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Publicoçõo de Decisõo do Conselho de Disciplinq do FpF - Sec. prof.

r Processo Decidido (Despocho)
't4/11/19

Poro conhecimento dos Sociedodes Desportivos e demois interessodos, e olém do jó publicitodo
otrovés do Comunicodo Oficiol n.o 100, divulgo-se oindo, por extroto, o Despocho proferido ontem
pelo Exmo. Relotoro do Conselho de Disciplino do Federoçõo Portugueso de Futebol - Secçöo
Profissionol, no ômbito do Recurso Hierórquico lmpróprio n.o'lO-19/20.

Com os melhores cumprimentos,

A.-
Sónlo Cornelro
Dlreloro Execulivo Coordenodoro

Anexo: exfrofo.
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ffi CONSFLHO DE

DISCIPLINA
sÊcçÃo PR0FrSsroNAL

EXTRATO

Recurso Hierórquico lmpróprio n.o 10-19/20

RECORRENIE: Clube Desportivo Feirense - Futebol. SAD

OBJETO: Decisöo disciplinor condenotório proferido em processo sumório em

05.1 I .2019, publicitodo otrovés do comunicodo oficiol n.o 93 do LPFP, que soncionou o
Diretor de ComunicoçÕo e Morketing do Recorrente, Ricordo José Vilheno Costo

Vosconcelos, com o sonçöo de l0 dios de suspensõo e mulio no volor de € I 79 (cento

e setento e nove euros), nos termos do ortigo 140.o n.o I do RDLPFP, por foctos ocorridos

no jogo n" 20906 (204.01.078), referente ò 9o jornodo do Ligo pro, reolizodo o 3 de
Novembro de 20i 9 entre o CD Feirense-Futebol SAD e o CD Nocionol - Futebol SAD.

NORMAS APLICADAS: ortigos, 290.0,291.o,292.o e 293.0 lodos do RDtpFpt20l g

SUMÁR¡O:

l.As decisões tomodos em processo sumório podem ser impugnodos pelos

recorrentes medionte Recurso Hierórquico lmpróprio poro o Pleno do SecçÕo

Disciplinor do FPF.

ll.O recurso inlerpõe-se por meio de requerimento devidomente fundomentodo
e com os conclusões sumórios em que o porte boseio o suo pretensÕo.

lll.Nöo preenche nem reúne os requisitos legois de que depende o suo

odmissibilidode, o recurso interposto porquem nöo tem legitimidode processuol

devendo, por isso, ser o mesmo ser rejeitodo.

DECrSÃO

Alendendo o que o Recurso Hierórquico lmpróprio foi opresentodo por quem nÕo tem
legitimidode processuol poro tonto, verifico-se nÕo estor preenchido um dos requisitos

de que depende o suo odmissibilidode, motivo pelo quolse decide pelo suo rejeiçÕo.

Cidode do Futebol, l3 de novembro de 2019

A Reloforo

FPF
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