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Processo 01/2011 

Acordam no Conselho de Justiga da Federag80 Portuguesa de Pesca Desportiva: 

Veio 0 Clube de Amadores de Pesca de Setubal interpor recurso para este 

Conselho de Justiga da decisao proferida pela Direcg80 da Federag80 Portuguesa de 

Pesca Desportiva, sobre 0 protesto relativo a 4.a prova do Campeonato Nacional de 

Clubes da 1.a Divis8o-Mar, disputado em 16/10/2011, realizada Praia da Manta Rota 

Algarve. 

I - Relatorio 

No dia 16 de Outubro de 2011 teve lugar na Praia da Manta Rota a 4.a Prova do 

Campeonato Nacional da 1.a Divisao de Clubes - Mar. 

Nesta prova, 0 juri considerou que pelo pescador Antonio Silva do Clube de 

Amadores de Pesca de SetUbal foram apresentados a pesagem dois peixes (Mucharras) 

sem a medida legalmente exigida (15 cm), tendo 0 pescado do mesmo sido totalmente 

desconsiderado e 0 resultado da sua prova sido U grade u. 

No acto da pesagem 0 Sr. Antonio Jose Marques, delegado do Clube de Amadores 

de Pesca de Setubal apresentou uma participag8o/protesto, datada de 16 de Outubro de 

2011 na qual pugna pelo facto de um dos peixes do atleta Antonio Silva ter "15 em bem 

medidos e que teimosamente foi desclassificado pelo juri. Considera que uma vez que 0 

peixe tinha 15 em, considera ilegal a sua desclassificagao". 

Da decis80 do Juri proferida no dia 16 de Outubro de 2011, dia da referida prova, 0 

Clube de Amadores de Pesca de SetUbal interp6s no dia 19 de Outubro de 2011 (ver email 

de 19.10.2011) recurso para 0 Presidente da Federag80 Portuguesa de Pesca Desportiva, 

no qual alega 0 seguinte: 

1. Durante a epoca de 2010 a FPPD distribuiu reguas a todos os 
pescadores, designadas como Escala Oficial FPPD, patrocinadas pela empresa 
Cormoura. 

2, Verifica-se entretanto que as reguas distn'buidas nao estao 
calibradas e tem diferengas aos 15 em, superiores a 1mm, como iremos fazer 
prova perante os orgaos de direito da FPPD, 

3. Os peixes foram medidos no pesqueiro, por uma regua que 0 nosso 
pescador Antonio Silva pediu ao pescador do lado Jorge Moura, que por acaso e 0 

patrocinadorlfomecedor das reguas oficiais, e os dois peixes mediram mais de 
15cm. Esta regua tem cerca de 149mm no trago correspondente aos 15cm. 

4. Entretanto, dois elementos do juri, 0 Sr. Martins da Associagao de 
Grandola e 0 Sr, Carlos Presidente do juri, consideraram que os dois peixes nao 
tinham 15cm havendo uma diferenga de cerca de 1mm; 0 terceiro elemento do juri, 
nao so nao verificou as medigoes, como nao se pronunciou sobre 0 assunto. 

5. 0 capitao do CAPSetubal, Sr, Antonio Marques mediu os peixes e 
verificou que os peixes tinham 15cm, 0 que nao foi aceite pelos dois elementos do 
juri referidos. 
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6. 0 facto do 3° elemento do juri nao ter assistido as medic;oes e nao 
se ter pronunciado sobre 0 assunto retirou ao CapSetubal a possibilidade da 
existencia do contradit6rio; podemos dizer que 0 jUri nao funcionou dado que s6 
dois dos tres elementos do juri verificaram as medic;oes. 

7. A desclassificac;ao do pescador Antonio Silva tem implicac;oes 
significativas na classificac;ao de quase todas as equipas, nomeadamente nas que 
estao nos primeiros lugares, 0 que podera implicar estarmos no fim do 
Campeonato perante uma nao verdade relativamente ao Campeao Nacional, aos 
dois acessos ao Campeonato do Mundo de 2012, manutenc;oes e descidas de 
divisao. 

