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Parecer 

 

1. Objeto do parecer 

1.1. Consulta 

A Autoridade da Concorrência (AdC) solicita o nosso parecer sobre a 

conformidade constitucional de um conjunto de normas constantes da Proposta de 

Lei n.º 99/XIV, apresentada pelo Governo na Assembleia da República na legislatura 

cessante1, que visava a transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva (UE) 

2019/1 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018 

(conhecida como Diretiva ECN+), a qual, por sua vez, atribui às autoridades da 

concorrência dos Estados-Membros competência para aplicarem o direito da 

concorrência da União de forma harmonizada e mais eficaz, de modo a garantir o 

bom funcionamento do mercado interno da União Europeia2. 

São os seguintes os termos da consulta, precedida de um enquadramento que 

nos dispensamos reproduzir:  

 

1) Deverá o n.º 4 do Artigo 34.º da CRP ser interpretado no 

sentido de excluir a possibilidade de a AdC apreender e utilizar como 

meio de prova mensagens de correio eletrónico (lido, não lido ou 

apagado) ou de um sistema de mensagens instantâneas (SMS, 

mensagens instantâneas, entre outras) no âmbito de processos de 

                                                

1 Disponível online no site da AR, junto com as peças do subsequente procedimento 

legislativo, que ficou inconcluso: 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110842  

2 Disponível online no site da UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019L0001  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110842
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019L0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019L0001
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aplicação do direito da concorrência, tal como prescrito pelos artigos 

6.º e 32.º da Diretiva ECN+? 

2) Atento o ordenamento constitucional, a possibilidade 

de apreensão e utilização como meio de prova de mensagens de correio 

eletrónico ou de um sistema de mensagens instantâneas pela AdC, uma 

vez que decorre da transposição da Diretiva europeia, é suscetível de 

pôr em causa o “respeito pelos princípios fundamentais do Estado de 

direito democrático” (v. artigo 8.º, n.º 4 da Constituição da República 

Portuguesa)? 

3) Tendo em conta que nos processos 

contraordenacionais da concorrência, as entidades empresariais 

visadas são pessoas coletivas e que as comunicações que são objeto de 

apreensão têm natureza empresarial, o âmbito da proteção 

constitucional do direito à inviolabilidade da correspondência, 

consagrado no Artigo 34.º da CRP, e a tutela constitucional das 

mensagens de correio eletrónico ou de um sistema de mensagens 

instantâneas é igual quando essas mensagens são trocadas na esfera da 

vida privada de pessoas singulares ou trocadas em ambiente 

profissional ou empresarial? 

4) Podem as mensagens de correio eletrónico (lido, não 

lido ou apagado) ou de um sistema de mensagens instantâneas 

apreendidas por uma autoridade administrativa que aplica o direito da 

concorrência ser consideradas como “documentos”? Em sentido 

afirmativo, deverão gozar do regime de proteção da reserva da 

correspondência e das comunicações consagrado no Artigo 34.º da 

CRP? 

Para além destas questões relativas à investigação das infrações 

anticoncorrenciais, a Autoridade da Concorrência solicita ainda o nosso parecer 

sobre a conformidade constitucional, nomeadamente face ao princípio da 

proporcionalidade consagrado no n.º 2 do artigo 266º da CRP, da nova redação das 

normas constantes dos n.ºs 4, 6 e 7 do artigo 69º do regime jurídico da concorrência 
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decorrente da Proposta de Lei (PPL), relativas à definição do elevado limite máximo 

das coimas aplicáveis em processos de contraordenação.  

Nesta consulta estão em causa, portanto, as normas da PPL que respeitam ao 

exercício do poder sancionatório da AdC, quer quanto aos mecanismos de 

investigação das infrações, quer quanto ao tipo e montante das sanções. 

Perante a Consulta transcrita e considerando o respetivo enquadramento, 

importa começar por delimitar e ordenar as questões jurídico-constitucionais 

envolvidas, indo, se for caso disso, além das suscitadas na Consulta. 

1.2. Delimitação do objeto do parecer 

Conforme resulta da Consulta transcrita, o objeto do presente parecer exige 

uma análise, de um ponto de vista da sua constitucionalidade e da sua conformidade 

com o direito da União Europeia, da nova redação dos artigos 18º, 19º e 20º, assim 

como do artigo 69º do regime jurídico da concorrência (Lei n.º 19/2012, de 8 de 

maio) resultante da Proposta de Lei n.º 99/XIV (doravante “Proposta de Lei” ou 

PPL), apresentada pelo Governo na Assembleia da República.  

Tal análise passa necessariamente pela consideração da Diretiva (UE) 2019/1 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, que visa atribuir 

às autoridades da concorrência dos Estados-Membros competência para aplicarem a 

lei da concorrência de forma mais eficaz e garantir o bom funcionamento do 

mercado, cabendo avaliar se a proposta de transposição está conforme ao conteúdo 

da Diretiva a transpor, se existe uma vinculatividade da segunda sobre a primeira, e 

qual o grau e extensão dessa vinculação. 

A análise jurídica que nos propomos levar a cabo dirige-nos, então, ao plano 

do direito constitucional e do direito da União Europeia vigente, sendo adequado 

prosseguir de acordo com o seguinte plano de apresentação: 

– A importância fulcral da defesa da concorrência na “Constituição 

económica” da UE, como instrumento de realização do “mercado interno” e de 

regulação económica no âmbito de uma “economia social de mercado”; 

– Independência e poderes sancionatórios das autoridades da concorrência; 
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– O atual regime jurídico da concorrência e os poderes sancionatórios da 

AdC; 

– A Diretiva 2019/1 (UE) do Parlamento Europeu e do Conselho e o regime 

sancionatório nela estatuído. 

– A transposição dos artigos 6º, 7º e 32º, assim como do art. 15.º da Diretiva 

na Proposta de Lei 99/XIV; 

– A obrigação de transposição da Diretiva à luz do direito da União Europeia; 

– A apreciação das normas em causa à luz do direito constitucional nacional. 

Ao seguir este plano, estaremos em condições de responder fundadamente às 

questões que a Consulta levanta direta ou indiretamente. 

2. Fundamentação 

2.1. O quadro político-constitucional da defesa da concorrência 

2.1.1. A importância fulcral da defesa da concorrência na “Constituição 

económica” da UE 

A Diretiva em questão testemunha mais uma vez a importância fundamental 

da defesa da concorrência na constituição económica da UE3, não somente como 

ferramenta essencial da “economia de mercado regulada”, mas também do “mercado 

interno”, sem fronteiras entre os Estados-membros (cfr. TFUE, arts. 26º e seguintes e 

arts. 102º e seguintes)4. 

                                                

3 Sobre a “constituição económica” da UE em geral ver, por último, J. Baquero Cruz, Between 

Competition and Free Movement: The Economic Constitutional Law of the European Community, 

Hart. Oxford, 2020; O. Debarge, T. Georgopoulos e O. Rabaey (edts.), La Constitution économique de 

l‘Union européenne, Bruylant, Bruxelas, 2008; L. I. Gordillo Pérez e F. Rodríguez Ortiz, Constitución 

económica y Gobernanza económica de la Union Europea, Madrid, Aranzadi, 2019. Sobre o lugar 

preeminente da defesa da concorrência na Constituição económica da União, o texto fundamental 

continua a ser o de J. Drexl, «Competition Law as Part of the European Cosntitution», in von 

Bogdandy e J. Bast, Principles of European Constitutional Law, Oxford, 2006, pp. 633-674. 

4 Se a iniciativa pioneira de defesa oficial da concorrência nasceu nos Estados Unidos com o 

Sherman Act (1890), a construção filosófica da concorrência como princípio constitucional da 

economia de mercado e como tarefa essencial do Estado deve-se à Escola de Freiburg 

(“ordoliberalismo”) nos anos 30 do século passado, perspetiva que influenciou decisivamente a 

configuração do direito da concorrência na Europa. Sobre a escola de Freiburg ver em especial A. M. 
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Com efeito, se a defesa da concorrência em geral constitui uma garantia de 

eficiência económica, de proteção dos consumidores, de controlo do poder 

económico e de garantia da liberdade de empresa (liberdade de entrada nos mercados 

e liberdade de competição num level playing field), no caso do mercado único da 

União Europeia, que é o resultado da integração dos vários mercados nacionais, a 

defesa da concorrência é também o garante da competição transfronteiriça entre os 

agentes económicos de todos os países da União e da efetivação da liberdade de 

circulação de mercadorias, de serviços, de capitais e de investimento5. Foi por isso, 

aliás, que a criação do mercado interno, a partir do Ato Único Europeu (1986), 

implicou a liberalização e abertura ao mercado e à concorrência transfronteiriça dos 

antigos monopólios públicos das utilities tradicionais (energia, telecomunicações, 

serviços postais, transportes aéreos e ferroviários, etc.). Por isso, pode dizer-se que a 

defesa da concorrência é a primeira e mais importante “garantia institucional” do 

mercado interno e da própria integração europeia em geral. 

Não admira por isso que o “estabelecimento das regras de concorrência 

necessárias para o funcionamento do mercado interno» seja uma competência 

exclusiva da União [cfr. TFUE, art. 3º, nº 1, al. b)]. E tampouco surpreende que a 

União não descure nos esforços legislativos para tornar mais efetivo e mais eficiente 

o sistema de defesa da concorrência da União. 

A política de concorrência da União Europeia encontra a sua base nos artigos 

101º e 102º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (doravante, 

TFUE) e a sua principal base legislativa é o Regulamento nº 1/2003, de 16 de 

dezembro de 20126. Esta Lei da União cobre os poderes de inquérito e de inspeção da 

                                                                                                                                     

Peacock e H. Willgerodt (dir.), Germany’s Social Market Economy: Origins and Evolution, Londres, 

1989, pp. 15 ss; V. J. Vanberg. «The Freiburg School: Walter Eucken and Ordoliberalism» in 

Freiburg Discussion Papers on constitutional economics, nº 4/11, 2004; L. I. Gordillo Pérez e F. 

Rodríguez Ortiz, Constitución económica y Gobernanza económica de la Unión Europea, Madrid, 

Aranzadi, 2019, cap. I, II. 

5 Sobre os fundamentos da defesa da concorrência ver especialmente M. Moura e Silva, 

Direito da Concorrência, Lisboa, AAFDL, 2018, pp. 124 ss.. 

6 Disponível online no site da União: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R0001&from=EN; sobre o direito de concorrência da 

União ver, por todos, J. Mota Campos e J. L. Mota Campos, Manual de Direito Europeu, 6ª ed. 

Coimbra, Coimbra Editora, 2010, pp. 609 ss; M. Gorjão-Henriques. Direito da União, 9º ed. Coimbra, 

Almedina, 2019, pp. 617 ss; M. Moura e Silva, ob. cit., pp. 220 e ss. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R0001&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R0001&from=EN
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União (cap. V, arts. 17º e seguintes), incluindo o acesso a documentos nas 

instalações ou no domicílio dos seus dirigentes, administradores ou colaboradores, 

assim como a aplicação de sanções (cap. VI, arts. 23º e seguintes), nas modalidades 

de coimas e de sanções pecuniárias compulsórias. Nos termos do art. 23º, o montante 

das coimas deve ter em conta a gravidade e a duração da infração e não deve 

exceder 10 % do volume de negócios total da empresa responsável realizado durante 

o exercício precedente; quanto às sanções pecuniárias compulsórias, o art. 24º dispõe 

que elas podem atingir «até 5 % do volume de negócios diário médio realizado 

durante o exercício precedente, por cada dia de atraso, a contar da data fixada na 

decisão».  

Na sua missão de «assegurar a aplicação dos tratados» (TUE, art. 17º) a 

Comissão é a instituição da União diretamente responsável por assegurar a correta 

aplicação destas regras, e dispondo de amplos poderes de inspeção e controlo do 

cumprimento e de aplicação de sanções. No entanto, sendo as normas do Tratado 

vinculativas diretamente para os Estados-membros, também a estes incumbe a defesa 

da concorrência no plano doméstico. O Regulamento (CE) n.º 1/2003 do Conselho, 

veio estabelecer regras sobre a defesa da concorrência de forma descentralizada pelas 

autoridades e pelos tribunais nacionais, em articulação com a Comissão Europeia, o 

que surge agora ainda mais reforçado pela Diretiva (UE) 2019/1, aqui em análise, 

que intensifica e harmoniza os meios de investigação e de sanção das autoridades 

nacionais da concorrência. 

Se bem que a implementação de tais regras seja da competência da própria 

Comissão Europeia, ao nível da União, em relação às condutas anticoncorrenciais 

que afetem o comércio entre os Estados-membros (ou seja, que afetem o 

funcionamento do mercado interno), já quando exercida a nível nacional, ela 

incumbe a autoridades nacionais da concorrência (ANC), dotadas de uma elevada 

independência em relação aos governos, tal como sucede, aliás, em relação a outras 

autoridades setoriais reguladoras do mercado.  

De facto, nos termos do art. 2º, nº 2, do TFUE, quando se trate de uma 

competência exclusiva da União, só esta pode adotar atos vinculativos, e os Estados-

membros só o podem fazer, desde que autorizados pela União ou para execução dos 

atos desta. Ora, desde o Regulamento (CE) n.º 1/2003 do Conselho, deu-se a 
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descentralização da tarefa de defesa da concorrência nas respetivas autoridades 

nacionais, que passaram a desempenhar essa tarefa em substituição da Comissão 

Europeia em articulação com ela. De certo modo, as autoridades da concorrência 

nacionais passaram a ser delegatárias de tarefas da própria União Europeia, 

naturalmente ao abrigo das regras estabelecidas pela própria União. 

2.1.2. Defesa da concorrência como instrumento de regulação 

económica numa “economia social de mercado”. 

Sendo uma tarefa pública de disciplina da atividade económica, a defesa da 

concorrência constitui uma vertente decisiva da chamada regulação pública da 

economia. De facto, se a economia de mercado pode dispensar a intervenção direta 

do Estado na atividade económica – sem, porém, a excluir –, já não pode prescindir 

do estabelecimento de regras de conduta para os agentes económicos e do seu 

enforcement, tendo em vista objetivos económicos, como a defesa da concorrência e 

a correção das falhas e outras insuficiências do mercado, ou objetivos sociais, como, 

por exemplo, a proteção dos direitos dos trabalhadores e dos consumidores ou a 

garantia de prestação de “serviços de interesse económico geral” (SIEG). Daí a 

noção de “economia social mercado”, usada no art. 3º, nº 3, do Tratado da União 

Europeia7. 

Em sentido genérico, a regulação pública da economia assenta 

fundamentalmente na formulação, implementação e efetivação de regras para a 

atividade económica, destinadas a garantir o seu funcionamento equilibrado, de 

acordo com determinados objetivos públicos. Deve entender-se a regulação como a 

intervenção estadual na economia por via normativa e administrativa, e não através 

da participação direta na atividade económica, equivalendo, portanto, ao 

condicionamento, coordenação e disciplina da atividade económica privada8. O 

essencial do conceito de regulação económica é o de assegurar o cumprimento das 

                                                

7 Sobre a noção de “economia social de mercado” ver, especialmente, A. Müller-Armack, 

Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik. Studien zur Sozialen Marktwirtschaft und zur 

Europäischen Integration, Berna, Stuttgart, 1976; A. M. Peacock e H. Willgerrodt (edt.), Germany´s 

Social Market Economy: Origins and Evolution, Londres, 1989, pp 15-26.  

8 Cfr. Vital Moreira, Auto-regulação Profissional e Administração Pública, Coimbra, 1997, 

p. 35. 
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normas pelos agentes económicos (produtores, distribuidores, consumidores), ou 

alterar o seu comportamento em relação ao que eles teriam se não houvesse 

regulação9. 

No sentido apontado, a função de regulação comporta três operações ou 

etapas: (i) emissão de normas de atuação – regulação em sentido estrito (leis, 

regulamentos, diretrizes) (rule making); (ii) aplicação e supervisão de aplicação de 

normas – fiscalização e inspeção dos agentes económicos (rule implementation e rule 

supervision); e (iii) aplicação de sanções pelo incumprimento das normas – crimes e 

contraordenações económicas (rule enforcement). O que há de específico na moderna 

regulação pública da economia está no facto de essas três funções, pelo menos na sua 

vertente administrativa, caberem em geral à mesma entidade reguladora, 

concentrando assim as três funções típicas do Estado, incluindo a função punitiva sob 

forma administrativa. 

Quanto ao seu objeto, a regulação pública da economia de mercado 

compreende duas vertentes distintas: (i) a missão transversal de defesa da 

concorrência contra condutas anticoncorrenciais dos agentes económicos (práticas 

concertadas, abusos de posição dominante, etc.); (ii) a regulação em sentido estrito, 

ou seja, o condicionamento da atividade económica, quer para corrigir “falhas de 

mercado”, quer para atingir certos objetivos extraeconómicos, nomeadamente 

objetivos sociais. 

