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Sumário: (i) As dúvidas de interpretação na aplicação do Regulamento Geral de
Competições, bem como as suas eventuais lacunas ou omissões, devem obedecer aos
requisitos expressamente previstos nos n.ºs 1 e 2 do seu artigo 68º;
(ii) O n.º 7 do artigo 28º do Regulamento Geral de Competições deve aplicar-se, por
analogia, igualmente às situações em que uma equipa desista de participar numa
competição para a qual se encontra classificada, antes de ter feito a inscrição
provisória a que refere o artigo 15º do mesmo Regulamento.

1. O presente recurso foi interposto pelo Rugby Clube de Montemor-o-Novo (doravante
RCM) face à decisão da Direção da Federação Portuguesa de Rugby que atribuiu, por
convite, à Associação Sporting Clube de Portugal Rugby a participação no Campeonato
Nacional da Divisão de Honra (CNDH), época 2014/2015, tendo em conta a desistência do
Caldas Rugby Clube, equipa que, ao vencer o Campeonato Nacional da 1.ª Divisão (CN1D)
na época 2013/2014, se qualificou para participar na referida prova.
2. O RCM, ora Recorrente, tem legitimidade para recorrer e o recurso é tempestivo, tendo
sido interposto no próprio dia em que lhe foi comunicado, por correio eletrónico de
funcionário da FPR, que a Associação Sporting Clube de Portugal Rugby tinha aceite o
convite para participar no CNDH, época 2014/2015, não padecendo o recurso de
quaisquer vícios ou irregularidades que obstem ao seu conhecimento.

Dos factos
3. O Recorrente alega, resumidamente, que:
(a) Na época 2013/2014 participou no CNDH por mérito próprio, uma vez que na época
anterior se tinha sagrado campeão nacional da 1.ª Divisão.
(b) Foi com surpresa que, em 2 de Julho, conheceu a decisão de que, depois de o Caldas RC
ter desistido de participar no Divisão de Honra, seria a Associação Sporting Clube de
Portugal Rugby, equipa sexta classificada no CN1D, a integrar, por convite, o escalão
máximo do rugby nacional na época 2014/2015, decisão essa comunicada por correio
eletrónico.
(c) É extraordinária a decisão da FPR, pelo seu carácter inovador, manifestamente
desprestigiante do rugby nacional e, mais grave ainda, ao arrepio de qualquer norma do
Regulamento do CNDH e do Regulamento Geral de Competições (RGC).
(d) A decisão nada tem a ver com a verdade desportiva, nem tão pouco com os critérios de
mérito também ele desportivo, que determinam quem deve ou não participar no CNDH.
(e) A Direção da FPR fez tábua rasa do que dispõem o Regulamento do CNDH e o RGC,
sendo que refere o n.º 1 do artigo 17º do primeiro destes regulamentos que a todas as
omissões se aplica o RGC, pelo que, nada se estabelecendo sobre a solução a adotar caso o
clube campeão da 1.ª Divisão da época anterior desistir ou não se inscrever ou, ainda, se
inscrever e antes do sorteio, desistir de participar na Divisão de Honra.
(f) É no RGC que se encontra a resposta, sendo este Regulamento claro, inequívoco e
conciso, ao referir o n.º 7 do artigo 28º que, quando uma equipa desistir de participar na
competição para a qual estava qualificada, a ocupação do seu lugar deve ser efetuada de
acordo com os critérios aí estabelecidos, ou seja, deve a ocupação do lugar ser feita pela
equipa anteriormente despromovida.
(g) Embora se possam considerar factualidades distintas entre desistir antes da inscrição
ou desistir depois da inscrição e antes do sorteio, o resultado prático do ato do Caldas RC
reporta-se rigorosamente à mesma situação, isto é, optar por não participar na competição
para a qual estava qualificado.
(h) Requer, por conseguinte, a impugnação da decisão da Direção da FPR e que seja o RCM
a participar no CNDH na época 2014/2015.
4. Instada a pronunciar-se no prazo de 5 dias úteis, a FPR veio responder em 11 de Julho,
limitando-se a remeter cópia da ata de reunião extraordinária da Direção, ocorrida em 24
de Junho e na qual deliberou sobre o procedimento a adotar na matéria que é agora objeto
do recurso.
Transcreve-se desta ata, no essencial, que:

(a) No seguimento da comunicação do Caldas RC de renúncia a participar no CNDH, época
2014/2015, a Direção da FPR recorreu ao previsto no Regulamento do CNDH, mais
especificamente aos n.ºs 3 e 4 do artigo 1º (2012/2013, aplicável à época 2013/2014).
(b) Atentos os Regulamentos, o RCM terá de disputar o CN1D por se ter classificado em
10º lugar na época anterior.
(c) Nada nos Regulamentos da FPR prevê a situação decorrente da desistência do Caldas
RC. Existe uma norma – a do artigo 28º do RGC – que poderia ser de aplicação supletiva
mas que, entende-se, não cabe no caso concreto. Desde logo porque está especificamente
prevista a descida de divisão por parte do último classificado da Divisão de Honra e, por
outro lado, essa norma exige a existência de inscrição de uma equipa e posterior
desistência dessa inscrição, o que também não aconteceu.
(d) A solução será, assim, premiar o mérito desportivo com essa subida, o que já sucedeu
ao Caldas RC.
(e) Deliberou-se, então, que seja convidado o segundo classificado do CN1D da época
2013/2014 para disputar no lugar do Caldas RC o CNDH da época 2014/2015 e, caso este
não aceite o convite, deverá o mesmo ser dirigido aos demais clubes que participaram no
CN1D, por ordem da respetiva classificação final.
(f) A aceitação desse convite por um dos clubes convidados e preenchidos os requisitos
exigidos para tal, possibilitará a sua inscrição no CNDH na época 2014/2015.
5. Tudo visto, cumpre apreciar e decidir.