Alega ainda que com estas reguas pode acontecer que 0 peixe tenha medida no 

pesqueiro (com a regua do pescador) e depois nao a tenha na concentrac;ao com a regua 

do juri, ou vice-versa, 0 peixe e devolvido a agua no pesqueiro, quando tinha medida na 

regua do juri. 

Conclui que, em caso de duvida ou omissao regulamentar, deve prevalecer a 

verdade desportiva com base no efectivamente pescado e nao nas sempre polemicas e 

duvidosas decisoes administrativas. E que face as diferenc;as detectadas nas reguas 

oficiais da FPPD, devera ser ponderada a melhor forma, de no futuro medir os peixes nos 

pesqueiros e nas concentrac;oes, de forma a evitar situac;oes como esta. 

Esperamos que 0 CAPSetubal e outros Clubes visados nao sejam prejudicados 

pela decisao final, de forma a evitar um processo juridico que pode ser penoso para todas 

as partes. 

Por este recurso, 0 Clube de Amadores de Pesca de Setubal pagou a cauc;ao a 

que se refere 0 art.o 21.°, § 1 do Regulamento Administrativo para a Competic;ao no valor 

de € 100,00. 

A direcc;ao da Federac;ao Portuguesa de Pesca Desportiva pronunciou-se em 26 

de Outubro de 2011 sobre 0 protesto apresentado pelo C!.ybe de Amadores de Pesca de 

Setubal, atraves de carta assinada pelo seu Presidente, Sr. Jorge Almeirim (a qual foi 

recebida pelo clube destinatario em 31 de Outubro de 2011), nos seguintes termos: 

(. . .) 2. Os factos em causa, apresentac;ao a pesagem de dois peixes da 
especie Mucharra (Diplodus Annularis) com medida inferior a 15 cm, pelo at/eta do 
pesqueiro E11, Antonio Silva do Clube de V. Exas. cuja medida minima 
regulamentar de captura sao 15 cm, sendo penalizada a sua apresentac;ao a 
pesagem com menos de 15 cm, segundo 0 Regulamento Geral de Provas de Mar 
eo Regulamento Especifico do Campeonato Nacional da 1a Divisao de Clubes-Mar 
da Federac;ao Portuguesa e Pesca Desportiva. 

3. Os referidos Regulamentos sancionam, essa apresentac;ao nao 
regulamentar, nao com a desclassificac;ao do atleta mas, sim da totalidade do 
peixe capturado. 

4. Os artigos em causa, sao: alinea e), do paragrafo 1 do Artigo 15, do 
Capitulo IV -Tabelas de classificac;oes, Pesca de competic;ao ao fundo -Tabela A 
do Regulamento Geral de Provas de Mar e a alinea e) do paragrafo 1° do Artigo 8° 
do Capitulo IV do Regulamento Especifico do Campeonato Nacional da 1a Divisao 
de Clubes-Mar. 
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5. Passamos a transcrever 0 articulado referido que e id{mtico em ambos 
os Regulamentos mencionados: 

"e) -Se, se verificar num saco de um concorrente mais do que um 
peixe com menos de quinze (15) em, sera todo 0 peixe desclassificado, 
sendo 0 concorrente punido com a atribuiqao de grade"; 
6. Como podem verificar a puniqao nao e a desclassificaqao do at/eta mas 

sim do pescado capturado. 
7. 0 juri da prova aplicou a penalizaqao regulamentar correspondente ao 

ilicito acima descrito, atribuindo grade ao at/eta em causa. 
8. 0 juri da prova utilizou sempre a mesma regua para medir todos os 

peixes apresentados apesagem. 
9. Sem prejuizo de na mediqao efectuada pelo pescador na praia, os 

peixes poderem de fato ter acusado mediqoes de 15 em, e do conhecimento 
comum que os peixes das especies sargos (Oiplodus spp.) quando morrem e 
mantidos na agua, 0 seu tamanho diminui substancialmente. 

10. As duvidas pelo clube apresentadas sobre a medida do peixe na 
pesagem, poderiam ter sido acompanhadas do pedido de uma nova mediqao, com 
a regua utilizada pelo pescador na praia. 