Assim, em primeiro lugar, a regulação encontra fundamento nos limites e 

“falhas” do mercado, isto é, nas situações em que o mercado, pelas especiais 

características de certos setores, não pode funcionar normalmente sem intervenção 

externa. Tal é o caso dos “monopólios naturais”, em que, por razões de racionalidade 

económica e ambiental, não se pode estabelecer concorrência entre uma pluralidade 

de operadores, tendo de se aceitar um único operador (“indústrias de rede”). O 

mesmo sucede com as “externalidades negativas”, ou seja, os custos sociais de certas 

atividades económicas não internalizados nos respetivos preços, associados aos 

danos ambientais, aos prejuízos para a saúde pública, aos riscos para a segurança 

                                                

9 Cfr. Sobre o conceito de regulação, ver, por todos, Robert Baldwin, Martin Cave e Martin 

Lodge, Understanding Regulation, 2ª ed., Oxford, 2012. 
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coletiva, etc. Entre as falhas de mercado contam-se também as “assimetrias de 

informação”, caracterizadas pela desigualdade de informação entre fornecedores e 

consumidores acerca das características e qualidade dos bens e serviços (por 

exemplo, serviços financeiros, serviços médicos, etc.). Falha de mercado é ainda a 

incapacidade do mercado para proporcionar a oferta de “bens públicos” essenciais ao 

funcionamento da economia, como a estabilidade financeira. 

Em segundo lugar, a regulação pública da economia encontra justificação em 

objetivos extraeconómicos, nomeadamente exigências ambientais e de ordenamento 

territorial das atividades económicas, do planeamento e ordenamento urbanístico, da 

necessidade de proteger os consumidores na sua relação de “troca desigual” com os 

produtores e distribuidores (direito a uma informação fiável e adequada sobre os 

produtos e serviços postos no mercado, direito à segurança e à saúde individual, 

direito à reparação de danos, etc.10) e, por último, o objetivo de assegurar a todos, 

independentemente de meios económicos e do local de residência, o acesso a certos 

serviços considerados básicos, como a água, a energia, as telecomunicações e os 

serviços postais. Trata-se dos chamados “serviços de interesse económico geral” 

(SIEG), antigamente fornecidos diretamente pelo poder público e que depois da sua 

privatização e/ou liberalização ficam sujeitos a “obrigações de serviço público”. Os 

SIEG constituem parte integrante do conceito de “economia social de mercado” 

referido no art. 3º, nº 3, do TUE. Neste aspeto o Estado fornecedor de serviços 

públicos torna-se garante do seu fornecimento por entidades privadas (“Estado 

garante”). Como refere Pedro Gonçalves, a “regulação representa, na verdade, a 

pedra de toque do novo modelo de intervenção pública na economia e nos mercados, 

surgindo como o instrumento por excelência de efetivação da responsabilidade de 

garantia. Em grande medida, é por via da regulação que hoje se realiza o dever 

estadual de garantir ou assegurar a realização do interesse público e de proteção ou 

até de realização dos direitos dos cidadãos”11 . 

                                                

10 Cfr. Vital Moreira & Maria Manuel Leitão Marques, A Mão Visível – Mercado e 

Regulação, Coimbra, Almedina, 2003, p. 14. 
11 Cfr. “Direito Administrativo da Regulação”, in Estudos em Homenagem a Marcello 

Caetano, Coimbra, 2006, p. 538. 



Vital Moreira 

(Professor jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra /Jurisconsulto) 

10 

 

Ao contrário da regulação em sentido estrito, que compreende o 

condicionamento ou modificação ativa ex ante da conduta dos agentes económicos, 

incluindo obrigações de fazer, a defesa da concorrência consiste essencialmente 

numa atividade ex post de fiscalização e de punição das infrações às regras da 

concorrência pelos agentes económicos. 

2.1.3. Independência e poderes das autoridades da concorrência 

Uma das características do moderno Estado regulador consiste na 

“desgovernamentalização” da regulação, que é confiada a autoridades reguladoras 

independentes (ARI), não sujeitas às formas tradicionais da “administração indireta 

do Estado”, caracterizadas pela livre nomeação e destituição governamental dos seus 

dirigentes, pela tutela e superintendência governamental da sua atividade e pela 

responsabilidade governamental da sua ação perante o parlamento.  

Tipicamente as autoridades reguladoras independentes são identificadas pelos 

seguintes traços: procedimento especial de seleção e de nomeação dos seus 

dirigentes, duração do seu mandato mais longa do que a legislatura, irremovibilidade 

antes do termo do mandato (salvo falta grave), independência funcional (não sujeição 

a tutela de mérito nem a orientações governamentais), recursos financeiros próprios 

(contribuições regulatórias dos agentes económicos sujeitos à sua jurisdição), 

prestação direta de contas perante o Parlamento, sem passar pelo Governo. 

Para além da separação clara entre política e economia, salvaguardando a 

regulação económica de influências político-partidárias, a opção pelo modelo de 

regulação independente assenta ainda na necessidade de assegurar a estabilidade dos 

reguladores em relação à volatilidade dos governos. Trata-se, pois, de assegurar a 

imparcialidade política da regulação do mercado e a estabilidade e segurança do 

quadro regulatório, tornando-o imune ao ciclo eleitoral, através, desde logo, da 

inamovibilidade dos reguladores. Tais aspetos assumem particular importância, 

porquanto potenciam a confiança dos agentes económicos. 

Com efeito, como desde cedo foi diagnosticado, “a intervenção do Estado em 

todos os domínios da vida económica, social e cultural, com o consequente 

crescimento desmesurado do aparelho administrativo influenciou negativamente a 

funcionalidade e eficiência da administração e contribuiu para o esbatimento das 
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fronteiras entre administração e política”. Por outro lado, “a experiência mostra que 

os governos, muitas vezes manietados pelos interesses eleitorais e do partido, ficam 

inibidos de tomar decisões que se mostrem necessárias e convenientes a médio 

prazo, mas que são suscetíveis de se tornarem demasiado onerosas a curto prazo 

para o partido do governo”12 .  

A justificação do modelo de regulação independente decorre ainda da 

necessidade de favorecer o profissionalismo da ação regulatória. Tal implica o 

recrutamento de pessoal especializado, em vez de escolhas por fidelidade política, 

para garantir um processo de decisão informado e fundado em dados técnicos. Outra 

das justificações da adoção do modelo de regulação independente deriva da conceção 

que lhe está inerente, ou seja, da necessidade de que o desenvolvimento da atividade 

económica seja controlado por sujeitos imparciais, “colocados numa posição 

equidistante em relação aos interesses públicos e privados em jogo”, sobretudo 

quando podem estar envolvidos operadores económicos públicos (empresas 

públicas), o que poderia dar lugar a conflitos de interesses, se se tratasse de 

reguladores dependentes do Governo13. A neutralidade e a independência da decisão 

regulatória são os meios escolhidos para alcançar o objetivo fundamental: a garantia 

da livre e efetiva concorrência entre os operadores económicos, a transparência e a 

visibilidade do mercado, bem como a remoção ou atenuação dos limites e falhas de 

mercado decorrentes do seu funcionamento, a proteção dos consumidores na sua 

relação de troca desigual com os produtores e distribuidores, sobretudo nos casos de 

“assimetrias de informação” e a garantia da manutenção das “obrigações de serviço 

público”, no caso dos SIEG14. 

A partir da revisão constitucional de 1997, as entidades reguladoras passaram 

a gozar de uma expressa habilitação constitucional no n.º 3 do artigo 267.º da CRP, 

estabelecendo-se aí que a «lei pode criar entidades administrativas independentes». 

A Constituição é omissa sobre o estatuto orgânico e funcional deste tipo de 

entidades, mas não subsistem dúvidas sobre o seu enquadramento na estrutura da 

                                                

12 Cfr. Vital Moreira e Fernanda Maças, Autoridades Reguladoras Independentes – Estudo e 

Projecto de Lei-Quadro, Coimbra, Coimbra Editora, 2003, p. 49. 
13 Cfr. Autoridades Reguladoras Independentes, cit., p. 53. 
14 Cfr. Maria M. Leitão Marques, Vital Moreira, “Economia de mercado e regulação”, in A 

Mão Visível, cit., p. 14. 
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Administração Pública (em cujo capítulo constitucional se situa a referida norma), 

ainda que com as características de independência já assinaladas.  

No caso da AdC, também ela é qualificada pela Lei-Quadro das Entidades 

Reguladoras Independentes como autoridade reguladora independente15, e igualmente 

pelos próprios Estatutos da AdC16. Por conseguinte, ela compartilha das respetivas 

características, ressalvadas três diferenças substanciais: (i) trata-se de uma entidade 

de natureza transversal a toda a economia, com jurisdição sobre todos os agentes 

económicos, e não de uma entidade de regulação setorial; (ii) a sua missão consiste 

essencialmente em velar pelo respeito das regras da concorrência, investigando e 

punido as respetivas infrações; (iii) ela faz valer o direito da concorrência da União 

Europeia, sendo também regulado pelo direito da União, como testemunha a Diretiva 

aqui analisada. 

Como se referiu acima, as entidades reguladoras, AdC incluída, tipicamente 

detêm poderes normativos (regulamentação), executivos (supervisão) e 

sancionatórios, mas todos configuram o exercício de poderes administrativos, no 

exercício da função administrativa, estando nessa medida sujeitas a todas as 

vinculações, constitucionais e legais, próprias do exercício da função administrativa, 

como veremos, em particular, quanto aos poderes de investigação e recolha de prova 

enquanto à função sancionatória da AdC. 

 

2.2. O regime nacional da concorrência e o poder sancionatório 

da AdC 

2.2.1. A distribuição de poderes entre a União e os Estados-membros 

A execução da política de defesa da concorrência cabe simultaneamente à 

UE, através da Comissão Europeia, e aos Estados-membros, através das suas 

autoridades nacionais da concorrência. 

                                                

15 Cfr. al. e) do n.º 3 do artigo 3º da Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto. 
16 Cfr. n.º 1 do artigo 1º dos Estatutos da AdC, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 125/2014, de 

18 de agosto. 
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Divergindo do princípio constitucional geral originário da UE, de que a 

execução do direito da União cabe, por via de regra, aos Estados-membros, (tal como 

resulta hoje dos arts. 291º, nº 1, do TFUE), a execução da política da concorrência foi 

desde o início conferida diretamente à Comissão, como instituição especialmente 

encarregada de defender o interesse geral da União e de velar pela aplicação dos 

Tratados, assim como das medidas adotadas ao seu abrigo, como ainda hoje se lê no 

art. 17º (1) do TUE. Essa competência executiva originária da Comissão Europeia 

mostra, mais uma vez, a especial importância da defesa da concorrência na 

constituição económica da União. 

Acresce que os Tratados não preveem a existência de entidades 

administrativas independentes dotadas de poderes decisórios, o que foi confirmado 

desde cedo pela jurisprudência do TJUE, no acórdão Meroni (Meroni, v. Alta 

Autoridade, 1958). Por isso, as várias “entidades reguladoras”, entretanto criadas na 

UE, desde a Autoridade Europeia do Medicamento (EMA) até às entidades de 

supervisão financeira instituídas na sequência da crise financeira de 2008, não gozam 

de poderes decisórios, sendo na generalidade dos casos entidades auxiliares do poder 

de decisão que permanece na Comissão17. Embora a rigidez da doutrina Meroni 

tenha sido algo atenuada por alguma jurisprudência mais recente18, a verdade é que 

não há cabimento para instituir uma autoridade da concorrência da União 

institucionalmente autónoma e transferir para ela os poderes conferidos pelo TFUE e 

pela Lei da concorrência da União à Comissão19. 

Em 1962, o Regulamento nº 17, primeira Lei da concorrência da então CEE, 

embora consagrasse, ao abrigo do Tratado de Roma, a aplicação direta do direito da 

concorrência pelas autoridades e pelos tribunas nacionais, reservou para a Comissão 

                                                

17 Sobre as agências reguladoras da UE ver, por todos, E. Chiti, «An important part of the 

EU’s institutional machinery, Problems and perspectives of European agencies», Common Market 

Law Review, ano 46, 2009; J. N. Calvão da Silva, Agências reguladoras da União Europeia, Coimbra, 

2017. 
18 Por exemplo, o acórdão UK v Council and Parliament (2014), sobre os poderes decisórios 

da ESMA (European Markets and Securtities Authority). Sobre essa decisão ver G. Lo Schiavo, «A 

judicial re-thinking on the delegation of powers to European Agencies under EU Law?» German Law 

Journal, vol. 16, nº 2. 
19 Acresce que o exercício da competência da Comissão em matéria de concorrência não está 

sujeito à regra geral do controlo dos Estados-membros (comitologia), nos termos do art. 291º, nº 3, 

TFUE. 
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as isenções às práticas concertadas previstas no atual art. 101º (3), do TFUE. 

Todavia, por causa dos sucessivos alargamentos da UE e da multiplicação de 

processos, esse sistema de execução centralizada do direito e da política da 

concorrência da UE veio a ser substancialmente alterado pelo Regulamento nº 1/ 

2003, que transferiu para as autoridades de defesa da concorrência nacionais essa 

competência com grande amplitude. Mas como se tornava necessário assegurar a 

unidade de execução da política e do direito da concorrência, esse Regulamento 

estabeleceu vários mecanismos capazes de evitar sobreposições e de assegurar a 

coordenação da Comissão Europeia (nomeadamente nos arts. 11º e 12º20). 

Estabelecia-se, assim, uma Rede Europeia da Concorrência, composta pela 

Comissão Europeia e pelas autoridades da concorrência nacionais, sob coordenação 

daquela, assim como um instrumento de cooperação entre os tribunais nacionais 

competentes e a Comissão Europeia, incluindo a possibilidade de esta e as 

autoridades de concorrência de outros Estados-membros poderem apresentar 

“observações” junto dos tribunais nacionais encarregados de decidir questões de 

concorrência e a obrigação de estes seguirem obrigatoriamente as posições que a 

Comissão já tenha tomado sobre as decisões ou práticas sub judice (art. 16º do 

Regulamento nº 1/2003)21. 

Também em matéria de investigação nos processos a cargo das autoridades 

nacionais, o Regulamento nº 1/2003 já tinha conferido poderes especiais à Comissão, 

nomeadamente quanto a inspeções efetuadas nas instalações das empresas e/ou em 

instalações não empresariais, incluindo o poder de solicitar às autoridades nacionais 

que efetuam inspeções em seu nome (art. 22º/2). 

Em suma, a descentralização da aplicação do direito da concorrência da 

União nas autoridades e nos tribunais dos Estados-membros teve por contrapartida 

um esforço de harmonização da ação das autoridades nacionais por via de legislação 

da União e a atribuição de poderes de coordenação à Comissão, em prol da 

uniformidade da sua aplicação. A Diretiva 2019/1 constitui mais um importante 

                                                

20 Sobre o significado do Regulamento nº 1/2003, ver, por todos Calvão da Silva, ob. cit., § 

16. 
21 Esta “recomendação” legislativa aos tribunais, que pode ser considerada atentatória da sua 

independência, visa obviamente assegurar a uniformidade na aplicação do direito da concorrência em 

toda a União. 
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passo na direção da harmonização normativa, consolidando as ANC como 

administração indireta da União, em grande parte reguladas diretamente por lei da 

União. 

2.2.2. O “regime jurídico da concorrência” nacional e a AdC 

Não existe hoje nenhuma incompatibilidade substantiva entre a Constituição 

económica nacional estabelecida na CRP e a constituição económica da UE, 

incluindo no que respeita à centralidade da defesa da concorrência. As revisões 

constitucionais de 1982, 1989 e de 1997 operaram uma verdadeira “metamorfose” 

da inicial constituição económica da CRP, no sentido da sua harmonização com a 

constituição económica europeia22. 

Apesar de o sistema económico da CRP ser tributário de um modelo de 

“economia mista” quanto à “propriedade dos meios de produção” e quanto à 

iniciativa económica (CRP, arts. 80º e 82º), não subsistem hoje dúvidas de que ela 

consagra uma economia de mercado, assente na liberdade de iniciativa económica e 

na defesa da concorrência como “tarefa prioritária do Estado” no domínio económico 

[CRP, art. 61º e art. 81º, al. f)]. Deixou de haver exclusivos públicos imperativos 

(CRP, art. 86º, nº 3) e as empresas públicas atuam em princípio em ambiente de 

mercado. De resto, a este respeito tem plena aplicação o art. 106º do TFUE, segundo 

o qual, as empresas públicas, mesmo quando gozam de exclusivos, estão sujeitas às 

regras da concorrência, ressalvadas as derrogações exigidas pelo cumprimento da 

missão dos serviços de interesse económico geral (SIEG), nos termos do nº 2 do 

mesmo preceito23. 

O regime nacional de defesa da concorrência consta atualmente da Lei nº 

19/2012, de 8 de maio (Regime Jurídico da Concorrência, doravante RJC), alterada 

                                                

22 Neste sentido, expressamente, Vital Moreira, «A metamorfose da constituição económica», 
Polis, Revista da FDUL, 1997. Sobre a constituição económica vigente ver, por exemplo, Vital 

Moreira, Sebenta de direito constitucional, Universidade Lusíada Norte, 2016, cap. IX; J. Pacheco de 

Amorim, «A Constituição económica portuguesa: enquadramento dogmático e princípios 

fundamentais», Revista da FDUP, ano 8º, 2011; P. Coutinho, A constituição económica portuguesa à 

luz da globalização e da integração europeia, Lisboa, AFDL Editora, 2021.  
23 Este preceito encontra-se replicado no art. 4º do RJC. 
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Lei n.º 23/2018, de 5 de junho24, que se aplica a «todas as atividades económicas 

exercidas, com caráter permanente ou ocasional, nos setores privado, público e 

cooperativo», incluindo, portanto, as de titularidade pública. 

