicos, lembronços, se opresento como

regulomentormente odmissível. Nõo porque o noturezo simbólico de tois ofertos

sejo excludente de umo quolquer ilicitude, mos por se trotor em si mesmo de

umo conduto oiípico.

4. Olhondo pqro o regulomentoçöo do UEFA, em concreto porq os

"Generol Terms ond Conditions for referees officioting of UEFA motches" [Edition

20141, pode ler-se no seu ponto 6.2 que <os órbitros comprometem-se o nÕo



Comisscio de lnslruçõo e lnquéritos
Dos Competições Profissionois de Futebol

PORTUGAL

FUTEBOL COM TALENTO

PROCESSO DE rNQUÉR|TO N.o 6-15/16

qceitor quoisquer ofertqs com um volor superior o € 300,00 (ou volor equivolente)

de orgonismos e/ou pessoos, direto ou indiretomente relocionodos com os jogos

do UEFA poro os quois forom nomeodosl.

5. Quonto o este normolivo do UEFA, sobressoi, como oliós resulto do próprio

preômbulo desse corpo normqtivo, que o mesmo iem o seu ômbito de

oplicoçÕo objetivo restrito oos jogos orgonizodos pelo UEFA e, no plono

subjetivo, oos órbitros designodos poro esses jogos. lnexiste, portonto, quolquer

normo no ordenomento juríCico dos nossos competiçÕes profissionois que

convoque o oplicoçÕo desse corpo normotivo, sejo o título principol, supletivo

ou subsidiório. Umq eventuql oplicoçõo do mesmo em termos de construçõo

do tipo de ilícito soncionodor de oferto violorio o princípio do legolidode [ort. 9.o

do RDl, no suo duplo vertente do tipicidode e do proibiçõo de recurso ò

onologio.

6. Assim, ontolhom-se como odmissíveis, ò luz do recorte regulomenlor

vigente, os ofertos simbólicos [que volem por oquilo que represenlom], os

lembronços [presente, dódivq, gerolmente de pouco volor; objeto que vendido

ou comprodo poro lozer lembror olgo ou olguém, gerolmente um locol],

ossociodos ò corfesio sociql e, no coso, ò cortesio desportivo.

7. No coso em opreço, umo coixo com o figuro de Eusébio do Silvo Feneiro,

vulto do desporto em Portugol e do histórico do SL Benfico em porticulor, com

umo réplico do comisolo por si usodo, ofertqdo oos ogentes do orbitrogem, de

formo generolizodo e indiferenciodo, no finol dos jogos em que oquelo equipo

ossumio o condiçÕo de visitqdo, como recordoçöo, nõo pode deixor de ser

visto, no proxis futebolístico, como tendo coriz de símbolo, de lembronço, sem

outro volor que nöo o de poder figuror no memório de um ogente desporÌivo

(órbitro no coso), testemunhondo o seu possodo desportivo e oqueles com

quem se relocionou.

8. NÕo se digo que tol rociocínio soi ofetodo por no oferto entregue estor

presente um convite/voucher (duplo ou poro quotro pessoos) permitindo

ocesso oo Museu do clube e outro espoço com possibilidode eventuol de umo
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refeiçÕo, o quol - de ocordo com os próprios elementos correodos pelo Sporting

Clube de Portugol e depois pelo Sporl Lisboq e Benfico - se cifrorio no montonte

médio de € 30,00 por refeiçÕo. Tol oferto continuo o coir no cortesio sociol [nõo

diferenfe do oferto de cotering oos órbitros por ocosiöo dos jogos, de entrego

de produtos gostronómicos ou outros regionois de menor ou moior volor

comercioll, cumprindo umq funçõo de promoçõo comerciol do clube junio

doqueles que institucionolmente consigo se relocionom.

9. Aindq que se procurosse dor um volor móximo de mercodo o esto oferto,

sempre ter'lomos que: o Kit Eusébio poderó chegor oo volor de €59,90, o que

ocrescerio, coso fosse usodo, o voucher pqrq 4 refeiçÕes (30,00€/Rox) - €120,00,

num totol de € 179,90. Este constitui montonle bostonte inferior oos €300,00

indicodos nos regros poro órbitros nos jogos do UEFA (o volor de 200 froncos

suíços, referido nos outos pelo Sporting Clube de Portugol, foi qlterodo poro 300

euros com o entrodo em vigor do normqiivo do UEFA o portir de setembro de

2014), o que explico que nos jogos dessos competiçöes o Sport Lisboq e Benfico

entregue nõo só oquele "kit Eusébio" e os vouchers como olguns ortigos

odicionois, contendo-se qindo ossim dentro do montonte odmitido.

i0. Conclui-se, por estos vórios rozões, que o oferto sub judice ingresso no

conceito de ofertos de mero corfesio, lembronço entregue por ocosiÕo dos

jogos (sempre no finol dos mesmos e sempre no presenço de delegodos do

LPFP) o todos os ogentes de orbitrogem e delegodos do LPFP intervenientes, de

modo generolizodo e indiferenciqdo e odmitido no reguloçöo desportivo

vigente.

I l. Confrontondo esto reolidode com o foctuolidode típico previsto no ilícito

de conupçÕo do equipo de orbitrogem, presente no ort.o 62.o do RD, ocresce q

verificoçöo de que se nÕo otribui relevôncio, no nosso ordenomento juríCico, o

umo quolquer oferto de vontogem (mesmo que superior òquele volor), mos

openos oos cosos em que q oferlo contribui poro "solicitor o esses ogentes

(órbitros), expresso ou tqcitomente, umo otuoçöo porciol e otentotório do

desenvolvimento regulor de jogos integrodos nos competições profissionois".
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12. Oro, de tol propósito de vicioçõo do normol decurso dos jogos nÕo se

encontrq, nos outos, quolquervestígio - pelo contrório, todos os 142 ogentes do

orbitrogem que se pronunciorqm nos outos ofirmom que nunco tolsucedeu.

,l3. Finolmente, no que respeito ò eventuol relevôncio disciplinor dos

decloroçöes feitos pelo Sr. Presidenie do Sporting Clube de Portugql, no ótico

do porticipoçöo opresentodo pelo Sport Lisboo e Benfico violodoros do honro

dos visodos e destinodos ò cooçÕo de órbitros tendo em visto jogos futuros,

tombém se nÕo vislumbro que otinjom o potomor do dignidode disciplinor. É

ossim porque tois decloroçÕes ossentqm num focto principol que corresponde

ò verdode (o exislêncio doquele "kit Eusébio" e o oferto de vouchers poro o

Museu Cosme DomiÕo e o Museu do Cervejo), nöo tendo nunco sido ofirmodo

que correspondiom o próticos de conupçöo. No entrevistq dodo oo jornol

Expresso o 10.,l0.2015, o Sr. Presidente do Sporting Clube de Portugol disse que

"se [oferlos do Benfico oos órbitros] ocho que é conupçÕo? Nõo". Assim sendo,

oquelos decloroções podem ser interpretodos como visondo openos o

esclorecimento, pelo justiço desportivo, do foctuolidode descrito - como, de

resto, sucedeu.

¿¿r."ó

Porto, 27.01.2016

A Comissöo de lnstruçÕo e lnquéritos