11. S6 atraves da comparaqao das medidas no momenta da pesagem se 
poderia ter a exacta noqao se era um problema de calibragem de reguas ou se 
tratava de um fen6meno fisico. 

12. Tal nao foi solicitado pelo capitao de equipa. 
13. A medida considerada correcta foi a obtida pela regua oficial do juri. 
14. Nao existe obrigatoriedade de unanimidade nas decisoes do jUri, sendo 

validas as tomadas por maioria simples. De qualquer modo, 0 elemento do juri que 
nao assinou a relat6rio (elemento da Associaqao de Pescadores de Grandola 
Oelegaqao de Santa Margarida, sorteado para 0 juri, conforme estipulado na alinea 
c) do §1. do Art. o 18, do Regulamento Administrativo para a Competiqao, apenas 
nao 0 fez por necessidade imperativa de abalar antes de 0 mesmo estar escrito, 
sendo que no entanto concordou com as medidas dos dois peixes serem inferiores 
aos 15 em, como a atesta a sua assinatura na ficha de pesagem. 

Com fundamento nestas consideraqoes, a Direcqao da Federaqao Portuguesa de Pesca 
Oesportiva considerou 0 recurso apresentado como improcedente. 

Irresignado, 0 Clube de Amadores de Pesca de Setubal recorreu em 02 de 

Novembro de 2011 para este Conselho de Justiga, alegando 0 seguinte: 

1) As reguas utilizadas nos Campeonatos Nacionais de 2011 pelos 
pescadores na praia e pelo juri nas mediqoos dos peixes, designadas como Escala 
Oficial da FPPO, tem um defeito de fabrico, grave e inadmissivel, no corte da regua 
e na colagem da peqa de aluminio que deu origem a que haja diferenqas de 2mm 
de umas reguas para as outras. 

2) Juntou em anexo ao recurso 9 reguas dos pescadores do CAP SetUbal 
em que se verificam as medidas seguintes (efectua das ao inicio do traqo de 15cm): 

1 fl3gua 14,85cm 

3 reguas 14,90cm 

3 reguas 14,95cm 

1 regua 15,OOcm 

1 regua 15,05cm 

(. ..) 
3) Do que foi dito em 1) e 2) concluiu-se que as mediqoes dos peixes feitas 

nos diversos Campeonatos Nacionais nao tem a minima c.redibilidade, podendo um 
peixe ter medida no pesqueiro e nao ter na regua do jUri ou vice-versa. 
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4) A regua utilizada pelo pescador Antonio Silva no pesqueiro, fomecida 
pelo Sr. Jorge Moura, patrocinadorlfomecedor das reguas oficiais da FPPD, tem 
14,90cm. 

5) Equal e a medida da regua do juri que mediu os peixes do pescador 
Antonio Silva. 14,90? 15,OO? 15, 10? Em face do defeito de fabrico referido 
qualquer das medigoes sera possivel. 

6) De acordo com testemunhas presentes no momenta da pesagem os 
peixes do at/eta Antonio Silva nao tinham medida na regua do juri por uma 
diferenga minima, inferior a 1mm. 

7) 0 Capitao do CAPSetubal nao solicitou que a medigao dos peixes Fosse 
repetida com a regua utilizada pelo pescador Antonio Silva na praia porque nao 
admitiu como possivel, que as reguas designadas como Escala Oficial da FPPD 
nao fossem todas iguais. Considera ate que e inacreditavel e inadmissivel que as 
ditas reguas tenham diferengas de 2mm entre umas e outras. 

8) Considera ainda que 0 juri nao funcionou como tal dado que 0 Sr Martins 
nao assinou 0 relat6rio e 0 3° elemento do juri nao verificou a medigao dos peixes 
retirando ao Cap Setubal a possibilidade da existencia do contradit6rio. 

Em face do exposto, conclui solicitando ao Conselho Jurisdicional da FPPD que: 

1) 0 pescado do at/eta Antonio Silva nao seja desc/assificado. 

2) Ordene a retirada de todas as reguas designadas como oficiais da FPPD dos 

Campeonatos Nacionais da FPPD. 