Apreciação
6. É ponto assente que o Caldas RC, equipa primeira classificada no CN1D da época
2013/2014, decidiu não participar no CNDH na época 2014/2015, o que comunicou à FPR,
em data que se desconhece, mas antes de 24 de Junho de 2014, a fazer fé na ata da reunião
extraordinária da Direção, a que atrás se aludiu.
7. O Regulamento do CNDH não inclui qualquer disposição específica que permita resolver
situações como a que agora se aprecia, referindo, porém, o seu artigo 17º que em tudo o
que nele for omisso se aplicam as normas do RGC.
8. É no n.º 7 do artigo 28º do RGC que encontramos dois critérios que apontam uma
solução para a resolução da questão sub judice: quando uma equipa, depois de inscrita e
antes do sorteio, desistir de participar na competição para que estava classificada – o
Caldas RC, no caso concreto – optando pela divisão inferior ou cessando a sua atividade, a
ocupação do seu lugar será efetuada de acordo com os seguintes critérios – a) A equipa
anteriormente despromovida; b) Caso haja mais desistências, pela equipa melhor
classificada na divisão inferior.

9. Assim, o critério de preenchimento de vaga numa competição, por desistência de uma
equipa, é claro, apenas se podendo argumentar com a questão da desistência de uma
equipa antes da inscrição e/ou depois da inscrição, mas antes do sorteio.
10. Efetivamente, o n.º 7 do artigo 28º do RGC refere-se às situações de uma equipa depois
da inscrição e antes do sorteio, sendo que no caso concreto, o Caldas RC terá desistido de
participar no CNDH antes de ter feito a inscrição da sua equipa na FPR.
11. Como se infere do n.º 2 do artigo 13º do mesmo RGC, a inscrição dos clubes deve ser
feita por carta, fax ou correio eletrónico, a enviar à FPR até 30 de Junho da época
desportiva prévia, ou seja, até 30 de Junho de 2014, para a época 2014/2015.
12. Além disso, de acordo com o artigo 15º deste mesmo Regulamento, as inscrições das
equipas nas competições oficiais serão feitas, a título provisório, e após homologação das
provas da época anterior, por carta, fax ou correio eletrónico, a enviar à FPR até 30 de
Junho da época desportiva prévia. Mais refere o n.º 2 deste preceito que as inscrições
definitivas devem ser confirmadas até 10 dias antes do início da respetiva prova –
Setembro ou Outubro, diremos nós – obrigatoriamente acompanhadas pelo número
mínimo de jogadores por cada equipa e desde que verificadas as condições previstas no n.º
4.
13. Resulta do que antecede que a desistência de uma equipa de participar numa
determinada competição, na qual tem o direito de participar – seja antes da sua inscrição,
que será sempre provisória até 10 dias antes do início dessa competição, ou depois desta
inscrição (provisória) mas antes do sorteio – tem exatamente os mesmos efeitos e conduz
exatamente à mesma situação, a saber, faz emergir a necessidade da sua substituição
nessa competição. Aliás, tanto assim é que a Direção da FPR nem esperou pelo decurso do
prazo de inscrições (30 de Junho), deliberando em 24 de Junho proceder a convites para
integrar a vaga deixada pelo Caldas RC.
14. Não estamos, por conseguinte, perante qualquer das situações previstas no artigo 68º
do RGC. Ou seja, nem estamos perante uma dúvida de interpretação (n.º 1) ou, sequer,
perante uma eventual lacuna ou omissão (n.º 2) do RGC, caso em que a Direção da FPR a
deveria integrar e tornar pública mediante comunicado, cujo teor teria força obrigatória
geral após a sua divulgação no Boletim Informativo, pelo que o procedimento de convites
aprovado por aquele órgão federativo é irregular.
15. De tudo o que antecede resulta que à situação em apreço deve ser aplicado o artigo 17º
do Regulamento do CNDH em conjugação com o n.º 7 do artigo 28º do RGC, este último
aplicável por analogia às situações em que uma equipa desista de uma determinada
competição antes de ter feito a inscrição a que se refere o artigo 15º do mesmo
Regulamento, tal como resulta da letra e do espírito da norma.

Decisão
Pelo exposto, decide o Conselho de Justiça considerar irregular a deliberação da Direção
da FPR de 24 de Junho de 2014, por não preencher os requisitos previstos no artigo 68º do
Regulamento Geral de Competições, mais decidindo dar provimento ao recurso interposto
pelo Rugby Clube de Montemor-o-Novo que, por aplicação conjugada do artigo 17º do
Regulamento do Campeonato Nacional da Divisão de Honra com a alínea a) do n.º 7 do
artigo 28º do Regulamento Geral de Competições e tendo em conta que foi a equipa
despromovida na época 2013/2014, deverá ocupar a vaga deixada em aberto pela
desistência de um clube e, participar, na época 2014/2015, no Campeonato Nacional da
Divisão de Honra.
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