Entre nós, a Autoridade da Concorrência (AdC) é a autoridade nacional para 

efeitos de controlo de aplicação das regras da concorrência (RJC, art. 5º), aplicando o 

direito da União Europeia e o direito nacional derivado sobre esta matéria. Tem o 

estatuto de autoridade reguladora independente, nos termos da respetiva Lei-quadro 

destas e dos restivos estatutos, como se viu acima. No exercício das suas atribuições 

a AdC tem direito à cooperação das autoridades reguladoras setoriais (RJC, art. 35º).  

2.2.3. O poder sancionatório da AdC 

2.2.3.1. Os poderes de investigação da AdC 

As atribuições e os poderes da Autoridade da Concorrência estão regulados 

naturalmente no RJC. Para os efeitos do presente parecer, interessa-nos em especial o 

poder sancionatório, designadamente os correspondentes poderes de investigação das 

infrações e as sanções aplicáveis, previstos nos artigos 18º a 20º da RJC25. Convém 

abordar separadamente cada um destes aspetos, começando pelos poderes de 

investigação da AdC. 

Estabelece o artigo 18º, sob a epígrafe “Poderes de inquirição, busca e 

apreensão”, sem de destacar os aspetos mais importantes para o objeto do presente 

parecer: 

1 - No exercício de poderes sancionatórios, a Autoridade da 

Concorrência, através dos seus órgãos ou funcionários, pode, 

designadamente: 

a) (…); 

b) (…); 

                                                

24 O texto vigente pode ser consultado online: 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1705&tabela=leis. Sobre esta lei ver 

especialmente Manuel Porto et alii (coord.) e M. Gorjão-Henriques (dir.), Lei da Concorrência - 

Comentário Conimbricense, 2º ed., Coimbra, Almedina, 2017; C. Botelho Moniz (coord.), Lei da 

Concorrência Anotada, Coimbra, Almedina, 2016. 
25 Sobre o poder sancionatório da AdC ver em especial, Moura e Silva, ob. cit., pp. 380 ss. 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1705&tabela=leis
https://www.bertrand.pt/livro/lei-da-concorrencia-anotada-morais-leitao/17611891
https://www.bertrand.pt/livro/lei-da-concorrencia-anotada-morais-leitao/17611891
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c) Proceder, nas instalações, terrenos ou meios de transporte 

de empresas ou de associações de empresas, à busca, exame, 

recolha e apreensão de extratos da escrita e demais documentação, 

independentemente do seu suporte, sempre que tais diligências se 

mostrem necessárias à obtenção de prova; 

d) Proceder à selagem dos locais das instalações de 

empresas e de associações de empresas em que se encontrem ou 

sejam suscetíveis de se encontrar elementos da escrita ou demais 

documentação, bem como dos respetivos suportes, incluindo 

computadores e outros equipamentos eletrónicos de 

armazenamento de dados, durante o período e na medida 

estritamente necessária à realização das diligências a que se refere 

a alínea anterior; 

e) (…). 

2 - As diligências previstas nas alíneas c) e d) do número 

anterior dependem de decisão da autoridade judiciária competente. 

3 - A autorização referida no número anterior é solicitada 

previamente pela Autoridade da Concorrência, em requerimento 

fundamentado, devendo o despacho ser proferido no prazo de 48 

horas. 

4 (…). 

5 – (…). 

6 - Na realização das diligências previstas nas alíneas c) e d) 

do n.º 1, a Autoridade da Concorrência pode fazer-se acompanhar 

das entidades policiais. 

7 - (…). 

8 – (…). 

9 – (…)26. 

 

                                                

26 Negrito acrescentado. 
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Estabelece, por sua vez, o artigo 19º, sob a epígrafe “Busca domiciliária”: 

1 - Existindo fundada suspeita de que existem, no domicílio de 

sócios, de membros de órgãos de administração e de trabalhadores e 

colaboradores de empresas ou associações de empresas, provas de 

violação grave dos artigos 9.º ou 11.º da presente lei ou dos artigos 

101.º ou 102.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

pode ser realizada busca domiciliária, que deve ser autorizada, por 

despacho, pelo juiz de instrução, a requerimento da Autoridade da 

Concorrência. 

2 - (…) 

3 - (…) 

4 - (…). 

5 – (…). 

6 - A busca em casa habitada ou numa sua dependência 

fechada só pode ser ordenada ou autorizada pelo juiz de instrução e 

efetuada entre as 7 e as 21 horas, sob pena de nulidade. 

7 - Tratando-se de busca em escritório de advogado ou em 

consultório médico, esta é realizada, sob pena de nulidade, na 

presença do juiz de instrução, o qual avisa previamente o presidente do 

conselho local da Ordem dos Advogados ou da Ordem dos Médicos, 

para que o mesmo, ou um seu delegado, possa estar presente. 

8 - As normas previstas no presente artigo aplicam-se, com as 

necessárias adaptações, a buscas a realizar noutros locais, incluindo 

veículos, de sócios, membros de órgãos de administração e 

trabalhadores ou colaboradores de empresas ou associações de 

empresas27. 

 

Por último, o artigo 20º, sob a epígrafe “Apreensão”, estabelece o seguinte: 

                                                

27 Negrito acrescentado. 
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1 - As apreensões de documentos, independentemente da sua 

natureza ou do seu suporte, são autorizadas, ordenadas ou validadas 

por despacho da autoridade judiciária. 

2 - A Autoridade da Concorrência pode efetuar apreensões no 

decurso de buscas ou quando haja urgência ou perigo na demora. 

3 - As apreensões efetuadas pela Autoridade da Concorrência 

não previamente autorizadas ou ordenadas são sujeitas a validação 

pela autoridade judiciária, no prazo máximo de 72 horas. 

4 - (...). 

5 - (…). 

6 - A apreensão em bancos ou outras instituições de crédito de 

documentos abrangidos por sigilo bancário é efetuada pelo juiz de 

instrução, quando tiver fundadas razões para crer que eles estão 

relacionados com uma infração e se revelam de grande interesse para 

a descoberta da verdade ou para a prova, mesmo que não pertençam 

ao visado. 

7 - (…). 

8 - (…)28. 

 

À luz deste enquadramento legal tem existido uma significativa litigiosidade 

entre a AdC e as empresas alvo de ações de busca e apreensão, sobretudo quando 

incidem sobre mensagens eletrónicas (que não são explicitamente mencionadas nos 

referidos preceitos legais), essencialmente com base numa alegada desconformidade 

constitucional daquelas regras com direito à inviolabilidade da correspondência 

previsto no artigo 34.º da CRP, em particular o seu n.º 4, que só admite restrições a 

esse direito no domínio do processo penal, mas não de outros processos 

sancionatórios de natureza administrativa, como é o caso das processos 

contraordenacionais instruídos e decididos pela AdC. 

                                                

28 Negrito acrescentado. 
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Segundo nos informou29, a AdC tem-se batido pela “legalidade daquela 

norma [sobre a apreensão de correio eletrónico], bem como pela sua conformidade 

constitucional, avançando com a equiparação de uma mensagem de correio 

eletrónico aberta/lida a um documento (e não a correspondência), afastando-se, por 

essa razão, do âmbito de aplicação do referido preceito constitucional”. A apreensão 

de correio eletrónico estaria assim coberta pela norma do art. 18º, nº 1, al. c) do RJC 

acima transcrito, quando se refere à «apreensão de extratos da escrita e demais 

documentação», o qual só deixaria de fora o correio eletrónico ainda por abrir. 

Por outro lado, “a AdC também tem pugnado pela validade constitucional da 

norma contida na alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º do RJC com base no argumento de 

que, por força do artigo 34.º da CRP, a extensão da tutela da privacidade às pessoas 

coletivas não atua na mesma medida [que em relação às pessoas físicas], nem deve 

ser interpretada com a mesma extensão quanto a estas últimas”. 

Ainda segundo informação da AdC, estes argumentos, em especial o 

primeiro, têm tido a adesão dos tribunais responsáveis por conhecer dos recursos em 

processos de contraordenação em matéria de concorrência, como é o caso de uma 

decisão judicial onde se conclui:  

“Afigura-se-nos que as mensagens visualizadas, e no final 

apreendidas pela AdC, não gozam da tutela constitucional fornecida 

pelo art. 34.º da Constituição da República Portuguesa, porquanto: os 

emails a que se reportam estes autos não respeitam a mensagens 

eletrónicas em trânsito (a circular na rede), ainda não rececionadas 

pelos destinatários, não constituindo, por isso, “correspondência” na 

aceção da Constituição da República Portuguesa; não são privadas, na 

aceção liberal que nos é trazida pela norma princípio do art. 34.º da 

Constituição da República Portuguesa”30.  

Mais indica a AdC que se encontra pendente no Tribunal Constitucional (TC) 

«um recurso interposto por uma empresa visada (e alvo de buscas) de um processo 

contraordenacional da concorrência, no âmbito do qual são suscitadas algumas 

                                                

29 Nos termos da consulta que nos foi dirigida. 
30 Cfr. Acórdão de 4 de março de 2020, proferido no processo n.º 71/18.3YUSTR-D.L2., 

disponível em www.dgsi.pt . 

http://www.dgsi.pt/
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questões de constitucionalidades, em particular, das normas contidas na alínea c) do 

n.º 1 do artigo 18.º e no artigo 21.º (competência para emissão de mandados) do 

RJC», não existindo ainda uma pronúncia do TC sobre a fiscalização concreta das 

normas em causa. Recorde-se que o primeiro dos referidos preceitos é justamente o 

que prevê apreensão de “documentação” em empresarial, ao abrigo do qual se tem 

fundado a apreensão das mensagens eletrónicas. 

2.2.3.2. As sanções aplicáveis pela AdC 

Entre nós, cabe à ADC não somente a investigação das condutas 

anticoncorrenciais, mas também a aplicação das respetivas sanções, que revestem 

natureza contraordenacional e não penal, sendo sanções de natureza pecuniária 

(ressalvadas as sanções acessórias, referidas no art. 71º). 

Note-se que a responsabilidade contraordenacional pelas infrações à lei da 

concorrência pode incidir não somente sobre a sociedade jurídica que a tenha 

cometido, mas também sobre a unidade económica em que ela se integre, como 

estipula o art. 3º do RJC, que considera como «única empresa o conjunto de 

empresas que, embora juridicamente distintas, constituem uma unidade económica 

ou mantêm entre si laços de interdependência» decorrentes de fatores aí 

exemplificativamente enunciados. 

O regime das contraordenações e das sanções encontra-se estabelecido no 

cap. VII do RJC (arts. 67º-74º), sendo especialmente importantes para efeito do 

presente parecer o art. 69º, sobre a medida das coimas, e o art. 72º, sobre as sanções 

pecuniárias compulsórias.  

a) As coimas 

Depois de o art. 68º tipificar as contraordenações resultantes quer de infração 

às leis da concorrência da União e nacional quer de incumprimento de decisões da 

AdC, o art. 69º enuncia os principais critérios para a determinação da medida das 

coimas a aplicar a cada infração, balizando o exercício do poder discricionário da 

AdC, bem como os limites superiores dessas coimas. Vale a pena transcrever os 

principais preceitos: 
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Artigo 69.º (Determinação da medida da coima) 

1 - Na determinação da medida da coima a que se refere o artigo 

anterior, a Autoridade da Concorrência pode considerar, 

nomeadamente, os seguintes critérios: 

a) A gravidade da infração para a afetação de uma concorrência 

efetiva no mercado nacional; 

b) A natureza e a dimensão do mercado afetado pela infração; 

c) A duração da infração; 

d) O grau de participação do visado pelo processo na infração; 

e) As vantagens de que haja beneficiado o visado pelo processo em 

consequência da infração, quando as mesmas sejam identificadas; 

f) O comportamento do visado pelo processo na eliminação das 

práticas restritivas e na reparação dos prejuízos causados à 

concorrência, nomeadamente através do pagamento de indemnização 

aos lesados na sequência de acordo extrajudicial; 

g) A situação económica do visado pelo processo; 

h) Os antecedentes contraordenacionais do visado pelo processo 

por infração às regras da concorrência; 

i) A colaboração prestada à Autoridade da Concorrência até ao 

termo do procedimento. 

2 - No caso das contraordenações referidas nas alíneas a) a g) do 

n.º 1 do artigo anterior, a coima determinada nos termos do n.º 1 não 

pode exceder 10 /prct. do volume de negócios realizado no exercício 

imediatamente anterior à decisão final condenatória proferida pela 

Autoridade da Concorrência, por cada uma das empresas infratoras 

ou, no caso de associação de empresas, do volume de negócios 

agregado das empresas associadas. 

3 - No caso das contraordenações referidas nas alíneas h) a j) do 

n.º 1 do artigo anterior, a coima determinada nos termos do n.º 1 não 

pode exceder 1/prct. do volume de negócios realizado no exercício 

imediatamente anterior à decisão por cada uma das empresas 
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infratoras ou, no caso de associação de empresas, do volume de 

negócios agregado das empresas associadas. 

4 - No caso das contraordenações referidas nas alíneas a) a g) do 

n.º 1 do artigo anterior, a coima aplicável a pessoas singulares não 

pode exceder 10 /prct. da respetiva remuneração anual auferida pelo 

exercício das suas funções na empresa infratora, no último ano 

completo em que se tenha verificado a prática proibida. 

5 – (…) 

6 - No caso das contraordenações referidas nas alíneas h) a j) do 

n.º 1 do artigo anterior, a Autoridade da Concorrência pode aplicar a 

pessoas singulares uma coima de 10 a 50 unidades de conta. 

7 - No caso da contraordenação a que se refere a alínea k) do n.º 1 

do artigo anterior, a Autoridade da Concorrência pode aplicar ao 

denunciante, à testemunha e ao perito uma coima de 2 a 10 unidades 

de conta. 

8 - A Autoridade da Concorrência adota, ao abrigo dos seus 

poderes de regulamentação, linhas de orientação contendo a 

metodologia a utilizar para aplicação das coimas, de acordo com os 

critérios definidos na presente lei. 

 

Neste importante preceito, convém destacar os principais aspetos. Em 

primeiro lugar, os critérios legais de determinação das coimas indicados no nº 1, hão 

de ser completados e densificados pela própria AdC por via regulamentar, através de 

“linhas de orientação”, conforme estabelece o nº 8, assim estreitando a sua margem 

de decisão. Em segundo lugar, com exceção das coimas previstas nos nºs 6 e 7, a lei 

não estipula a graduação das coimas entre um montante mínimo e máximo fixos, 

devendo elas ser fixadas em termos de percentagem do volume de negócios da 

empresa responsável no último ano. Em terceiro lugar, porém, a medida da coima 

não pode exceder, em qualquer caso, o teto indicado nos nºs 2, 3 e 4. Por último, ao 

referir que a coima tem por referência o volume de negócios da empresa ou 

empresas responsáveis, a lei deixa em aberto saber se isso tem a ver com a concreta 

sociedade jurídica em causa ou com o conjunto de empresas economicamente 
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integradas nos termos do art. 3º da RJC, acima transcrito; e tão-pouco esclarece se o 

volume de negócios referido é o realizado somente no mercado nacional ou também 

nos mercados externos, no caso de empresas plurinacionais.  

b) As sanções pecuniárias compulsórias 

Tal como o direito da concorrência da UE, também o RJC prevê a aplicação 

de sanções pecuniárias compulsórias (SPC), visando punir a mora no cumprimento 

de certas obrigações de fazer das empresas. 

Dispõe o art. 72º do RJC: 

 

Artigo 72.º (Sanções pecuniárias compulsórias) 

Sem prejuízo do disposto nos artigos 69.º e 70.º, a Autoridade 

da Concorrência pode decidir, quando tal se justifique, aplicar uma 

sanção pecuniária compulsória, num montante não superior a 5 % da 

média diária do volume de negócios no ano imediatamente anterior à 

decisão, por dia de atraso, a contar da data da notificação, nos casos 

seguintes: 

a) Não acatamento de decisão da Autoridade da Concorrência 

que imponha uma sanção ou ordene a adoção de medidas 

determinadas; 

b) Falta de notificação de uma operação de concentração 

sujeita a notificação prévia nos termos dos artigos 37.º e 38.º 

 

Além de tipificar os casos em que elas podem ser aplicadas, este preceito não 

estabelece os critérios de determinação do montante das SPC, limitando-se a fixar o 

seu teto, sendo de notar, porém, que tais sanções se acumulam enquanto a omissão de 

cumprimento de mantiver, por cada dia de atraso, o que pode redundar em somas 

muito elevadas, se a AdC aplicar o montante máximo permitido.  

Também aqui se pode colocar a questão de saber se o volume de negócios de 

referência tem a ver com a empresa integrada, nos termos do art. 3º do RJC e se, no 
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caso de empresas plurinacionais, se tem a ver com o volume de negócios global da 

empresa, ou somente com o volume de negócios no mercado nacional. 

2.2.3.3. A determinação do montante das sanções 

Uma das mais importantes diferenças do direito contraordenacional em 

relação ao direito penal consiste na inexistência de um princípio de tipicidade legal 

das sanções contraordenacionais, pelo que as normas sancionatórias não têm de 

indicar a sanção ou a moldura sancionatória aplicável a cada infração, como se exige 

no direito penal (nulla pena sine lege). 

