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Sumário: 1. Decorrido o prazo fixado no artigo 13.º/1 do Regulamento de Disciplina sem 
que o Conselho de Disciplina determine e comunique aos interessados a 
abertura de processo disciplinar, tal direito extingue-se por caducidade e, como 
tal, as sanções disciplinares decorrente daquele processo são nulas. 

  
 2. O regime de suspensão preventiva instituído pelo artigo 13.º/2 do 

Regulamento de Disciplina tem natureza cautelar, excepcional e limitada, pelo 
que não é inconstitucional nem viola o princípio da presunção de inocência 

 
 
  
I. DO OBJECTO DO RECURSO 

1. O presente recurso vem interposto da decisão do Conselho de Disciplina da Federação 
Portuguesa de Rugby datada de 3 de Julho de 2018 que, nos termos do disposto na alínea b) do 
artigo 34º do Regulamento de Disciplina, aplicou ao treinador do RCE – Clube de Rugby de Elvas, 
Rui Miguel Rodrigues Perdigão, a sanção de 90 (noventa) dias de suspensão e multa de € 400 
(quatrocentos euros). 
 
2. O jogo durante o qual foi cometida a infracção disciplinar imputada ao Recorrente e objecto 
deste recurso foi realizado em 21 de Abril de 2018. 
 
3. Em 15 de Junho de 2018, o Recorrente foi notificado por mail da “nota de culpa e suspensão 
preventiva” onde, para além do mais, se referia que “em face do relatório disciplinar do árbitro 

nomeado para o jogo que ocorreu no passado dia 21-04-2018 (…) determinou este Conselho de 

Disciplina abrir processo disciplinar ao abrigo do disposto nos arts.º 13.º, nº 2 e 39º, ambos do 

Regulamento de Disciplina (…)”. 
 
4. A decisão do Conselho de Disciplina foi notificada Recorrente no passado dia 5 de Julho e o 
recurso ora em apreciação deu entrada na Federação Portuguesa de Rugby no dia 11 de Julho de 
2018, pelo que é tempestivo de acordo com o disposto no artigo 16.º/1 do Regulamento de 
Disciplina. 
 
5. No recurso interposto, o Recorrente alega, em suma e naquilo que é relevante para os 
presentes efeitos, que: 



 

   

 
a) o processo disciplinar que deu origem à condenação “está irremediavelmente ferido de morte, 
devendo ser decretada a sua extemporaneidade e o seu arquivamento” – cfr. artigos 1.º a 17.º. 
 
b) a suspensão preventiva prevista no artigo 13.º/ 2 do Regulamento de Disciplina é uma norma 
inconstitucional – cfr. artigos 18.º a 35.º. 
 
c) o “elemento subjectivo do ilícito não se encontra preenchido, pois que nunca, em momento 
algum, o arguido Rui Perdigão pretendeu injuriar ou ofender quem quer que fosse” – cfr. artigos 
36.º a 70.º. 
 
6. O Recorrente conclui o seu recurso pedindo que o mesmo seja julgado procedente com as 
demais legais consequências. 
 

 

II. ENQUADRAMENTO E ANÁLISE 
 
A. DA EXTEMPORANEIDADE DO PROCESSO DISCIPLINAR 
 
7. O artigo 13.º/1 do Regulamento de Disciplina estatui que a “decisão do Conselho de Disciplina 
de arquivar ou determinar a abertura de inquérito e do processo disciplinar que venha a justificar-
se deverá ser proferida no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da data de recepção do processo 
mas, em qualquer caso, nunca depois de decorridos 6 (seis) dias úteis, a contar da data da 
realização do jogo ou da data do conhecimento dos factos, devendo essa decisão ser 
imediatamente comunicada aos interessados” (os realces são nossos). 
 
8. O Recorrente defende nas suas alegações que o prazo constante do artigo 13.º/1 do 
Regulamento de Disciplina para abertura de inquérito e processo disciplinar se trata de um prazo 
de “prescrição” (cfr. artigo 3.º das alegações de recurso). 
 
9. A propósito da natureza deste prazo, importa desde logo esclarecer que entendemos que não 
se trata de um prazo de prescrição mas antes de caducidade, o qual é, aliás, o regime-regra (cfr. 
artigo 298.º/2 do Código Civil). 
 