II - Quest6es a Resolver 

A delimitayao objectiva do recurso emerge do teor das conclus6es do recorrente, 

enquanto constituam corolario logico correspectivo da fundamentayao expressa na sua 

alegayao, sem embargo das quest6es de que este Conselho de Justiya possa ou deva 

conhecer ex oficio. 

Este Conselho de Justiya nao esta apenas adstrito a apreciay<3o de todos os 

argumentos produzidos em alegayao, mas apenas - e com liberdade no respeitante a 
indagayao, interpretayao e aplicayao das regras ~ de todas as "quest6es" suscitadas, e 

que, por respeitarem aos elementos do problema colocado, definidos em funyao das 

pretens6es e causa de pedir aduzidas, se configurem como relevantes para conhecimento 

do respectivo objecto, exceptuadas as que resultem prejudicadas pela soluy<3o dada a 

outras. 

o recorrente Clube de Amadores de Pesca de SetUbal pede a este Conselho de 

Justiya que: 

a) 0 pescado do seu atleta Antonio Silva nao seja desclassificado, ou seja que 

revogue a decisao/deliberayao do Juri da 4.a Prova do Campeonato Nacional da 1.a 

Divisao de Clubes - Mar relativa a desclassificayao do pescado do atleta Antonio 
.; 
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Silva do Clube de Amadores de Pesca de Setubal, a qual foi confirmada 

Direcc;:ao da Federac;:ao Portuguesa de Pesca Desportiva; e 

b) que ordene a retirada todas as reguas designadas como oficiais pela FPPD 

dos Campeonatos Nacionais da FPPD. 

III - Cumpre decidir. 

A questao principal a decidir prende-se pois com 0 saber qual a relevancia das 

reguas designadas como oficiais pela FPPD para a desclassificac;:ao do pescado do atleta 

Ant6nio Silva. 

Consideramos todos os factos alegados pelo recorrente como verdadeiros, uma vez 

que a sua ocorrencia nao foi contestada nem pete Juri nem pela Direcc;:ao, tendo este 

Conselho de Justic;:a tido a oportunidade de constatar, na medida do que Ihe e possivel, a 

desconformidade (grosseira) nas medidas das 9 reguas que foram juntas pelo recorrente. 

Consideramos tambem como verdadeiros todos os factos alegados pelos 6rgaos da 

FPPD intervenientes (Juri e Direc;:ao). 

Da analise das referidas reguas, e possivel concluir-se que qualquer at/eta pode ser 

facilmente enganado pelo resultado da medic;:ao do seu pescado com as ditas " reguas 

oficiais " entregues pela FPPD. Ou seja, em determinado momento, a FPPD distribuiu 

reguas a atletas, reguas estas designadas por " Escala Oficial FPPD ", patrocinadas pela 

empresa Carmoura. 

Enatural que todos os pescadores tenham vindo a usar estas reguas nos seus actos 

venat6rios, assim como natural e tambem que os mesmos tenham vindo a confiar nas 

medidas do pescado medido com aquelas reguas. 

Sabendo a Direcc;:ao da FPPD que a medida mi7iima do pescado e um factor 

essencial da conservac;:ao das especies e da admissao do pescado a pesagem e que a 

falta de medida do pescado e motivo de desclassificac;:ao do mesmo ou de todo 0 pescado 

capturado por um atleta, impunha-se que entregasse aos atletas reguas devidamente 

aferidas. 

Sabendo a Direcc;:ao da FPPD que a diferenc;:a mesmo inferior a 1 mm e a diferenc;:a 

entre a classificac;:ao de um peixe como legal ou de um peixe como ilegal, com as 

inerentes consequencias ao nivel da c1assificac;:ao dos atletas, impunha-se-Ihe que 

entregasse aos atletas reguas devidamente aferidas. 

Sendo certo que a responsabilidade da medida do pescado e do atleta, nao e menos 

verdade que 0 atleta tem 0 direito a confiar nos instrumentos que a FPPD the distribui para 

efeitos de serem utilizados na pratica desportiva, ainda mais quando esses instrumentos 

tem a designac;:ao " Escala Oficial FPPD ". 
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Ea nosso ver irrelevante que a regua utilizada pelo atleta Ant6nio Silva tenha side a 

do pescador do lade Jorge Moura, pois, nao tendo todas as reguas igual medida, poderia 

ser a regua de qualquer um, mesmo a do pr6prio atleta Ant6nio Silva. 