No caso da defesa da concorrência, a lei prescinde mesmo de uma moldura 

sancionatória geral das coimas, entre um mínimo e um máximo, como ocorre 

frequentemente noutros regimes contraordenacionais setoriais31, limitando-se a 

indicar os critérios materiais para determinar o montante das coimas em cada 

infração. Tal como dispõe o art. 69º do RJC, à cabeça desse elenco aparecem fatores 

como a gravidade e duração da infração, a participação do visado, o benefício 

económico retirado, etc... Além disso, a lei prevê que a ADC emita, por via 

regulamentar, diretrizes de aplicação das coimas. 

É certo que, no seguimento da lei da concorrência da União, também o RJC 

nacional prevê um limite máximo para todas as coimas, equivalente a uma 

percentagem do volume de negócios anual das empresas sancionadas, concretamente 

10%. Todavia, tal como se mostrará abaixo, não se trata de um limite geral de uma 

hipotética moldura abstrata das coimas, mas sim de um limite absoluto às coimas 

mais elevadas que podem resultar da aplicação daqueles critérios, de modo a não pôr 

em risco a solidez económica das empresas sancionadas. 

2.3. A Diretiva 2019/1 (UE) do Parlamento Europeu e do Conselho. 

2.3.1. Objetivo da intervenção legislativa da União 

A Diretiva 2019/1 (UE), do Parlamento Europeu e do Conselho, visa 

explicitamente «atribuir às autoridades da concorrência dos Estados-Membros 

                                                

31 É o caso do regime sancionatório do setor energético, aprovado pela Lei n.º 9/2013, de 28 

de janeiro. 
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competência para aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir o bom 

funcionamento do mercado interno» - tal como consta da sua rubrica - e constitui um 

dos mais significativos avanços na harmonização do regime das ANC e na sua 

capacitação para fazer aplicar os artigos 101º e 102º do TFUE - práticas restritivas da 

concorrência e abusos de posição dominante - e os respetivos direitos nacionais da 

concorrência32. 

Como rapidamente se depreende da leitura do preâmbulo da Diretiva, esta 

pretende assegurar que as ANC dispõem das garantias de independência, dos meios 

e da competência de execução e de aplicação de coimas necessárias para poderem 

aplicar os artigos 101.º e 102.º do TFUE de forma eficaz. Para isso a Diretiva estatui 

um conjunto de medidas muito abrangentes, a serem transpostas para as ordens 

jurídicas internas, desde regras relacionadas com a nomeação de dirigentes e 

contratação pessoal, regras de incompatibilidade, inamovibilidade, períodos de nojo, 

etc., até à concessão de meios de obtenção de prova e informações, efetividade de 

aplicação de coimas e outras sanções, regras sobre clemência, assistência mútua entre 

autoridades nacionais e prazos de prescrição. 

Torna-se evidente que, através das normas respeitantes à organização e 

funcionamento das autoridades nacionais da concorrência, a Diretiva procede à sua 

explícita receção como autoridades de delegadas da União, partes integrantes do 

sistema de defesa da concorrência da União, sob coordenação da Comissão, um 

pouco como os bancos centrais nacionais da zona euro foram transformados em 

órgãos do sistema europeu de bancos centrais, sob a égide do BCE.  

Como é bom de ver, esta Diretiva da UE não se limitou a definir o resultado a 

alcançar pelos Estados-membros, deixando ao legislador nacional a escolha da forma 

e dos meios para atingir tal resultado, como resultaria da definição de diretiva do art. 

288º do TFUE. Visto que o objetivo principal da União era reforçar e uniformizar os 

                                                

32 Sobre esta Diretiva em geral ver, em especial, Valentin Mircea, Florence Competition 

Programme advanced competition seminar : ECN+ Directive : consequences for national competition 

law enforcement, 2018, disponível online: https://cadmus.eui.eu/handle/1814/59524?show=full ; 

Miguel Gorjão-Henriques e Alberto Saavedra, «Directiva ECN+ e a Nova Era do Direito da 

Concorrência (Desafios e Limites)», Revista da Ordem dos Advogados, ano 80º, 2020, pp. 219-256; 

Corinna Potocnik-Manzouri, «The ECN+ Directive: An Example of Decentralised Cooperation to 

Enforce Competition Law», European Papers, vol. 6, 2021, nº 2, pp. 987-1013.  

https://cadmus.eui.eu/handle/1814/59524?show=full
https://www.europeanpapers.eu/en/authors/corinna-potocnik-manzouri
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poderes das ANC, superar as «lacunas e as limitações dos instrumentos e das 

garantias» à sua disposição nas legislações nacionais – tal como decorre do 

preâmbulo da Diretiva (§ 9) e da invocação do art. 113º do TFUE como sua base 

constitucional  –, então o instrumento legislativo da União não podia deixar de 

definir uniformemente os instrumentos de investigação e de punição de condutas 

anticoncorrenciais à disposição das autoridades nacionais.  

A opção pela diretiva em vez do regulamento terá ficado a dever-se não 

somente ao facto de se tratar de regular a organização e poderes de autoridades 

administrativas nacionais, mas também para deixar margem para que o legislador 

nacional possa ir além das providências impostas pela União, como refere 

explicitamente o § 10 do preâmbulo da Diretiva. 

2.3.2. As disposições sobre meios de investigação e prova 

Principalmente no que toca à efetivação de meios e poderes de investigação, o 

preâmbulo da Diretiva justifica a necessidade das novas medidas por se ter verificado 

que “ao abrigo do direito nacional, muitas ANC não dispõem de instrumentos 

eficazes para recolher elementos de prova das infrações aos artigos 101º e 102º do 

TFUE”33. Considera ainda que “as empresas não podem concorrer com base nos 

méritos [competitivos] se as práticas anticoncorrenciais ficarem impunes, porque, 

por exemplo, não se conseguem recolher elementos de prova de práticas 

anticoncorrenciais (…)»34. Nessa medida, o preâmbulo da Diretiva sublinha que “as 

autoridades administrativas nacionais da concorrência deverão ter competência 

efetiva de investigação que lhes permita detetar quaisquer acordos, decisões ou 

práticas concertadas proibidas pelo artigo 101º do TFUE ou quaisquer abusos de 

uma posição dominante proibidos pelo artigo 102º do TFUE em qualquer fase do 

processo que lhes foi submetido (…)”35. 

Com particular relevância para o que nos cumpre apreciar, a exposição de 

motivos da Diretiva esclarece o seguinte:  

                                                

33 Cfr. Considerando 5. 
34 Cfr. Considerando 6. 
35 Cfr. Considerando 29. Negrito acrescentado. 
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“A competência de investigação das autoridades 

administrativas nacionais da concorrência deverá ser adequada aos 

desafios da aplicação das normas no ambiente digital e deverá permitir 

que as ANC obtenham todas as informações relacionadas com a 

empresa ou associação de empresas objeto da medida de investigação 

em formato digital, incluindo os dados forenses, independentemente do 

suporte em que as informações estiverem armazenadas, 

designadamente computadores portáteis, telemóveis, outros 

dispositivos móveis ou armazenamento em nuvem”36.  

Acrescenta ainda a Diretiva, de forma muito clara, que o poder de apreensão 

de documentos abrange a correspondência eletrónica: 

“Para ser eficaz, a competência das autoridades administrativas 

nacionais da concorrência para realizar inspeções deverá permitir-lhes 

ter acesso a informações acessíveis à empresa ou associação de 

empresas ou à pessoa sujeita a inspeção e relacionadas com a empresa 

ou associação de empresas investigada. Deverá assim incluir 

necessariamente a competência para pesquisar documentos, ficheiros 

ou dados em dispositivos não previamente identificados com precisão. 

Sem uma tal competência, seria impossível obter as informações 

necessárias à investigação nos casos em que as empresas ou 

associação de empresas assumissem uma atitude de obstrução ou se 

recusassem a cooperar. A competência para examinar livros ou outros 

documentos deverá ser extensiva a todas as formas de 

correspondência, incluindo mensagens eletrónicas, 

independentemente de parecerem não ter sido lidas ou de terem sido 

apagadas”37. 

A materialização deste conjunto de propósitos em normas consta dos artigos 

6º, 7º e 32º da Diretiva, que devem ser interpretados em consonância com os 

considerados da exposição de motivos. De acordo com o artigo 6º: 

                                                

36 Cfr. Considerando 30. Negrito acrescentado. 
37 Cfr. Considerando 32. Negrito acrescentado. 
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“1. Os Estados-Membros asseguram que as autoridades 

administrativas nacionais da concorrência estão em condições de 

realizar todas as inspeções necessárias sem aviso prévio nas empresas 

e associações de empresas, para efeitos da aplicação dos artigos 101º e 

102º do TFUE. Os Estados-Membros asseguram que os funcionários e 

outros acompanhantes autorizados pelas autoridades nacionais da 

concorrência a realizarem tais inspeções, ou por elas nomeados para o 

efeito, dispõem, pelo menos, de competência para: 

a) Aceder a todas as instalações, terrenos e meios de transporte 

das empresas e associações de empresas; 

b) Inspecionar os livros e outros registos relativos à empresa, 

independentemente do suporte em que estiverem armazenados, tendo o 

direito de aceder a quaisquer informações acessíveis à entidade 

inspecionada; 

c) Tirar ou obter sob qualquer forma cópias ou extratos dos 

documentos controlados e, sempre que o considerem adequado, 

continuarem a efetuar esse tipo de pesquisa de informação e seleção de 

cópias ou extratos nas instalações das autoridades nacionais da 

concorrência ou em quaisquer outras instalações designadas; 

d) Apor selos em quaisquer instalações, livros ou registos 

relativos à empresa por período e na medida necessária à inspeção; 

e) Solicitar a qualquer representante ou membro do pessoal da 

empresa ou da associação de empresas explicações sobre factos ou 

documentos relacionados com o objeto e a finalidade da inspeção e 

registar as suas respostas. 

2. Os Estados-Membros asseguram que as empresas e as 

associações de empresas se sujeitam às inspeções a que se refere o nº 

1. Caso uma empresa ou uma associação de empresas se oponha a uma 

inspeção que tenha sido ordenada por uma autoridade administrativa 

nacional da concorrência e/ou que tenha sido autorizada por uma 

autoridade judicial nacional, os Estados-Membros garantem também 
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que as autoridades nacionais da concorrência podem obter a 

assistência necessária da polícia ou de uma autoridade com poderes de 

polícia equivalentes, a fim de lhes permitir realizar a inspeção. Essa 

assistência também pode ser obtida a título preventivo. 

3. O presente artigo é aplicável sem prejuízo dos requisitos 

previstos no direito nacional para a autorização prévia por parte de 

uma autoridade judicial nacional à realização de tais inspeções38”. 

 

Por sua vez, de acordo com o artigo 7º, as buscas não estão limitadas às 

instalações da empresa inspecionada: 

“1. Caso exista uma suspeita razoável de que os livros ou 

outros documentos relacionados com a atividade e com o objeto da 

inspeção, que possam ser pertinentes para provar uma infração ao 

artigo 101º ou ao artigo 102º do TFUE, estão guardados em 

instalações, em terrenos ou meios de transporte, que não os referidos 

no artigo 6º, nº 1, alínea a), da presente diretiva, inclusive no 

domicílio privado dos dirigentes, de membros dos órgãos de 

administração e de outros membros do pessoal das empresas ou das 

associações de empresas, os Estados-Membros asseguram que as 

autoridades administrativas nacionais da concorrência podem realizar 

inspeções sem aviso prévio nas referidas instalações, terrenos e meios 

de transporte. 

2. Tais inspeções não podem ser realizadas sem a autorização 

prévia de uma autoridade judicial nacional. 

3. Os Estados-Membros asseguram que os funcionários e outros 

acompanhantes autorizados pelas autoridades nacionais da 

concorrência a realizarem uma inspeção nos termos do n.º 1 do 

presente artigo, ou por ela nomeados para o efeito, dispõem, pelo 

                                                

38 Negrito acrescentado. É evidente que o nº 3 se limita a salvaguardar a eventual exigência 

de autorização judicial prevista em algum direito nacional, sem, porém, a impor. 
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menos, da competência prevista no artigo 6º, nº 1, alíneas a), b) e c), e 

no artigo 6º, nº 2”39. 

 

Por fim, o artigo 32º, sobre meios de prova em geral, estipula o seguinte: 

 

“Os Estados-Membros garantem que os meios de prova 

admissíveis perante uma autoridade nacional da concorrência incluem 

documentos, declarações orais, mensagens eletrónicas, gravações e 

quaisquer outros objetos que contenham informações, 

independentemente do formato e do suporte em que tais informações 

se encontrem armazenadas”. 

 

A redação dos artigos 6º, 7º e 32º da Diretiva é, em alguns aspetos, menos 

concreta do que a fundamentação constante do preâmbulo da mesma, a qual, no 

entanto, constitui um importante parâmetro de interpretação. Em todo o caso, não 

deixa de ser claro – para o que interessa à análise jurídico-constitucional deste 

parecer – que o poder de busca e apreensão inclui implicitamente as mensagens de 

correio eletrónico enquanto outros registos relativos à empresa, independentemente 

de terem sido lidas ou não, afastando a árdua distinção entre mensagens lidas e não 

lidas, que, como se referiu acima, ocupou a AdC e a jurisprudência nacional, na 

medida em que agora passa a ser legítimo o acesso a quaisquer informações 

acessíveis à entidade inspecionada40. 

Com efeito, esclarecendo a Proposta de Lei em análise esse ponto, no 

seguimento da Diretiva, o mesmo deixará de ser tema de controvérsia na aplicação 

do futuro regime jurídico da concorrência. Da nossa parte, aliás, tal distinção (que 

tem permitido qualificar as mensagens lidas como “documentos” e não como 

                                                

39 Negrito acrescentado. 

40 Neste sentido o referido Parecer da CCDLL da AR, pp. 14 ss. Contrariamente, M. Gorjão-

Henriques (ob. cit., p. 240) objeta que «o facto de poderem ser usados todos estes meios de prova 

para provar infrações ao direito da concorrência não significa que as autoridades os possam 

inspecionar e apreender a todos». Mas não se vê como é que podem ser usados pelas ANC como 

meios de prova das infrações, se estes não tivessem acesso aos mesmos, mesmo contra a vontade das 

empresas visadas. 
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correspondência, tornando-os elegíveis para busca e apreensão) não é doravante 

necessária, devendo apenas ser relevante saber se toda e qualquer correspondência, 

lida ou não lida, tem proteção à luz do artigo 34º da Constituição.  

Nesse sentido, aliás, se pronunciou o Tribunal Constitucional, no seu recente 

Acórdão 687/2021, de 30 de agosto, a propósito de igual controvérsia relativamente à 

chamada “lei do cibercrime”, nele afirmando o seguinte: 

“Nesta linha, alguma doutrina tem evoluído para uma posição 

que desconsidera a distinção entre correio eletrónico lido e não lido 

pelo destinatário, com suporte na letra do artigo 17.º da Lei do 

Cibercrime, que não contém qualquer divisão conceptual ou de âmbito 

de aplicação; justifica-se esta orientação, desde logo, com as 

dificuldades técnicas e a possibilidade de equívocos que tal 

diferenciação comporta. A consagração de um regime jurídico único, 

especificamente desenhado para a figura do correio eletrónico, 

permite, aliás, ultrapassar incongruências e antinomias que 

resultariam de um tratamento jurídico diferenciado entre as mensagens 

guardadas no sistema informático do visado e as mensagens 

armazenadas em nuvem, ou no sistema informático do prestador do 

serviço. Assim, tem-se caminhado em direção a uma disciplina 

tendencialmente unitária da apreensão de correio eletrónico em 

processo penal, permitindo enfrentar as questões levantadas por tal 

realidade, levando em consideração os bens jurídico-

constitucionalmente tutelados que a propósito dela devem ser 

convocados (como a privacidade, o sigilo da correspondência, a 

autodeterminação informativa, a proteção conferida aos dados 

pessoais e aos dados informáticos), e contribuindo para ultrapassar os 

desencontros provocados pelo “enquadramento categorial e normativo 

dos e-mails nas fases e ao tempo em que se encontram guardados no e-

mail account do provider: tanto na fase intermédia, em que a mensagem 

não foi ainda chamada nem aberta ou lida pelo destinatário, como na 

fase final, nas constelações em que, depois de aberto e lido, o e-mail é 

depositado no server do provider, a que só é possível aceder através da 
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internet, isto é, através de um ato de telecomunicação” (M. COSTA 

ANDRADE, “Comentário ao artigo 194.º do Código Penal”, in 

Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo I, 2.ª Edição, 

Coimbra Editora, maio de 2012, ponto 28). Efetivamente, a verdade é 

que é, hoje, possível “com um simples clique, marcar como lida uma 

mensagem de correio eletrónico não lida e vice‑versa. O sujeito pode 

aceder ao correio eletrónico através de vários dispositivos e em uns 

deles a mensagem surgir como lida e noutros como não lida, 

dependendo do tipo de sincronização existente entre os diversos 

dispositivos. A fronteira entre correio eletrónico lido e não lido é, 

assim, difícil de estabelecer. O legislador, reconhecendo o 

anacronismo e a inadequação daquela distinção de regimes, optou por 

atribuir uma tutela acrescida à mensagem em formato digital, 

submetendo‑a ao regime do artigo 17.º, independentemente de ter ou 

não sido lida pelo seu destinatário (SÓNIA FIDALGO, “A apreensão 

de correio eletrónico e a utilização noutro processo das mensagens 

apreendidas”, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 29, n.º 

1, janeiro-abril de 2019, Gestlegal, p. 69). 

