ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO
DESPACHO
Relativamente à, aliás, atempada reclamação da sanção disciplinar
desportiva de 15 (quinze) dias de suspensão, aplicada ao Senhor Agente
Desportivo do F. C. Infesta, Paulo Guimarães, CIPA N.º 193156, referente ao
jogo n.º 3634, da PR 08, realizado no dia 22 do passado Mês de Maio do
Ano em curso, com a equipa do Padroense F. C..
Vem, esta Comissão Disciplinar da Associação de Andebol do Porto,
dizer o seguinte:
A – Questão Prévia:
A sanção disciplinar desportiva, face ao que consta do relatório dos
Senhores Árbitros, foi aplicada, por esta Comissão Disciplinar Desportiva da
Associação de Andebol do Porto, ao Senhor Agente Desportivo do F. C.
Infesta, Paulo Guimarães, CIPA N.º 193156, segundo pressupostos
implícitos, de que os eventos disciplinares, teriam ocorrido no final do jogo
em questão, não tendo a respectiva equipa de arbitragem possibilidade
temporal de exibir cartão vermelho de desqualificação ou comunicar
verbalmente essa mesma desqualificação ao Agente Desportivo infractor.
B – Factos Supervenientes Conhecidos:
Foi, porém, posteriormente e, face a reclamação legalmente
apresenta pelo F. C. Infesta, possível averiguar por esta Comissão Disciplinar
da Associação de Andebol do Porto, que os factos disciplinares narrados e
descritos no respectivo relatório, que os Senhores Árbitros elaboraram,
referente ao jogo em questão; ocorreram no decurso do mesmo jogo, sem
que os senhores árbitros, por qualquer meio, exibição de cartão vermelho
ou por palavras dirigidas ao Senhor Agente Desportivo, que cometeu as
infracções disciplinares, a este, comunicassem a sua desqualificação e
ordenassem a sua retirada do recinto desportivo.
Assim Sendo:
Mesmo podendo estarmos perante o cometimento de um erro
técnico pelos Senhores Árbitros, que não pode ser do conhecimento
oficioso desta Comissão Disciplinar da Associação de Andebol do Porto.
Há, porém, perante os factos agora conhecidos, que corrigir a sanção
disciplinar desportiva aplicada ao Senhor Agente Desportivo do F. C. Infesta,
Paulo Guimarães, CIPA N.º 193156.
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Não que este não a merecesse, até, provavelmente mais forte e
incisiva do que a que lhe foi aplicada.
Todavia, não podemos deixar de cumprir o Princípio da Legalidade
dos Actos a que estamos obrigados, o que, neste caso concreto, terá de se
sobrepor ao juízo moral que possamos fazer ou ter sobre esta matéria em
questão.
Deste modo, de acordo com o preceituado no 162.º 1, n.ºs. 1 e 2 do
Código do Procedimento Administrativo, declaramos nula e sem qualquer
efeito a sanção disciplinar desportiva aplicada ao Senhor Agente Desportivo
do F. C. Infesta, Paulo Guimarães, CIPA N.º 193156, no Mapa Disciplinar n.º
31 da Associação de Andebol do Porto.
Notifique o Senhor Agente Desportivo em questão e o F. C. Infesta.
D. N.
Porto, 3 de Junho de 2022
A Comissão Disciplinar da A. A. P.
Albino Rodrigues
Dr. Nuno Miguel
Dr. Carlos Sousa
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Artigo 162.º
Regime da nulidade
TEXTO
1 - O ato nulo não produz quaisquer efeitos jurídicos, independentemente da declaração de nulidade.
2 - Salvo disposição legal em contrário, a nulidade é invocável a todo o tempo por qualquer interessado e pode, também a todo o
tempo, ser conhecida por qualquer autoridade e declarada pelos tribunais administrativos ou pelos órgãos administrativos
competentes para a anulação.
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