10. Sem prejuízo, acompanhamos o Recorrente quando este alega que a circunstância de terem 
decorrido 55 dias entre a data do jogo em causa (21 de Abril – cfr. § 2 supra) e a data da 
comunicação da instauração do processo disciplinar (15 de Junho - cfr. § 3 supra) ultrapassa sobeja 
e flagrantemente o prazo constante do artigo 13.º/1 do Regulamento de Disciplina. 
 
11. Assim sendo, impõe-se a conclusão que o direito do instauração de processo disciplinar, ao 
não ser exercido pelo Conselho de Disciplina dentro do prazo regularmente fixado, extinguiu-se 
por caducidade e, nessa medida, as sanções disciplinares dele decorrente devem considerar-se 
nulas. 
 
12. Ou seja, conforme o Conselho de Justiça já teve oportunidade de se pronunciar anteriormente, 
“a caducidade do procedimento disciplinar determina a extinção do direito do CD de iniciar o 
procedimento disciplinar, não produzindo a decisão que daí decorre quaisquer efeitos” (cfr. § 11 
dos acórdãos 35/2015, de 17 de Fevereiro de 2015, e 38/2015, de 5 de Junho de 2015), 



 

   

 
13. Acrescentando ainda que “a previsão de um prazo de decisão de «nunca depois de decorridos 
6 (seis) dias úteis, a contar da data da realização do jogo ou da data do conhecimento dos factos» 
tem como finalidade impor ao CD o dever de agir em curto prazo, para definir, perante factos 
conhecidos de todos os intervenientes, a infracção disciplinar e o respectivo procedimento 
associado, a fim de assegurar a defesa dos arguidos” (cfr. § 12 dos referidos acórdãos do Conselho 
de Justiça 35/2015 e 38/2015). 
 
 
 
B. DA SUSPENSÃO PREVENTIVA 
 
14. Não obstante o decidido supra, importa ainda conhecer a alegação sumariada no § 5, alínea b), 
supra. 
 
15. Importa ter presente que o artigo 13.º/2 do Regulamento de Disciplina dispõe que, caso seja 
determinada a abertura de processo disciplinar, “o arguido manter-se-á suspenso 
preventivamente de toda a actividade desportiva pelo período de tempo correspondente ao 
limite mínimo da sanção prevista para a infracção indiciada” (os realces são nossos). 
 
16. O Recorrente considera que esta disposição regulamentar ao impor uma suspensão preventiva 
ao arguido “sem dar margem ao decisor da possibilidade de a não aplicar à luz dos factos 
concretos, viola frontalmente a Constituição da República Portuguesa” (cfr. artigo 31.º das 
alegações de recurso). 
 
17. Embora se compreenda o raciocínio do Recorrente e as dúvidas suscitadas, entende-se, no 
entanto, que tal raciocínio não corresponde à melhor interpretação nesta matéria. 
 
18. Na verdade, independentemente do juízo crítico que possamos fazer acerca do regime de 
suspensão preventiva instituído pelo artigo 13.º/2 do Regulamento de Disciplina, não podemos 
perder de vista que o mesmo conserva natureza cautelar (apenas se mantém até à decisão do 
processo disciplinar, a qual deve ser tomada no prazo de 30 dias - cfr. artigo 39.º/2), excepcional 
(apenas se aplica aos casos em que seja determinada a abertura de processo disciplinar, ou seja, 
somente quando, em resultado de um juízo indiciário e perfunctório, se considere que esteja em 
causa a aplicação das sanções disciplinares mais graves - cfr. artigo 39.º/1) e limitada (apenas pelo 
tempo correspondente ao limite mínimo da sanção disciplinar prevista – artigo 13.º/2). 
 
19. Nessa medida, entendemos que a regra prevista no artigo 13.º/2 do Regulamento de Disciplina 
ainda se insere nos limites da razoabilidade e proporcionalidade e, como tal, não é 
inconstitucional nem viola o princípio de presunção de inocência. 
 
 
III. Decisão 
 
Considerando tudo o que antecede, e sem necessidade de analisar os restantes argumentos 
invocados no recurso, decide o Conselho de Justiça dar provimento ao presente recurso na parte 
em que considera extemporânea a instauração do processo disciplinar e, em consequência, 
declarar a caducidade daquele processo e a nulidade das sanções de suspensão de 90 (noventa) 
dias e de multa de € 400 (quatrocentos euros) aplicadas ao Recorrente. 



 

   

 
 
 
Notifique. 
 
Lisboa, 2 de Agosto de 2018 
 
Pedro Pardal Goulão  
José Guilherme Aguiar (Presidente) 
António Folgado 
Pedro Eiró 