Por esta razão, e atendendo igualmente aos bens jurídico-

constitucionais e aos direitos fundamentais em causa, bem como à 

necessidade de uma compreensão atualista da tutela jusconstitucional 

conferida pela CRP nesta matéria, atender-se-á ao regime jurídico de 

apreensão de correio eletrónico sem proceder a este tipo de 

distinções”41. 

 

Nesta matéria acompanhamos o Tribunal Constitucional, quer no domínio da 

investigação penal, quer na investigação contraordenacional. E, atendendo ao 

conteúdo da Diretiva, também no âmbito das sanções por infrações 

anticoncorrenciais deixa de ser relevante a distinção em que até aqui a AdC, com 

apoio jurisprudencial, tem vindo a fundamentar a legitimidade da busca e apreensão 

                                                

41 Negrito acrescentado. 
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de correio eletrónico “aberto”, pelo que não a consideraremos. Tanto mais que, como 

se verá, a solução que preconizamos torna essa distinção desnecessária. 

 

2.3.3. As disposições sobre as sanções por infração do direito da 

concorrência 

Também quanto a este aspeto o propósito declarado da Diretiva consiste em 

reforçar e uniformizar os instrumentos sancionatórios não penais das ANC, de modo 

a dar efetividade ao combate às condutas anticoncorrenciais em toda a União.  

Quanto aos instrumentos sancionatórios, a Diretiva prevê, nos termos dos 

considerandos 40 a 49 do preâmbulo e dos arts. 13º a 16º as coimas e as sanções 

pecuniárias compulsórias, sendo as primeiras destinadas, nos termos gerais, a punir 

infrações cometidas e as segundas, a combater o risco de incumprimento das 

decisões da autoridade da concorrência.  

O fundamento sancionatório é uma prática anticoncorrencial, praticada com 

dolo ou negligência - tomadas as noções no sentido da jurisprudência do TJUE 

quanto à responsabilidade não penal -, sem prejuízo da admissão de responsabilidade 

objetiva, quando prevista em legislação nacional (Preâmbulo, considerando 42). 

Um aspeto em que a Diretiva é especialmente enfática é o do montante 

máximo das coimas e sanções pecuniárias compulsórias, tendo em conta a gravidade 

e a duração e eventual recorrência das condutas anticoncorrenciais e a função 

dissuasória das sanções. O preâmbulo considera que várias legislações nacionais 

preveem sanções máximas demasiado baixas, pelo que a Diretiva é especialmente 

decisiva no estabelecimento dos limites mínimos do nível superior das sanções. 

Assim, no caso das coimas, o seu montante máximo por cada infração deverá ser 

estabelecido num nível não inferior a 10 % do volume de negócios total, a nível 

global, da empresa em causa (considerando nº 43 do Preâmbulo e art. 15º). Todavia, 

«tal não deverá impedir os Estados-Membros de manterem ou preverem a imposição 

de um montante máximo da coima mais elevado» (§ 49). E quanto à sanção 

pecuniária compulsória, a Diretiva impõe que o seu montante máximo seja definido 

também como uma proporção do volume de negócios diário da empresa, deixando 
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porém à legislação nacional a definição dessa ”taxa” (Considerando nº 44 do 

Preâmbulo). 

Em qualquer caso, a Diretiva também define os critérios de modulação das 

sanções em cada caso concreto, sem porém estabelecer uma moldura abstrata de 

valores mínimo e máximo – o que seria, aliás, impraticável, dada a extrema 

diversidade de situações quanto à dimensão das empresas infratoras e à gravidade 

das infrações. Nos termos do § 47 do Preâmbulo e do art. 14.º, a ANC deve atender 

nomeadamente aos seguintes aspetos: 

«A apreciação da gravidade deverá fazer-se caso a caso para 

todos os tipos de infrações, tendo em conta todas as circunstâncias do 

caso. Entre os fatores que podem ser tidos em consideração incluem-se 

a natureza da infração, a quota de mercado combinada de todas as 

empresas em causa, o âmbito geográfico da infração, se a infração foi 

concretizada, o valor das vendas de bens e serviços da empresa a que a 

infração diz respeito direta ou indiretamente, bem como a dimensão e o 

poder de mercado da empresa em causa. A existência de infrações 

repetidas pelo mesmo infrator demonstra a sua propensão para 

cometer essas infrações, sendo por isso um indicador da necessidade 

de aumentar a medida da sanção para alcançar um efeito dissuasor 

eficaz.» 

É manifesto que, embora sem o invocar explicitamente, a Diretiva recorre a 

fatores que servem para afinar o montante da sanção de acordo com o princípio da 

proporcionalidade, que é um princípio geral de ação da União, devendo obviamente 

ser levado em conta com especial cuidado no exercício da competência 

sancionatória, tanto mais que a Diretiva não estabelece uma moldura abstrata para o 

montante das coimas. 

O estabelecimento de um limite máximo das coimas imposto pela Diretiva, 

não inferior a 10% do volume de negócios anual, não constitui, como se poderia 

pensar42, o limite superior de uma suposta moldura sancionatória abstrato de todas as 

coimas por infrações anticoncorrenciais, visando somente estabelecer um limite 

                                                

42 Como parece ser o caso de M. Gorjão-Henriques, ob. cit., pp. 249 e seg. 
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absoluto ao montante da coima, mesmo no caso de infrações que, pela sua especial 

gravidade, duração e danosidade, poderiam justificar uma coima superior de acordo 

com os critérios referidos acima. 

Em todo o caso, importa sublinhar que o montante das coimas está sempre 

sujeito a revisão em judicial em recurso da decisão sancionatória. 

2.4. A transposição da Diretiva através da Proposta de Lei nº 

99/XIV 

2.4.1. A transposição dos artigos 6º, 7º e 32º da Diretiva sobre os meios 

de investigação  

A razão do pedido de parecer, segundo relata a AdC, reside nas dúvidas que 

foram suscitadas na Assembleia da República em sede de discussão da proposta de 

diploma legislativo que procede à transposição da referida Diretiva. Trata-se, como 

referido acima, da Proposta de Lei n.º 99/XIV/2.ª, que, entre outras, introduz 

alterações ao regime jurídico da concorrência com vista à transposição da Diretiva 

(EU) 2019/1. 

Assim, são relevantes para a nossa análise a redação a introduzir pela 

Proposta de lei nos artigos 18º e 19º do Regime Jurídico da Concorrência. Vejamos 

de seguida uma tabela comparativa do texto atual e da redação proposta (negrito 

acrescentado):  

 

Artigo 18º: 

 Texto atual Redação da PPL 

Epígrafe Poderes de inquirição, busca e 

apreensão 

Poderes de busca, exame, 

recolha e apreensão 

n.º 1 No exercício de poderes 

sancionatórios, a Autoridade da 

Concorrência, através dos seus 

órgãos ou funcionários, pode, 

designadamente: 

a) Interrogar a empresa e 

demais pessoas envolvidas, 

No exercício de poderes 

sancionatórios, a Autoridade da 

Concorrência, através dos seus 

órgãos ou trabalhadores pode, 

designadamente:  

a) Aceder sem aviso prévio a 

todas as instalações, terrenos, 
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pessoalmente ou através de 

representante legal, bem como 

solicitar-lhes documentos e outros 

elementos de informação que 

entenda convenientes ou 

necessários para o esclarecimento 

dos factos; 

b) Inquirir quaisquer outras 

pessoas, pessoalmente ou através 

de representantes legais, cujas 

declarações considere pertinentes, 

bem como solicitar-lhes 

documentos e outros elementos de 

informação; 

c) Proceder, nas instalações, 

terrenos ou meios de transporte de 

empresas ou de associações de 

empresas, à busca, exame, recolha 

e apreensão de extratos da 

escrita e demais documentação, 

independentemente do seu 

suporte, sempre que tais 

diligências se mostrem 

necessárias à obtenção de prova; 

d) Proceder à selagem dos 

locais das instalações de empresas 

e de associações de empresas em 

que se encontrem ou sejam 

suscetíveis de se encontrar 

elementos da escrita ou demais 

documentação, bem como dos 

respetivos suportes, incluindo 

computadores e outros 

equipamentos eletrónicos de 

armazenamento de dados, durante 

o período e na medida 

estritamente necessária à 

realização das diligências a que se 

refere a alínea anterior; 

e) Requerer a quaisquer 

serviços da Administração 

Pública, incluindo as entidades 

policiais, a colaboração que se 

mostrar necessária ao cabal 

meios de transporte, dispositivos 

ou equipamentos do visado, ou às 

mesmas afetos;  

b) Proceder à busca, exame, 

recolha e apreensão ou cópia, sob 

qualquer forma, de informações 

ou dados, em qualquer formato, 

físico ou digital, designadamente, 

documentos, ficheiros, livros, 

registos ou mensagens de correio 

eletrónico ou de natureza 

semelhante, independentemente 

de parecerem não ter sido lidas 

ou de terem sido apagadas, 

qualquer que seja o suporte, 

estado ou local em que estejam 

armazenadas, nomeadamente num 

sistema informático ou noutro a 

que seja permitido o acesso 

legítimo a partir do primeiro, 

servidores, computadores portáteis, 

telemóveis, outros dispositivos 

móveis ou outros dispositivos não 

previamente identificados com 

precisão, acessíveis ao visado ou à 

pessoa sujeita a busca e 

relacionadas com o visado;  

c) Proceder à selagem de 

quaisquer instalações, livros ou 

registos relativos ao visado, ou às 

mesmas afetos, em que se 

encontrem ou sejam suscetíveis de 

se encontrar as informações, bem 

como os respetivos suportes, a que 

se refere a alínea anterior, durante 

o período e na medida necessária à 

realização das diligências referidas 

na mesma alínea;  

d) Solicitar, no decurso das 

diligências a que se referem as 

alíneas anteriores, a qualquer 

representante ou trabalhador do 

visado, esclarecimentos necessários 

ao desenvolvimento das 

diligências;  
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desempenho das suas funções. 
e) Inquirir, no decurso das 

diligências a que se referem as 

alíneas anteriores, qualquer 

representante ou trabalhador da 

empresa ou da associação de 

empresas, sobre factos ou 

documentos relacionados com o 

objeto e a finalidade da busca, 

registando as suas respostas, sendo 

correspondentemente aplicável, 

com as devidas adaptações, o 

disposto no artigo 17.º-A;  

f) [Anterior alínea e)]. 

n.º 2 As diligências previstas nas 

alíneas c) e d) do número anterior 

dependem de decisão da 

autoridade judiciária 

competente. 

As diligências previstas nas 

alíneas a) a c) do número anterior 

dependem de autorização da 

autoridade judiciária 

competente. 

n.º 3 A autorização referida no 

número anterior é solicitada 

previamente pela Autoridade da 

Concorrência, em requerimento 

fundamentado, devendo o 

despacho ser proferido no prazo 

de 48 horas. 

A autorização referida no 

número anterior é solicitada 

previamente pela Autoridade da 

Concorrência, em requerimento 

fundamentado, devendo o 

despacho ser proferido no prazo de 

48 horas. 

n.º 4 Os funcionários que, no 

exterior, procedam às diligências 

previstas nas alíneas a) a c) do n.º 

1 devem ser portadores: 

a) Nos casos das alíneas a) e 

b), de credencial emitida pela 

Autoridade da Concorrência, da 

qual constará a finalidade da 

diligência; 

b) Nos casos da alínea c), da 

credencial referida na alínea 

anterior e do despacho previsto no 

n.º 3, que é, nesse momento, 

notificado ao visado. 

Da recusa, por parte da 

autoridade judiciária 

competente, em conceder à AdC 

a autorização referida nos 

números anteriores cabe:  

a) No caso de decisão do 

Ministério Público, reclamação 

para o superior hierárquico 

imediato;  

b) No caso de decisão do juiz 

de instrução, recurso para o 

tribunal da relação competente, 

que decide em última instância. 

n.º 5 A notificação a que refere a 

alínea b) do número anterior é 

Os trabalhadores da AdC que 

procedam às diligências previstas 
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realizada na pessoa do 

representante legal ou, na 

ausência do mesmo, na de 

qualquer colaborador da empresa 

ou associação de empresas que se 

encontre presente. 

nas alíneas a) a e) do n.º 1 devem 

ser portadores de credencial 

emitida pela AdC, da qual constará 

a finalidade da diligência e, sendo 

o caso, do despacho previsto no n.º 

3, que é, nesse momento, 

notificado ao visado. 

n.º 6 Na realização das diligências 

previstas nas alíneas c) e d) do n.º 

1, a Autoridade da Concorrência 

pode fazer-se acompanhar das 

entidades policiais. 

 

A notificação a que refere o 

número anterior é realizada na 

pessoa do representante legal ou, 

na ausência do mesmo, na de 

qualquer trabalhador da empresa 

ou associação de empresas que se 

encontre presente. 

n.º 7 Não se encontrando nas 

instalações o representante legal 

ou colaboradores, ou havendo 

recusa da notificação, a mesma é 

efetuada mediante afixação de 

duplicado do termo da diligência 

em local visível das instalações. 

Na realização das diligências 

previstas no presente artigo, a AdC 

pode fazer-se acompanhar das 

entidades policiais, das pessoas 

referidas no artigo 35.º-A, bem 

como de quaisquer outros 

acompanhantes autorizados pela 

AdC ou nomeados para o efeito 

n.º 8 Das diligências previstas nas 

alíneas a) a d) do n.º 1 é elaborado 

auto, que é notificado aos visados. 

Não se encontrando nas 

instalações o representante legal ou 

trabalhadores do visado ou 

havendo recusa da notificação, a 

mesma é efetuada mediante 

afixação de duplicado do termo da 

diligência em local visível das 

instalações. 

n.º 9 A falta de comparência das 

pessoas convocadas a prestar 

declarações junto da Autoridade 

da Concorrência não obsta a que 

os processos sigam os seus 

termos. 

O visado é obrigado a 

sujeitar-se às diligências 

autorizadas nos termos previstos 

no presente artigo, podendo a 

AdC obter a assistência necessária 

das entidades policiais, incluindo a 

título preparatório ou preventivo, a 

fim de lhe permitir realizar as 

mesmas, caso os visados se 

oponham à sua realização.   

n.º 10  Sempre que a AdC o considere 

adequado, pode continuar as 

diligências previstas na alínea b) do 

n.º 1 nas suas instalações ou em 
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quaisquer outras instalações 

designadas, aí prosseguindo com a 

pesquisa de informação e seleção 

de cópias. 

n.º 11  Após terminadas as diligências 

previstas no número anterior, a 

AdC notifica o visado do auto de 

apreensão, incluindo da cópia da 

informação ou dos dados 

selecionados e recolhidos, e 

procede à devolução dos objetos 

apreendidos. 

n.º 12  Das diligências previstas nas 

alíneas a) a c) e e) do n.º 1 é 

igualmente elaborado auto, que é 

notificado ao visado. 

 

 Por sua vez, o artigo 19º passará a ter a seguinte redação: 

 
Texto atual  Redação PPL 

Epígrafe 
Busca domiciliária Busca domiciliária  

n.º 1 
Existindo fundada suspeita de 

que existem, no domicílio de 

sócios, de membros de órgãos de 

administração e de trabalhadores e 

colaboradores de empresas ou 

associações de empresas, provas 

de violação grave dos artigos 9.º 

ou 11.º da presente lei ou dos 

artigos 101.º ou 102.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União 

Europeia, pode ser realizada busca 

domiciliária, que deve ser 

autorizada, por despacho, pelo 

juiz de instrução, a requerimento 

da Autoridade da Concorrência. 

Existindo fundada suspeita de 

que existem, no domicílio de 

sócios, de membros de órgãos de 

administração e de trabalhadores 

de empresas ou associações de 

empresas, provas de violação grave 

dos artigos 9.º, 11.º e 12.º da 

presente lei ou dos artigos 101.º ou 

102.º do TFUE, pode ser realizada 

busca domiciliária, sem aviso 

prévio, que deve ser autorizada, 

por despacho, pelo juiz de 

instrução, a requerimento da 

Autoridade da Concorrência. 

n.º 2 
(…) […] 

n.º 3 
O juiz de instrução pode 

ordenar à Autoridade da 

Concorrência a prestação de 

informações sobre os elementos 

que forem necessários para o 

O juiz de instrução pode ordenar 

à Autoridade da Concorrência a 

prestação de informações sobre os 

elementos que forem necessários 

para o controlo da 
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controlo da proporcionalidade da 

diligência requerida. 

proporcionalidade da diligência 

requerida. 

n.º 4 
(…) […] 

n.º 5 
À busca domiciliária aplica-se o 

disposto na alínea b) do n.º 4 e 

nos n.ºs 5 a 8 do artigo 18.º, com 

as necessárias adaptações. 

