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Publicoçõo de Deliberoções do Conselho de Disciplino do FpF -Sec. prof. 0s/06/18
. Processos Decididos (Exfrofos)

Poro conhecimento dos Sociedodes Desporlivos e demois interessodos, divulgom-se, por extrolo, os

DeliberoçÕes proferidos pelo Conselho de Disciplino do FederoçÕo Portugueso de Futebol - Secçöo
Profissionol, no suo reuniÕo de hoje, no ômbito dos seguintes processos:

. Processo Disciplinor n.o 53-17/18 (Despocho - Decisöo)

. Processo Disciplinor n.o ó5- I 7/18 (AcórdÕo)

. Recurso Hierórquico lmpróprio n.o Zg-17llB (Acórdöo)

. Recurso Hierórquico lmpróprio n.o 8l -l 7 /1g (Acórdõo)

. Recurso Hierórquico lmpróprio n.o 82-l Z/,l8 (AcórdÕo)

¡la{a¡lc

Com os melhores cumprimentos,

^-r-Sónio Corneiro
Direloro Execulivq

Anexos,' Extrolos
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ffi CONsELHO DE

DISCIPLINA
sEcçÃo PR0fl5st0NAL

EXTRATO

Processo Disciplinor N.o 53-17/18

ARGUIDO: Sport Lisboo e Benfico - FuIebol, SAD

OBJETO: Eventuois ogressões simples com reflexo no jogo por período iguol ou inferior o

l0 minutos. no ômbito do jogo n." 12402 (203.01 .209). dispulodo entre o rFufebo/ Clube

Poços de Ferreiro - FuteboL SDUQ, [do. e Sporf Lisboo e Benfico - FutebolSADI, reolizodo

no dio 24 de fevereiro de 20ì8, o contor poro o 24." jornodo do "Ligo NOS".

NORMASAPLICADAS: Artigos 13.o, olíneo f),172.", n.o l, 179.",n.o l, lBl.", n.os I e 2,e 1823,

n.o 2, do RDLPFP20I Z; ortigo 35.o, n.o l, olíneos b), I) e o/, do RCLPFP20I T; ortigo lO.o, n.o

l, olíneos i) e o) do Regulomento de Prevençöo do Violêncio (Anexo Vl do RCLPFP2OIT).

DECTSÃO

A Acusoçöo é julgodo procedente, por provodo, e. consequentemente, é decidido

condenor o Arguido Sporf Lísboo e Benffca - Futebor, SAD pelo prótico do infroçõo

disciplinor p. e p. pelo ortigo 182.o, n.o 2, do RD[PFP2017, no sonçõo de mullo que se fixo

em 50 (cinquento) UC e, correspetivomente. em € 3.830,00 (três mil oitocentos e lrinlo

euros).

Oeiros, Cidode do Futebol, 5 de junho de 20lB

O Conselho de Disciplino, Secçõo Profissionol

çPF
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ffi CONSEtHO DE

DISCIPLINA
5ECçÃO PR0Ft55r0NAL

EXTRATO

Processo Disciplinor N.o 65-17/18

ARGUIDA: Sporting Clube de Portugol- Futebol, SAD

O BJ EIO : u[D] e cl oro ções pro feridos no rede socio l " F a c ebo o k" t)

NORMAS APLICADAS: ortigo I l.o e ortigo 127.o, n.o l, do RDLPFPI T.

DECrSÃO

Os membros do Secçöo Profissionol do Conselho de Disciplino do FederoçÕo

Portugueso de Futebol, decidem julgor improcedente, por nÕo provodo, o ocusoçÕo e

consequentemente, obsolvem o Arguido Sporling Clube de Portugol - Fulebol, SAD,

pelo prótico do infroçÕo disciplinor p. e p. pelo ortigo 127.", n.o l, do RDLPFP17, por

violoçôo do ortigo 19.o, n.os 1 e2, tombém do RDLPFPIT e 35.", n.o l. olíneos h) e j) do

RCLPFPFIT.

Cidode do Futebol, 5 de junho de 2018.

O Conselho de Disciplino, SecçÕo Profissionol

FPF
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W
CONSELHO DE

DISCIPLINA
sEcçÃ0 PR0FrssroNAL

EXTRATO

Recurso Hierórquico lmpróprio N.o 79-17l18

RECORRENTE: Futebol Clube do Porto - Fufebol, SAD

RECORR¡DO: Conselho de Disciplino do Federoçöo Portugueso de Futebol - SecçÕo

Profissionol

OBJETO: DecisÕo disciplinor proferido em processos sumórios pelo Conselho de Disciplino

do FPF. no dio 2 de Moio de 2018. publicitodo otrovés do Comunicodo Oficiol n3 277 do

LPFP, pelo quol o Recorrente foi condenodo pelo prótico dos infroções disciplinores p.

e p. pelos ortigos 127.o,n."'l e lBZ.", n.o l, olíneos o/ e b),do RDLPFP2OIT,com sonções

de multo no montonte totol de € 4.939,00, em virtude de foctos ocorridos oquondo do
jogo n.o 13109 (203.01 .279) enlre uFutebolClube do Porto -Futebol, SAD / Vitório FC SADI,

reolizodo no dio 23 de obril de 2018. o contor poro o 31 .o jornodo do "Ligo NOS".