Ea nosso ver irrelevante que se considere que as Mucharras sao uma especie cujo 

tamanho diminui substancialmente depois de morta, pois no calculo que 0 atleta tem 

necessariamente de fazer relativamente a todo 0 pescado pode ter side induzido em erro 

pela regua. Ou seja, sendo de admitir que os atletas ao nfvel da 1.a divisao sabem que as 

especies diminuem de tamanho depois de mortas e que tem de ter uma nogao de tal 

diminuigao relativamente a cada especie, aqueles tem sempre de fazer um progn6stico da 

respetiva diminuigao, para 0 qual e essencial terem um conhecimento correto da medida 

inicial do peixe no momenta da captura. S6 partindo de uma medida correta do pescado 

podem os atletas fazer uma adequada e responsavel opgao de submeterem uma 

determinada captura a pesagem e de assim se submeterem as disposigoes 

regulamentares relativas as medidas do pescado. 

Ea nosso ver tambem totalmente irrelevante que todo 0 pescado tenha side medido 

pelo juri com a mesma regua, uma vez que, por um lado, nao resulta dos autos que a 

regua utilizada pelo juri (sendo uma das " Escala Oficial FPPD ") estivesse aferida mas sim 

que foi sempre a mesma a ser utilizada na medigao de todo 0 pescado; mas por outro lade 

e de forma mais determinante: ainda que se assim nao fosse, se se atribufsse a unica 

relevancia a regua (aferida) do juri, estar-se-ia a fazer depender os resultados desportivos 

da sorte, pois os atletas ao utilizarem na medigao do peixe reguas de escalas tao dispares 

(como e demonstrada pela recorrente atraves das 9 reguas que juntou) que consideravam 

legitimamente serem de medida aferida, nunca poderiam ter uma nogao exata do tamanho 

do peixe no momenta da captura ficando assim as suas capacidades de avaliagao para 

submeter ou nao um determinado exemplar a pesageni afetadas de forma essencial, 

motivadas por um erro originado por um instrumento distribufdo pela pr6pria FPPD. 

A nosso ver, a distribuigao pela FPPD daquelas reguas aos at/etas com a 
~ 

designagao " Escala Oficial FPPD " introduz um factor enganador e aleat6rio na 

competigao susceptiveI de afectar os resultados e a verdade desportiva. 

o recorrente requer ainda que este Conselho de Justiga ordene a retirada todas as 

reguas designadas como oficiais pela FPPD dos Campeonatos Nacionais da FPPD. 

Com 0 devido respeito, este pedido insere nesta sede um pedido completamente 

novo que nao foi objecto de apreciagao anterior, quer pelo Juri da prova em questao, quer 

pela Direcgao da FPPD. 

Por tal razao, destinando-se os recursos a reapreciar questoes (apreciadas 

anteriormente por outros 6rgaos), nao se destinam a apreciar questoes novas (nunca 

antes levantadas perante os 6rgao a quo). 
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Por esta razao, nao se conhece deste pedido. 

IV - Conclusao. 

Por tudo 0 exposto, acordam OS membros deste Conselho de Justi<;a em conceder 

provimento parcial ao recurso e em consequencia: 

a) revogar a decisao do Juri da 4.a Prova do Campeonato Nacional da 1.a Divisao 

de Clubes - Mar relativa a desclassifica<;ao do pescado do atleta Antonio Silva 

do Clube de Amadores de Pesca de Setuba/; 

b) nao conhecer do pedido relativo a ser ordenada a retirada de todas as reguas 

designadas como oficiais pela FPPD dos Campeonatos Nacionais da FPPD. 

c) Sem custas. 

Dr.a Maria Carlos (Relatora) 

Dr Edgar Cabrila ~u:/;( 

Dr. Paulo Santos Ferreira ~~::=.------"'---PL----
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