À busca domiciliária aplica-se o 

disposto na alínea b) do n.º 4 e nos 

n.ºs 5 a 8 do artigo 18.º, com as 

necessárias adaptações 

n.º 6 
A busca em casa habitada ou 

numa sua dependência fechada só 

pode ser ordenada ou autorizada 

pelo juiz de instrução e efetuada 

entre as 7 e as 21 horas, sob pena 

de nulidade. 

A busca em casa habitada ou 

numa sua dependência fechada só 

pode ser ordenada ou autorizada 

pelo juiz de instrução e efetuada 

entre as 7 e as 21 horas, sob pena 

de nulidade. 

n.º 7 
Tratando-se de busca em 

escritório de advogado ou em 

consultório médico, esta é 

realizada, sob pena de nulidade, 

na presença do juiz de instrução, o 

qual avisa previamente o 

presidente do conselho local da 

Ordem dos Advogados ou da 

Ordem dos Médicos, para que o 

mesmo, ou um seu delegado, 

possa estar presente. 

Tratando-se de busca em 

escritório de advogado ou em 

consultório médico, esta é 

realizada, sob pena de nulidade, na 

presença do juiz de instrução, o 

qual avisa previamente o 

presidente do conselho local da 

Ordem dos Advogados ou da 

Ordem dos Médicos, para que o 

mesmo, ou um seu delegado, possa 

estar presente. 

n.º 8 
 As normas previstas no 

presente artigo aplicam-se, com as 

necessárias adaptações, a buscas a 

realizar noutros locais, incluindo 

veículos, de sócios, membros de 

órgãos de administração e 

trabalhadores ou colaboradores de 

empresas ou associações de 

empresas. 

As normas previstas no presente 

artigo aplicam-se, com as 

necessárias adaptações, a buscas a 

realizar noutros locais, instalações, 

terrenos ou meios de transporte de 

sócios, membros de órgãos de 

administração e trabalhadores de 

empresas ou associações de 

empresas. 

 

A transposição das normas da Diretiva na proposta transcrita revela-se 

bastante fiel às normas originais a transpor, no sentido que lhe deve ser dado 

atendendo aos objetivos descritos na exposição de motivos da mesma. Com efeito, a 

proposta contempla todos os comandos previstos na Diretiva, incluindo o acesso a 

correio eletrónico das empresas visadas, sem distinção entre correio lido e não lido 
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(conforme expressamente referido no preâmbulo), sem distinção do formato, do 

suporte ou do local (conforme decorre dos artigos 6º e 32º da Diretiva). 

Poderia objetar-se que a referência ao correio eletrónico na al. b) do nº 1 da 

PPL não se encontra na correspondente al. c) do nº 1 do mesmo preceito da Diretiva. 

Porém, como se mostrou anteriormente, esta disposição da Diretiva deve ser 

interpretada em conjunção com o seu art. 32º – que impõe aos Estados-membros o 

reconhecimento do correio eletronico como meio de prova –, tal como 

explicitamente resulta da sua exposição de motivos. 

2.4.2. Transposição dos arts. 13º a 16º da Diretiva sobre as sanções por 

condutas anticoncorrenciais 

No que respeita ao montante das sanções o artigo 15º da Diretiva (UE) 

2019/1, do Parlamento e do Conselho, estipula o seguinte: 

1. Os Estados-Membros asseguram que o montante máximo da 

coima que as autoridades nacionais da concorrência podem aplicar a 

cada empresa ou associação de empresas que tenha participado numa 

infração aos artigos 101.º ou 102.º do TFUE não é inferior a 10 % do 

volume de negócios global total da empresa ou associação de empresas 

no exercício anterior à decisão a que se refere o artigo 13.º, n.º 1. 

2. Caso a infração de uma associação de empresas esteja 

relacionada com as atividades dos seus membros, o montante máximo da 

coima não pode ser inferior a 10 % da soma do volume de negócios 

global total de cada membro que exerça atividades no mercado afetado 

pela infração cometida pela associação. No entanto, a responsabilidade 

financeira de cada empresa no que respeita ao pagamento da coima não 

pode ser superior ao montante máximo fixado nos termos do n.º 1. 

Em linha com o disposto na Diretiva, a Proposta de Lei, em nova redação do 

artigo 69º do Regime Jurídico da Concorrência, estabelece: 

4. No caso das contraordenações referidas nas alíneas a) a g) do 

n.º 1 do artigo anterior, o montante máximo da coima aplicável não 

pode exceder 10 % do volume de negócios total, a nível mundial, 

realizado no exercício imediatamente anterior à decisão final 
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proferida pela AdC, pelo conjunto de pessoas que integrem cada uma 

das empresas infratoras, nos termos do artigo 3.º, ou, pela associação 

de empresas.  

5. Caso a infração de uma associação de empresas nos termos do 

número anterior esteja relacionada com as atividades das empresas 

associadas, o montante máximo da coima aplicável não pode exceder 

10 % do volume de negócios total, agregado, a nível mundial, do 

conjunto de pessoas que integrem as empresas associadas que exerçam 

atividades no mercado afetado pela infração, não podendo a 

responsabilidade financeira de cada empresa associada no que 

respeita ao pagamento da coima exceder o montante máximo fixado 

nos termos do número anterior. 

Note-se que esta norma estabelece como limite máximo das coimas o 

montante mínimo para tal previsto pela Diretiva, ou seja, 10% do volume de 

negócios global da empresa ou associação de empresas responsáveis. 

Para aferir o alcance da alteração normativa, recorde-se que a redação vigente 

do artigo 69º sobre esta matéria é a seguinte, nos termos do seu n.º 2: 

“No caso das contraordenações referidas nas alíneas a) a g) do 

n.º 1 do artigo anterior, a coima determinada nos termos do n.º 1 não 

pode exceder 10 /prct. do volume de negócios realizado no exercício 

imediatamente anterior à decisão final condenatória proferida pela 

Autoridade da Concorrência, por cada uma das empresas infratoras 

ou, no caso de associação de empresas, do volume de negócios 

agregado das empresas associadas.”. 

Aparentemente, a única alteração tem a ver com o facto de a nova redação 

esclarecer, transpondo o preceito correspondente da Diretiva, que o volume de 

negócios a ter em conta é o volume global a nível mundial da empresa ou grupos de 

empresas, conforme os casos. 
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2.5. A obrigação de transposição legislativa da Diretiva 

2.5.1. Uma obrigação primordial do direito constitucional da União 

Sendo um ato legislativo da União (TFUE, art. 288º), a diretiva distingue-se 

do “regulamento” em três aspetos fundamentais: (i) em princípio, não se aplica 

imediatamente nos Estados-membros às relações jurídicas que constituem o seu 

objeto, visto que carece de um ato interno de transposição, sendo, portanto, um 

instrumento legislativo “mediato” ou “em dois graus” (zweistufiges); (ii) os seus 

destinatários não são os cidadãos da União e outros operadores jurídicos, mas sim os 

Estados-membros; (iii) não estabelece um regime jurídico uniforme para todos os 

Estados-membros, visto que a característica essencial das diretivas é definirem os 

resultados a alcançar, deixando aos Estados-membros liberdade na escolha dos meios 

e formas de os alcançar (cfr. art. 288º TFUE), conferindo àqueles uma margem de 

liberdade de conformação mais ou menos ampla.  

Trata-se de uma espécie de lei-quadro, que só produz efeitos jurídicos depois 

do subsequente ato legislativo interno de desenvolvimento43, com duas diferenças, 

porém: (i) não há identidade entre a competência para o ato primário (que provém da 

União) e o ato secundário (os Estados-membros) e (ii) a transposição é obrigatória e 

está sujeita a prazo44.  

Estando obrigados a transpor as diretivas dentro do prazo nelas estabelecido, 

os Estados-membros não podem invocar circunstâncias internas (por exemplo, 

dissolução parlamentar) para falharem esse prazo45.  

Nas palavras de Bievert, a diretiva é em geral «um instrumento de 

harmonização jurídica, ou de coordenação dos preceitos jurídicos e administrativos 

                                                

43 Na malograda Constituição Europeia de 2004, as diretivas eram rebatizadas como leis-

quadro (art. I-33º). Cfr. o texto no site da União: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2004:310:FULL&from=PT  

44 Sobre as diretivas ver, por último, S. Prechal, Directives in European Community Law, 2ª 

ed. Oxford, 2005; S. Xefteri, La directive européenne, un instrument juridique des autorités 

administratives nationales, Paris, Larcier, 2021. 

45 Neste caso concreto, a Diretiva entrou em vigor na ordem jurídica da União a 4 de 

fevereiro de 2019, pelo que o prazo de transposição terminou em a 4 de fevereiro de 2021, estando há 

muito ultrapassado. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2004:310:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2004:310:FULL&from=PT
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dos Estados-membros»46. Todavia, ela também um compromisso entre a necessidade 

de unidade jurídica da União e o reconhecimento das especificidades próprias dos 

direitos nacionais, configurando uma expressão do princípio da subsidiariedade da 

ação legislativa da União (TUE, art 5º).  

O facto de o preceito do Tratado dizer que a diretiva apenas tem de definir o 

resultado a atingir, deixando aos Estados-membros a escolha dos formas e dos meios 

necessários, não tem impedido a União de editar diretivas assaz densas 

normativamente, muito pormenorizadas, alcançando um elevado grau de 

uniformização das legislações nacionais (”harmonização máxima”), que pouca 

margem de liberdade legislativa deixam ao legislador nacional, aproximando-se da 

figura das leis uniformes do direito internacional privado. Tal é o tipicamente caso da 

Diretiva 2019/1, aqui em análise, pese embora o respeito por algumas diferenças 

nacionais, como, por exemplo, a opção pela competência judicial ou administrativa 

para a aplicação das sanções por condutas anticoncorrenciais. 

Nestes domínios dir-se-á que, dados os termos precisos da diretiva quanto às 

obrigações de legislação impostas aos Estados-membros, daí decorre que é 

obrigatória a transposição da Diretiva nos termos nela definidos, sob pena de 

incumprimento das obrigações dela decorrentes47. O legislador nacional poderia 

eventualmente ir além da Diretiva quanto aos meios e ferramentas de investigação 

das ANC, mas não poderia ficar aquém dela,  

A omissão de transposição ou a transposição defeituosa de uma diretiva por 

parte de um Estados-membros fá-los incorrer em incumprimento de uma obrigação 

para com a União, suscetível de gerar um processo de incumprimento, nos termos do 

art. 258º TFUE, assim como uma obrigação de reparação dos danos causados pela 

omissão ou o atraso da transposição da diretiva. Além disso, a transposição não pode 

ser revogada, uma vez efetuada. 

Os Tratados da União não estabelecem os mecanismos de transposição das 

diretivas pelos Estados-membros, pelo que estes gozam de uma margem de liberdade 

de decisão quanto a este ponto. Segundo a CRP, «a transposição de atos jurídicos da 

                                                

46 Cfr. J. Schwarze, EU_Kommentar, cit., p. 2325. 
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União para a ordem jurídica interna assume forma de lei, de decreto-lei ou (…) de 

decreto legislativo regional» (CRP, art. 112º, nº 8), conforme as regras 

constitucionais de repartição da competência legislativa. Em qualquer caso, trata-se 

de atos legislativos (cfr. CRP, art. 112º, nº 1), o que se explica pelo facto de se tratar 

da incorporação de um ato legislativo da União no direito interno.  

A omissão de transposição de diretivas pode dar lugar naturalmente a uma 

ação de incumprimento, contra o Estado-Membro faltoso. Mas a omissão de 

transposição não liberta o Estado-membro do risco de ver impugnadas as normas do 

seu direito interno que sejam incompatíveis com a diretiva. Além disso, mesmo 

quando não transpostas atempadamente, as diretivas têm um efeito jurídico indireto 

na ordem jurídica interna, já que exigem que esta seja interpretada em conformidade 

com elas, tal como sucede em relação aos Tratados e ao demais direito derivado da 

União. Por último, segundo uma antiga jurisprudência do TJUE, as diretivas não 

transpostas podem mesmo ter eficácia direta em relação a particulares em favor dos 

seus potenciais beneficiários, se elas contiverem preceitos precisos e incondicionais, 

ou seja, self-executing48. 

Cabe aos tribunais nacionais verificar a conformidade do ato legislativo de 

transposição com a Diretiva transposta, com o poder e a obrigação de recusar a 

aplicação de normas internas desconformes com aquela, segundo o princípio geral de 

que os tribunais não devem aplicar normas que sejam desconformes com normas de 

instrumentos jurídicos a que elas devam obediência. Note-se, porém, que a CRP não 

prevê nenhum mecanismo especial de verificação da conformidade do direito interno 

com o direito da União, ao contrário do que sucede com a fiscalização do respeito 

pelas leis de valor reforçado, nos termos do art. 280º, nº 2 e do art. 281º, nº 1, als. b), 

c) e d), e do art. 282º da CRP.  

                                                

48 De facto, as normas não transpostas podem produzir diretamente determinados efeitos, a 

pedido dos interessados, se se verificarem os requisitos do “efeito direto”, ou seja, se disposições da 

Diretiva forem incondicionais e suficientemente claras e precisas. Cfr. J. L. Cruz Vilaça, “A propósito 

dos efeitos das diretivas na ordem jurídica dos Estados-membros”, Cadernos de Justiça 

Administrativa, n.º 30, pp. 3-19. 
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2.5.2. O princípio do primado do direito da UE no direito constitucional 

da União. 

Assim, concluindo-se que, nos aspetos que importa analisar, a proposta de 

transposição se limita aos exatos termos da Diretiva, e tendo em conta que as dúvidas 

levantadas na consulta se reconduzem à conformidade da proposta de transposição 

com normas constitucionais nacionais, importa começar por analisar quais as regras 

de prevalência que deverão ser consideradas numa situação de alegado conflito entre 

normas de direito da União e normas de direito nacional, ainda que de natureza 

constitucional. Trata-se de questão amplamente tratada pela doutrina e jurisprudência 

estando, pelo menos desde a revisão constitucional de 2004, pacificado o sentido da 

solução vigente. De todo modo, de forma sumária, enunciaremos aspetos-chave do 

princípio do primado do direito da União Europeia, de onde decorre a solução para 

este tipo de conflitos49.  

O direito da UE – seja direito primário (constitucional), seja direito derivado 

(acordos internacionais, atos legislativos, atos regulamentares) – obriga os Estados-

Membros a todos os níveis e aplica-se diretamente aos indivíduos e sujeitos jurídicos 

dentro dos Estados-Membros, cabendo aos tribunais nacionais assegurar a aplicação 

do direito da União. Mais ainda, as normas da União têm precedência ou prevalecem 

sobre qualquer disposição de direito interno, devendo os tribunais afastar a aplicação 

deste. Para este efeito, os Estados-Membros não podem invocar o seu próprio direito 

para se absterem de cumprir as obrigações decorrentes do direito da UE.  

Estes dois parâmetros sumarizam dois dos princípios estruturantes do direito 

constitucional da União, tal como interpretados e densificados pelo Tribunal de 

Justiça da União Europeia (doravante, TJUE): o princípio do efeito direto e o 

princípio do primado do direito da União. 

Ambos os princípios emergem da jurisprudência do TJUE, não tendo 

consagração direta e explícita nos Tratados da União, salvo o art. 4º, nº 3, do TUE, II 

parte, segundo o qual «Os Estados-Membros tomam todas as medidas gerais ou 

                                                

49 Sobre o princípio do primado do direito da União ver, entre nós, J. Mota Campos e J. L. 

Mota Campos, Manual de Direitos Europeu, 6ª ed. Coimbra, Coimbra Editora, 2010, pp. 391 ss; 

Alessandra Silveira, Princípios de Direito da União Europeia, 2ª ed. Lisboa, Quid Iuris, 2011, pp. 129 

ss e M. Gorjão-Henriques. Direito da União, 9º ed. Coimbra, Almedina, 2019, 358 ss. 
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específicas adequadas para garantir a execução das obrigações decorrentes dos 

Tratados ou resultantes dos atos das instituições da União»50.  

As razões doutrinais da primazia do direito da União sobre o direito nacional, 

incluindo o direito constitucional, são fáceis de perceber: 

a) Nos tratados da União, os Estados-membros transferiram para a União a 

competência para regular certas matérias e comprometeram-se a respeitar e fazer 

executar as normas da União, sob pena de ação de incumprimento; 

b) Seria incompreensível que pudessem invocar uma “exceção de 

inconstitucionalidade” para não cumprirem tais obrigações, ao arrepio aliás de um 

princípio geral de direito internacional, constante do art. 27º do Tratado de Viena 

sobre direito dos Tratados, segundo o qual os Estados não podem incumprir as suas 

obrigações internacionais convencionais invocando o seu direito interno51;  

c) Se fosse admissível a “exceção constitucional”, os Estados-membros 

ficariam livres para levar à Constituição as barreiras que quisessem, para se furtarem 

ao cumprimento das obrigações perante a União, pondo em causa a princípio da 

integração;  

d) A admissão da exceção constitucional poria decididamente em cheque o 

princípio da igualdade dos Estados-membros quanto a essas obrigações (TUE, art. 4º, 

nº 2).  

e) Pelo contrário, ao assumirem obrigações internacionais, os Estados 

obrigam-se a remover os obstáculos internos ao cumprimento dessas obrigações. 