NORMAS APIICADAS: Artigos 13.o, olíneo f),127.., n.o l, l87.o,n.o l, olíneos o) eb),262..,

n.o 2,290.",291.o,292.",293.o e 296." {ex vi ort. 291.", n." 2) do RDLPFp2)ll; ortigo 35.o, n.o

l, olíneos f/ do RCLPFP2OlT: ortigos ó.o, olíneo g) e9.o, n.o l, olíneo m/, subolíneo vi), do

Anexo Vl do RCLPFP2OIT; ortigos B.o, n.o l, olíneo g),22.., n.o l, olíneo d/ e 23.o, n.o l,
olíneo r/, todos do Lei n.'39/2009, de 30 de julho.

DECTSÃO

Julgor improcedente o presente recurso hierórquico impróprio e, consequentemente. é

confirmodo o decisÕo disciplinor recorrido.

Oeiros, Cidode do Futebol, oos 5 de junho de 201B

O Conselho de Disciplino, SecçÕo Profissionol

FPF
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ffi CONSFLHO DE

DISCIPLINA
sEcø0 PR0F¡ssroNAL

EXTRATO

Recurso Hierórquico lmpróprio N.o 8l -17l18

RECORRENTE: Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD

RECORRIDO: Conselho de Disciplino do Federoçõo Poriugueso de Futebol - Secçöo

Profissionol

OBJETO: As decisões disciplinores proferidos em processos sumórios pelo Presidente do

Conselho de Disciplino do FPF, no dio 04 de moio de 20ì8, publicitodos otrovés do

Comunicodo Oficiol n.o 278 do LPFP e rotificodos no reuniÕo plenório do Secçöo

Profissionoldo Conselho de Disciplino do FPF. ocorrido no dio 0B de moio de 20lB, pelos

quois o Recorrente foi condenodo pelo prótico dos infroções disciplinores p. e p. pelo

ortigo I87.o, n.o I , olíneos o) e b) , do RDLPFP2OIT , com sonções de multo no montonte

globol de € 4403,00, em virtude de foctos ocorridos oquondo do jogo n.'l3oo5
(203.01.2óó), disputodo entre o trSporl Lisboo e Benfico-Futebol SAD/ Futebol Clube do

Porto - Futebol. SADI, no possodo dio I5 de obril de 2018, o contor poro o 30.' jornodo

do "Ligo NOS".

NORMAS APLICADAS: Artigos 
,l3.o, 

olíneo f) , 187 .", n.o | , olíneos o/ e b) , 262.", n.o 2, 290.o,

291 .o, 292.', 293.' e 296." (ex vi orl. 291 .", n.o 2) do RDLPtP2)lT .

DECrSÃO

Julgor improcedente o presente recurso hierórquico impróprio e, consequentemente, é

confirmodo o decisõo disciplinor recorrido.

Oeiros, Cidode do Futebol,5 de junho de 20lB

O Conselho de Disciplino, Secçöo Profissionol

FPF
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ry CONSELHO DE

DISCIPLINA
sEcçÃo PR0Fr55r0NAL

EXTRATO

Recurso Hierórquico lmpróprio N.o 82-17l18

RECORRENïE: FuTebol Clube do Porfo - Futebol. SAD

RECORRIDO: Conselho de Disciplino do Federoçõo Poriugueso de Futebol - Secçõo

Profissionol

OBJETO: A decisõo disciplinor proferido em processo sumório pelo Presidente do

Conselho de Disciplino do FPF, no dio i I de moio de 2018, publicitodo no mesmo doto

otrovés do Comunicodo Oficiol n.'285 do LPFP e rotificodo no reuniõo plenório do

Secçöo Profissionol do Conselho de Disciplino do FPF, reolizodo no dio l5 de moio de

2018, pelo quol o Recorrente foi condenodo pelo prótico do infroçÕo disciplinor p.e p.

pelo orligo 187.o, n.o I , olíneo o/, do RDLPFP2OI 7 , com sonçÕo de multo no montonte de

€ 1.148,00, em virtude de foctos ocorridos oquondo do jogo n.' 13208 (203.01.287),

disputodo enire ttMorítimo do Modeiro - Futebol, SAD / Futebol Clube do Porto - Futebol,

SADI, no pretérito dio 29 de obril de 2018, o contor poro o 32.o jornodo do "Ligo NOS".

NORMAS APLICADAS: Artigos 13.o, olíneo Í), 187 .", n.o I , olíneo o), 262.', n3 2, 290.o, 291 .o,

292.o, 293." e 296." (ex vi ort. 291 .", n.o 2) do RDLPFP2OIT .

DECrSÃO

Julgor improcedente o presente recurso hierórquico impróprio e, consequeniemente, é

confirmodo o decisÕo disciplinor recorrido.

Oeiros, Cidode do Futebol, 5 de junho de 20lB

O Conselho de Disciplino, Secçõo Profissionol

GPF
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