Ressalvam-se naturalmente os limites colocados pelos próprios Tratados à 

integração europeia, enunciados no art. 4º, nº 2 do TUE (igualdade dos Estados, 

                                                

50 Entre a extensa literatura sobre a construção pretoriana do direito constitucional da União 

conta-se a obra já clássica de M. Poiares Maduro, We the Court, The European Court of Justice and 

the European Economic Constitution, Oxford, Hart, 1998. Para uma coletânea dessa jurisprudência 

pode ver-se entre nós P. Fragoso Martins, Direito Constitucional da União Europeia: Jurisprudência 

essencial, Lisboa, Universidade Católica Editora, 2017. 
51 «Uma Parte não pode invocar as disposições do seu direito interno para justificar o 

incumprimento de um tratado (...)». A exceção a esta regra prevista no art. 46º diz respeita somente 

aos casos de a vinculação do Estado a um tratado se ter baseado na «violação de uma disposição do 

seu direito interno relativa à competência para concluir (…) e se essa violação tiver sido manifesta e 

disser respeito a uma norma de importância fundamental do seu direito interno». Esta exceção está na 

base do art. 277º, nº 2, da CRP. 
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“identidade nacional” e “funções essenciais” dos Estados), cuja infração importa a 

ilegitimidade das decisões da União, as quais podem ser anuladas pelo TJUE, a 

pedido de qualquer Estado-membro, nos termos gerais do controlo da legitimidade 

constitucional da própria da União (TFUE, art. 263º). 

Usualmente atribui-se a fundação do princípio do primado do direto da União 

aos Acórdãos Van Gend Loos52 e Costa c. Enel53, de 1963 e 1964, respetivamente, 

logo no início do processo de integração europeia, posteriormente objeto de inúmeras 

densificações e desenvolvimentos em Acórdãos subsequentes, alguns 

particularmente relevantes como os denominados, Internationale 

Handelsgesellschaft54 ou Tarico II55. 

No Acórdão Costa c. Enel, o TJUE afirmou o seguinte:  

“O Tratado CEE institui uma ordem jurídica própria que é 

integrada no sistema jurídico dos Estados-membros a partir da entrada 

em vigor do Tratado e que se impõe aos seus órgãos jurisdicionais 

nacionais. 

Efetivamente, ao instituírem uma Comunidade de duração 

ilimitada, dotada de instituições próprias, de personalidade, de 

capacidade jurídica, de capacidade de representação internacional e, 

mais especialmente, de poderes reais resultantes de uma limitação de 

competências ou de uma transferência de atribuições dos Estados para 

a Comunidade, estes limitaram, ainda que em domínios restritos, os 

seus direitos soberanos e criaram, assim, um corpo de normas 

aplicável aos seus nacionais e a si próprios. 

                                                

52 Cfr. Acórdão do Tribunal de 5 de fevereiro de 1963, NV Algemene Transport- en Expeditie 

Onderneming Van Gend & Loos contra Administração Fiscal neerlandesa, Processo 26-62., 

disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A61962CJ0026 . 
53 Cfr. Acórdão do Tribunal de 15 de Julho de 1964. Flaminio Costa contra E.N.E.L. Pedido 

de decisão prejudicial: Giudice conciliatore di Milano - Itália. Processo 6-64., disponível em 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A61964CJ0006 . 
54 Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 17 de dezembro de 1970, no processo 11/70, 

disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61970CJ0011&from=EN 
55 Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 8 de setembro de 2015, Processo 

C-105/14, disponível em https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=C-105/14 . 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A61962CJ0026
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A61964CJ0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61970CJ0011&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61970CJ0011&from=EN
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=C-105/14
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Esta integração, no direito de cada Estado-membro, de 

disposições provenientes de fonte comunitária e, mais geralmente, os 

termos e o espírito do Tratado têm por corolário a impossibilidade, 

para os Estados, de fazerem prevalecer, sobre uma ordem jurídica por 

eles aceite numa base de reciprocidade, uma medida unilateral 

posterior que não se lhe pode opor. 

Com efeito, a eficácia do direito comunitário não pode variar de 

um Estado para outro em função de legislação interna posterior, sem 

colocar em perigo a realização dos objetivos do Tratado referida no 

artigo 5.º, segundo parágrafo, e sem provocar uma discriminação 

proibida pelo artigo 7º” [negrito acrescentado]. 

 

Por sua vez, no Acórdão Internationale Handelsgesellschaft, o TJUE abordou 

o problema da colisão de direito da União com normas nacionais de natureza 

constitucional que consagrem direitos fundamentais da seguinte forma: 

“O recurso às regras ou noções jurídicas do direito nacional, 

para a apreciação da validade dos actos adotados pelas instituições da 

Comunidade, teria por efeito pôr em causa a unidade e a eficácia do 

direito comunitário. A validade desses actos não pode ser apreciada 

senão em função do direito comunitário. Com efeito, ao direito 

emergente do Tratado, emanado de uma fonte autónoma, não podem, 

em virtude da sua natureza, ser opostas em juízo regras de direito 

nacional, quaisquer que sejam, sob pena de perder o seu carácter 

comunitário e de ser posta em causa a base jurídica da própria 

Comunidade; portanto, a invocação de violações, quer aos direitos 

fundamentais, tais como estes são enunciados na Constituição de um 

Estado-membro, quer aos princípios da estrutura constitucional 

nacional, não pode afetar a validade de um ato da Comunidade ou o 

seu efeito no território desse Estado» [negrito acrescentado]. 

Da construção jurisprudencial do princípio do primado do direito da União 

Europeia decorre, em primeiro lugar, como já se referiu, que o princípio abarca não 

só os Tratados, como também todas a fontes de direito da União, incluindo por isso o 
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direito derivado (tratados internacionais, atos legislativos, atos regulamentares, 

decisões, etc.)56. Em segundo lugar, o direito da União prevalece sobre todas a 

normas de direito interno, incluindo, por isso, o direito constitucional57.  

Em terceiro lugar, o princípio do primado impõe a não aplicação, pelas 

autoridades administrativas ou pelos tribunais nacionais, de direito nacional 

incompatível com o direito da União, podendo desencadear uma ação de 

incumprimento, nos termos do art. 258º a 260º do TFUE, mesmo que se trate de 

normas nacionais posteriores à norma de direito da União com a qual é 

incompatível58. Implica ainda a obrigação, em caso de dúvida, de interpretação do 

direito nacional em conformidade com o direito da União. 

Em quarto lugar, o princípio do primado do direito da União determina ainda 

a limitação da autonomia do legislador nacional, que também é afetada, porquanto, 

“na medida em que os Estados membros tenham atribuído à Comunidade poderes 

normativos, (…) eles não têm mais o poder de adotar disposições autónomas nesse 

domínio”59. 

Importa sublinhar que, em qualquer caso, a primazia do direito da União 

funciona somente no âmbito das atribuições próprias da União, ou seja, nas matérias 

que os Estados membros transferiram para a União, nos termos do art. 5º do TUE 

(princípio da atribuição)60. Com efeito:  

“A articulação do primado do direito da União Europeia «por 

força autónoma» do ordenamento europeu e por «força de atribuição 

                                                

56 Conforme refere Ana Maria Guerra Martins, “Isto porque o primado é uma exigência 

existencial da União Europeia e do seu direito e só tem, verdadeiramente, sentido e eficácia se for 

absoluto” – Cfr. Curso de Direito Constitucional da União Europeia, Coimbra, Almedina, p. 431. 
57 O caso mais famoso envolvendo o direito constitucional de um Estado-Membro é a decisão 

Kreil do TJUE de 11 de janeiro de 2000, no Processo C-285/98 - https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61998CJ0285 -, em que o Tribunal considerou que a disposição 

da Lei Fundamental alemã que reservava aos homens o serviço nas forças armadas era contrário à 

Diretiva da União sobre a igualdade entre homens e mulheres (Diretiva nº 76/207/EEC (Conselho) de 

9 de fevereiro de 1976). 

58 Cfr. Fausto de Quadros, Direito da União Europeia, 2008, p. 402. 
59 Cfr. Miguel Gorjão Henriques, citando o Acórdão do Tribunal de Justiça de 18.6.1970 

(Krohn), Processo 74/69, Direito da União, 8ª Edição, Almedina, p. 365. 
60 Sobre o princípio da atribuição ver, por todos. M. Gorjão-Henriques, Direito da União, 9ª 

ed. Coimbra Almedina, 2019., pp. 336 ss. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61998CJ0285
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61998CJ0285
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de poderes à União» por parte dos Estados («princípio da atribuição 

de competências», expressamente consagrado nas normas dos 

tratados: «A delimitação das competências da União Europeia rege-se 

pelo princípio da atribuição») permite explicar, desde logo, que o 

primado tenha um âmbito material limitado, pois só às normas dos 

tratados e às demais normas adotadas pelas instituições europeias no 

exercício das suas competências é reconhecido um estatuto jurídico de 

primado ou de prevalência. Se, em virtude do princípio de atribuição, a 

União só atua nos limites das competências que os Estados-membros 

lhe tenham atribuído, isso torna inequívoco que não se pode falar de 

primado do direito da União em domínios fora destas competências”61. 

Ora, no caso em apreço não subsistem dúvidas que o objeto da Diretiva e, 

consequentemente, do respetivo diploma de transposição, constitui matéria cuja 

competência é exclusiva da União, nos termos dos artigos 3º e 101º a 106º do TFUE. 

2.5.3. A prevalência do direito da União Europeia na CRP 

Como vimos anteriormente, após a revisão constitucional de 2004 o princípio 

do primado do direito da União Europeia passou a constar de norma expressa, nos 

termos do n.º 4 do artigo 8º da CRP:  

“As disposições dos tratados que regem a União Europeia e as 

normas emanadas das suas instituições, no exercício das respetivas 

competências, são aplicáveis na ordem interna, nos termos definidos 

pelo direito da União, com respeito pelos princípios fundamentais do 

Estado de direito democrático”. 

Com efeito, a reboque da malograda Constituição da União Europeia (2004), 

que estabelecia expressamente o primado do direito da União (art. I/6º)62, 

constitucionalizando a jurisprudência do TJUE nessa matéria, verificou-se “uma das 

mais importantes alterações alguma vez introduzidas no sistema das fontes de direito 

                                                

61 Cfr. Gomes Canotilho/ Vital Moreira, Constituição da República Anotada, I vol., 4ª edição 

revista, 2007, comentário ao art. 8.º, p. 266. 
62 Texto disponível no site da UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2004:310:FULL&from=PT#C_2004310PT.01000101-d-002  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2004:310:FULL&from=PT#C_2004310PT.01000101-d-002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2004:310:FULL&from=PT#C_2004310PT.01000101-d-002
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do ordenamento jurídico-constitucional português e, mesmo, uma das mais 

importantes alterações constitucionais desde a origem da CRP”63. Com ela 

consagrou-se a primazia da aplicação do direito da União por expressa devolução 

para a solução estabelecida pelo próprio direito da União, embora com ressalva 

expressa dos «princípios fundamentais do Estado de direito democrático». Cumpre 

analisar o alcance desta norma. 

Conforme escrevemos anteriormente, a constitucionalização interna da 

primazia do direito da União «localiza a regra de colisão entre o direito da União e 

o direito interno no plano de direito constitucional português, podendo dizer-se que 

a aceitação do primado da ordem jurídica da União resulta de uma «decisão 

constituinte» do povo português, formalizada numa lei de revisão nos termos 

constitucionalmente previstos»64. 

De acordo com o art. 3º, nºs 2 e 3 da CRP, “o Estado subordina-se à 

Constituição e funda-se na legalidade democrática”, pelo que “a validade das leis e 

demais atos do Estado (...) depende da sua conformidade com a Constituição”. Mas, 

de acordo com a referido art. 8º, nº 4, esse princípio da necessária conformidade da 

ordem jurídica com a Constituição é derrogado não somente no que respeita ao 

direito da União Europeia (que, aliás, não é “direito do Estado”), quando diretamente 

aplicável, mas também às normas internas que o transponham ou apliquem, o qual, 

por isso, se torna imune ao controlo de constitucionalidade interna.  

Todavia, além dos limites decorrentes da esfera de atribuições 

(“competências”) da União Europeia (como se viu anteriormente), o princípio do 

primado do direito da União está ainda condicionado pela reserva constitucional de 

respeito pelos «princípios fundamentais do Estado de direito democrático».  

Esta cláusula remete manifestamente para art. 2º da CRP, segundo o qual 

Portugal é um “Estado de direito democrático”. Esta noção compreende duas 

                                                

63 Cfr. Gomes Canotilho/ Vital Moreira, Constituição da República Anotada, I vol., 4ª edição 

revista, 2007, comentário ao art. 8.º, p. 264. 
64 Cfr. Gomes Canotilho/ Vital Moreira, Constituição da República Anotada, I vol., 4ª edição 

revista, 2007, comentário ao art. 8.º, p. 265. 



Vital Moreira 

(Professor jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra /Jurisconsulto) 

54 

 

componentes distintas: (i) a componente do Estado de direito e (ii) a componente 

democrática, sendo conveniente analisá-las separadamente65.  

Quanto à primeira, desde a sua origem na revolução liberal contra o 

absolutismo no séc. XVIII, os principais pilares do Estado de direito são os 

seguintes: (i) subordinação do poder político à Constituição e às leis aprovadas pela 

representação popular; (ii) separação entre o poder legislativo e o poder executivo, 

cabendo ao parlamento o poder normativo primário e incumbindo ao governo e à 

administração executar as leis, sem as poder infringir (princípio da legalidade); (iii) 

reserva ao parlamento do poder de afetar a propriedade e a liberdade dos cidadãos, 

através de normas gerais e abstratas e (iv) a justiciabilidade das decisões do poder 

contrárias à Constituição e à lei. 

No entanto, hoje o princípio do Estado de direito constitucional não se reduz 

a esse “núcleo duro” originário. A doutrina e jurisprudência, por um lado, e o 

desenvolvimento das próprias constituições, por outro lado, foram densificando e 

ampliando o alcance do princípio. Percorrendo a CRP, são de abranger nesse 

princípio, entre outros, os seguintes subprincípios em matéria de direitos e garantias 

fundamentais: (i) os princípios da universalidade e igualdade dos direitos 

fundamentais (CRP, arts. 12º e 13º); (ii) os princípios da necessidade e da 

proporcionalidade na restrição de direitos fundamentais (CRP, art. 18º); (iii) o acesso 

universal à justiça e aos tribunais (CRP, art. 20º); e (iv) a reparação dos danos 

causados aos particulares pela ação das autoridades públicas (CRP, art. 22º). 

Quanto à componente democrática, ela compreende os traços próprios da 

democracia liberal-representativa definida na Constituição, nomeadamente a 

soberania popular, a eletividade dos órgãos representativos do poder, o sufrágio 

universal, o pluralismo e a liberdade política, etc. 

Note-se, no entanto, que ao estabelecer como ressalva apenas os princípios 

fundamentais do Estado de direito democrático, e não o princípio do Estado de 

direito democrático em si mesmo, o legislador constitucional manifestamente não 

                                                

65 Sobre o alcance deste princípio constitucional ver, por exemplo, os comentários à 

Constituição: J. J. Gomes Canotilho/ Vital Moreira, Constituição da República Anotada, I vol., 4ª 

edição revista, 2007, comentário ao art. 2., e Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa 

Anotada, Coimbra, Coimbra Editora, 2005, nota ao art. 2º. 
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quis incluir todos os elementos integrantes deste, nomeadamente todos os direitos 

fundamentais, ou sequer todos direitos, liberdades e garantias, na sua concreta 

configuração na CRP, mas sim os traços típicos do conceito geral de Estado de 

direito democrático comuns aos países que dele se reclamam, designadamente os 

Estados-membros da UE. Tal significa que o princípio do primado do direito da UE 

“está limitado por um núcleo essencial da Constituição – princípios fundamentais do 

Estado de direito democrático – que funcionarão como uma espécie de reserva de 

ordem pública constitucional («teoria dos contralimites») contra eventuais preceitos 

ou disposições de direito da União aniquiladores da estadualidade (Estado de 

direito constitucional) e fundamentalidade de direitos básicos (Estado de direitos 

fundamentais)” 66. 

Note-se que este preceito da CRP tem por fonte direta ao art. 23º da 

Grundgesetz alemã, a qual, porém, não exige o respeito integral do bill of rights nela 

contido, limitando-se a exigir um nível da proteção dos direitos fundamentais 

«substancialmente comparável» à da Lei Fundamental, em correspondência com a 

jurisprudência Solange do BVG, acima referida67. Tal deve ser também a 

interpretação razoável da cláusula do “Estado de direito democrático” do art. 8º, nº 4, 

da CRP. 

Sublinhe-se, a este propósito, que a ordem constitucional da União também se 

subordina aos princípios do Estado de direito democrático, como decorre dos arts. 2º, 

6º, 9º a 11º e 19º do TUE, bem como da Carta de Direitos Fundamentais da União, e 

da jurisprudência do TJUE sobre eles68. A questão essencial consiste em saber se 

                                                

66 Cfr. Gomes Canotilho/ Vital Moreira, Constituição da República Anotada, I vol., 4ª edição 

revista, 2007, comentário ao art. 8.º, p. 267. Para uma visão um tanto diversa ver J. M. Cardoso da 
Costa, «Constituição portuguesa e Direito da União Europeia (quatro apontamentos)», in Liber 

Amicorum Fausto de Quadros, vol. II, Coimbra, Almedina, 2016. 
67 Neste ponto, a norma constitucional alemã reflete a doutrina dos acórdãos Solange I e II do 

BVG alemão, de 1974 e de 1982, segundo os quais os tribunais alemães só podiam fazer valer o 

direito da UE, na medida em que este assegurasse uma proteção dos direitos fundamentais 

substancialmente equiparável à da GG, o que na altura era problemático. Hoje o problema está 

resolvido pelo art. 6º da TUE e pela Carta de Direitos Fundamentais da UE, aprovada em 2000 e 

“constitucionalizada” pelo Tratado de Lisboa (2007). 
68 Sobre estes princípios constitucionais da UE ver, por todos, Alessandra Silveira, Princípios 

de Direito da União Europeia, 2ª ed. Lisboa, Quid Iuris, 2011, pp. 19 e ss (“princípio da União de 

direito”), 39 ss (“princípio democrático”) e 71 ss (“princípio do respeito aos direitos fundamentais”) e 

M. Gorjão-Henriques. Direito da União, 9º ed. Coimbra, Almedina, 2019, pp. 336 ss (“princípio da 

União de direito”). 
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internamente podem considerar-se como desrespeito do princípio do Estado de 

direito democrático da CRP normas que ao nível da União sejam consideradas em 

conformidade com o princípio do Estado de direito democrático da Constituição da 

União. 

A verificação da conformidade entre normas de direito da União e o princípio 

do Estado de direito democrático da União caberá naturalmente ao TJUE, enquanto 

tribunal constitucional, de acordo com o seu poder de interpretação definitiva e 

vinculativa do direito da União. Com efeito, incumbe ao Tribunal velar pela 

conformidade do direito derivado da União, nomeadamente a legislação, com tais 

princípios e regras constitucionais, seja em fiscalização direta (TFUE, art. 263º), seja 

por efeito de “reenvio pré-judicial” oriundo dos tribunais nacionais (TFUE, art. 

267º). 

No plano interno, sendo o Tribunal Constitucional o órgão competente para 

verificar o respeito dos “princípios fundamentais do Estado de direito democrático” 

da CRP, não poderá ele, porém, deixar de se orientar por um propósito de 

congruência prática com o direito constitucional da UE, por força do princípio da 

interpretação do direito constitucional interno em conformidade com aquele, ao 

abrigo do princípio do primado deste.  

A este propósito importa referir o importante Acórdão do TC nº 422/220 

(Proc. 528/2017), especificamente sobre o alcance do art. 8º, nº 4, da CRP, em que o 

Tribunal, seguindo implicitamente a doutrina Solange do BVG, acima referida, 

conclui que não deve proceder ao escrutínio constitucional das normas de direito à 

europeu luz desse preceito constitucional, se o direito da União assegurar um 

parâmetro de controlo essencialmente equiparado ao da CRP, abstendo se de tomar 

conhecimento de qualquer litígio, se tal for o caso. Por isso, o Tribunal conclui 

assim: 

«Nos termos do artigo 8.º, n.º 4, da CRP, o Tribunal 

Constitucional só pode apreciar e recusar aplicação a uma norma de 

DUE [direito da UE], caso a mesma seja incompatível com um 

princípio fundamental do Estado de direito democrático que, no 

âmbito próprio do DUE – incluindo, portanto, a jurisprudência do 

TJUE –, não goze de valor paramétrico materialmente equivalente ao 
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que lhe é reconhecido na Constituição (...). Ao invés, sempre que 

esteja em causa a apreciação de uma norma de DUE à luz de um 

princípio (fundamental) do Estado de direito democrático que, no 

âmbito do DUE, goze de um valor paramétrico materialmente 

equivalente ao que lhe é reconhecido na Constituição portuguesa, 

funcionalmente assegurado pelo TJUE (segundo os meios contenciosos 

previstos no DUE), o Tribunal Constitucional abstém-se de apreciar a 

compatibilidade daquela norma com a Constituição»69. 

Por conseguinte, sempre que se suscite na ordem interna uma 

desconformidade de norma de direito derivado da União por alegada violação do 

princípio do Estado de direito democrático, o mecanismo correto para solucionar a 

questão consiste em suscitar, num incidente prejudicial junto do TJUE, a invalidade 

da norma no plano do direito constitucional da União. 

Importa adiantar, em todo o caso, que, como se vai ver, as referidas normas 

da Diretiva em nada conflituam com os “princípios fundamentais do Estado de 

direito democrático”, tal como garantidos, quer no direito constitucional da União, 

quer na própria CRP, incluindo no que respeita, em especial, ao direito ao sigilo de 

correspondência e ao poder sancionatório contra práticas anticoncorrenciais.  

2.5.4. O caso concreto: a Diretiva à luz do direito constitucional da 

União. 

Ao longo do procedimento legislativo que conduziu à adoção da Diretiva da 

UE aqui em análise – trabalhos preparatórios no âmbito da Comissão, iniciativa 

legislativa desta, debate no Parlamento e no Conselho da União –, não há notícia de 

que as normas aqui em discussão tenham sido fundadamente acusadas de violação 

dos princípios constitucionais relevantes da União, seja do princípio democrático – 

pois ela foi adotada pelo “procedimento legislativo ordinário”, através de codecisão 

do Parlamento Europeu e do Conselho (cfr. TFUE, art. 294º) –, seja do princípio do 

rule of law e em concreto dos arts. 7º e 8º da CDFUE (respetivamente sobre o direito 

ao respeito das comunicações privadas e sobre o direito à proteção de dados 

                                                

69 Negrito acrescentado 
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pessoais), certamente por se ter entendido que as restrições que as normas da 

Diretiva consubstanciam estão cobertas pela cláusula geral de restrição do art. 51º da 

Carta. Também não há notícia de nenhuma ação de impugnação da 

constitucionalidade de tais normas junto do TJUE. 

Acresce, aliás, que a tensão entre o direito à inviolabilidade das comunicações 

e o uso de correio eletrónico (ou outros meios de comunicação) fora do processo 

criminal (concretamente para efeito de sanções administrativas) foi já objeto de 

diversas decisões do TJUE, não tendo este verificado a existência de qualquer 

violação dos direitos equivalentes previstos na Carta de Direitos Fundamentais da 

União Europeia70. Assim, o TJUE já decidiu o seguinte:  

“O direito da União deve ser interpretado no sentido de que não 

se opõe a que, para efeitos da aplicação dos artigos 4.°, n.º 3, TUE, 

325.° TFUE, 2.°, 250.°, n.º 1, e 273.° da diretiva IVA, a Administração 

Fiscal possa, com vista a verificar a existência de uma prática abusiva 

em matéria de IVA, utilizar provas obtidas no âmbito de um processo 

penal paralelo ainda não concluído, sem o conhecimento do sujeito 

passivo, através, por exemplo, de interceções de telecomunicações e de 

apreensões de mensagens de correio eletrónico, desde que a obtenção 

dessas provas no âmbito do referido processo penal e a utilização das 

mesmas no âmbito do procedimento administrativo não violem os 

direitos garantidos pelo direito da União”71.  

Ou seja, desde que essa utilização preveja o exercício de direitos de defesa 

dos visados pela medida, tal utilização não ofende o direito da União, concretamente 

as disposições relevantes da CDFUE. Assim, o TJUE concluiu nos seguintes termos: 

“(...) O respeito dos direitos de defesa constitui um princípio 

geral do direito da União que é aplicável sempre que a Administração 

se proponha adotar, relativamente a uma pessoa, um ato lesivo dos 

seus interesses. Por força deste princípio, os destinatários de decisões 

que afetam de modo sensível os seus interesses devem ter a 

                                                

70 Cfr. artigo 7º da CDFUE, segundo o qual “Todas as pessoas têm direito ao respeito pela 

sua vida privada e familiar, pelo seu domicílio e pelas suas comunicações.”. 
71 Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 17 de dezembro de 2015, C‑419/14. 
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possibilidade de dar a conhecer utilmente o seu ponto de vista sobre os 

elementos com base nos quais a Administração tenciona tomar a sua 

decisão. Esta obrigação incumbe às Administrações dos 

Estados‑Membros, sempre que estas tomem decisões que entram no 

âmbito de aplicação do direito da União, mesmo que a legislação da 

União aplicável não preveja expressamente essa formalidade (acórdão 

Sabou, C‑276/12, EU:C:2013:678, n.º 38 e jurisprudência referida). 

No caso em apreço, resulta das observações escritas da WML e 

das discussões na audiência que a Administração Fiscal facultou a esta 

sociedade acesso às transcrições das conversações telefónicas e às 

mensagens de correio eletrónico utilizadas como elementos de prova 

para fundamentar a decisão de liquidação e que a WML teve a 

possibilidade de ser ouvida sobre esses elementos antes da adoção da 

referida decisão, o que incumbe, todavia, ao órgão jurisdicional de 

reenvio verificar.”. 

Em suma, observado o direito de audição e defesa dos visados, assim como o 

direito de recurso judicial, não há nenhuma razão para entender que os preceitos em 

causa da Diretiva vulnerem os princípios do Estado de direito, tal como decorrem, 

dos Tratados e da CDFUE. 

2.5.5. O teste do respeito pelos “princípios fundamentais do Estado de 

direito democrático” 

Feito o excurso necessário pelo enquadramento normativo aplicável, cumpre 

apreciar se, mesmo que se admitisse (sem conceder) o bem-fundado das objeções de 

constitucionalidade levantadas – ou seja, quanto à inviolabilidade das comunicações 

(CRP, art. 34º) e quanto à proporcionalidade na aplicação de sanções, por força do 

princípio do Estado de direito (art. 2º da CRP) –, a transposição da Diretiva (UE) 

2019/1 continuaria a ser devida, ao abrigo do direito da União. 

Com efeito, a CRP condiciona a prevalência do direito da União na ordem 

interna ao respeito dos “princípios fundamentais do Estado de direito democrático”, 

nos termos da parte final do n.º 4 do artigo 8º da CRP. Estamos igualmente seguros 

de que a Diretiva e a Proposta de Lei de transposição passam esse teste, mesmo que 



Vital Moreira 

(Professor jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra /Jurisconsulto) 

60 

 

fossem atendíveis as objeções contra a sua conformidade constitucional nos pontos 

referidos. De acordo com as objeções levantadas, estaria em causa, num caso, o 

direito fundamental à inviolabilidade das comunicações, previsto especialmente no 

artigo 34º da CRP e, noutro caso, o princípio da proporcionalidade, decorrente do 

princípio do Estado de direito, no exercício da atividade sancionatória de tipo 

contraordenacional.  

a) A questão dos direitos fundamentais 

Como vimos, os “princípios fundamentais do Estado de direito democrático” 

não abarcam necessariamente todos os direitos, liberdades e garantias nos estritos 

termos constitucionalmente consagrados, mas somente quanto aos seus aspetos 

essenciais.  

Para além do mais, o acesso a comunicações empresariais em processo de 

investigação de violações do direito da concorrência, embora fora do âmbito do 

processo penal (como exige o art. 34º, nº 4, da CRP), verifica-se também em 

processo sancionatório (contraordenacional), exige em geral uma autorização de uma 

autoridade judiciária (no caso de buscas domiciliarias, carece mesmo de autorização 

judicial) e pressupõe o cumprimento de todos os demais requisitos das restrição de 

direitos, liberdades e garantias estabelecidos no art. 18º da CRP, a saber, prossecução 

de um interesse público, princípio da necessidade e da proporcionalidade, 

generalidade e não retroatividade, respeito pelo núcleo essencial do direito 

fundamental em causa. Ou seja, mesmo que fosse de trazer à colação o art. 34º, nº 4 

da CRP (o que não é o caso, como veremos), ainda assim dificilmente se poderia 

sustentar que o acesso a comunicações fora de processo penal nos termos propostos 

na Diretiva consubstancia uma violação dos “princípios fundamentais”, ou seja, 

essenciais, do Estado de direito democrático. 

Além disso, as regras aplicáveis aos processos de inquérito e contraordenação 

conduzidos pela AdC contêm todas as garantias adequadas à defesa dos arguidos e 

visados (prévia intervenção de autoridade judiciária, direto de audiência e defesa, 

direito de recurso, etc.), pelo que, neste ponto, encontram-se igualmente verificados 

os requisitos de que depende a conformidade com o direito da União. 
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Em conclusão, a transposição da Diretiva (EU) 2019/1 a realizar de acordo 

com a PPL 99/XIV/2, ainda que esta não fosse inteiramente compatível com o 

disposto na CRP, nomeadamente por permitir a intrusão de autoridade pública nas 

comunicações empresariais em processo contraordenacional, à margem do artigo 34º, 

nº 4, da CRP, beneficiaria do princípio do primado do direito da União, pelo que 

qualquer colisão com o direito à reserva da vida privada e à inviolabilidade das 

comunicações, tal como previsto na CRP, deveria ser resolvido pela aplicação 

preferente do direito da União em detrimento da norma constitucional.  

No entanto, como veremos de seguida, entendemos que tão-pouco existe a 

alegada incompatibilidade entre a Diretiva (UE) 1/2019 e a transposição proposta e o 

direito de inviolabilidade das comunicações, tal como protegido pela CRP. 

b) A questão do princípio da proporcionalidade 

O princípio da proporcionalidade constitui uma dimensão incontornável do 

princípio do Estado de direito, enquanto limite quer à restrição de direitos 

fundamentais, quer de qualquer medida de autoridade que afete as posições jurídicas 

ou os interesses juridicamente protegidos dos particulares. Ele impõe uma 

ponderação entre o interesse público que justifica a medida de autoridade e a 

limitação ou restrição da esfera jurídica dos particulares, interditando intervenções 

excessivas (proibição do excesso). Isso é especialmente relevante na imposição de 

sanções administrativas. 

Importa começar por notar que também a União Europeia está submetida ao 

princípio da proporcionalidade no estabelecimento das sanções por práticas 

anticoncorrenciais. Primeiro, porque o princípio da proporcionalidade também vale 

explicitamente para as restrições admissíveis aos direitos fundamentais consagrados 

na CDFUE (art, 52º, nº 1), podendo entender-se que as sanções pecuniárias a 

empresas afetam o seu direito de propriedade e a sua liberdade empresarial; em 

segundo lugar, porque o princípio da proporcionalidade constitui um princípio geral 

de ação da União, nos termos dos art. 5º, nº 4, TUE e do Protocolo nº 2 anexo aos 

Tratados, sobre os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade72. Ora, sendo 

                                                

72 Sobre o princípio da proporcionalidade em geral ver, por último, A. R. Gonçalves Moniz, 

«Juízo(s) de Proporcionalidade e Justiça Constitucional», Revista da Ordem dos Advogados, ano 80º, 
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notório o elevadíssimo montante das sanções aplicadas pela Comissão, ao abrigo da 

legislação da concorrência da União, por práticas anticoncorrenciais, a verdade é que 

elas estão sujeitas a recurso para o TJUE, que em alguns casos as modificou, por as 

ter considerado excessivas. 

No entanto, como se viu, a Proposta de Lei limita-se a reproduzir os termos 

da Diretiva da União sobre esta matéria e as possíveis objeções relativamente ao 

elevado limite máximo das coimas (10% do volume de negócios global da empresa 

sancionada), mesmo que fossem constitucionalmente fundadas (o que não é o caso, 

como vai ver-se) não implicam manifestamente qualquer violação dos “princípios 

fundamentais do Estado de direito democrático”, que pudessem exonerar o Estado do 

cumprimento da obrigação de transposição. Nessa medida, e por todas as razões 

antes explanadas, também neste ponto será de considerar que – independentemente 

de qualquer dúvida sobre a conformidade com as normas constitucionais nacionais 

invocadas, adiante afastadas –, a transposição da Diretiva constitui uma obrigação do 

legislador nacional, devendo prevalecer sobre qualquer disposição interna 

pontualmente incompatível, ao abrigo do princípio do primado do direito da União. 

2.6. A conformidade das normas em causa com o direito 

constitucional nacional 

2.6.1. Importância da questão 

Mesmo concluindo, como foi o caso, que as normas em causa estão cobertas 

pela Diretiva e que, por isso, a sua legitimidade na ordem interna não poderia ser 

questionada por eventual desconformidade constitucional – dado o primado do 

Direito da União –, ainda assim não deixa de ser relevante abordar essa outra 

questão. 

Em primeiro lugar, o objeto da Consulta a que este parecer responde consiste 

justamente na questão de saber se tais normas são ou não conformes à Constituição, 

                                                                                                                                     

2020, p. 41-72. Sobre o princípio da proporcionalidade na ordem constitucional da União ver por 

todos J. Mota Campos e J. L. Mota Campos, Manual de Direito Europeu, 6ª ed. Coimbra, Coimbra 

Editora, 2010, pp. 280 ss; M. Gorjão-Henriques. Direito da União, 9º ed. Coimbra, Almedina, 2019, 

pp. 345 ss. 
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o que se justifica, dado que as referidas normas têm sido questionadas publicamente 

pela sua alegada desconformidade constitucional. 

Em segundo lugar, sob o ponto de vista político-jurídico, não é mesma coisa 

dizer que certas normas internas estão em vigor por força do princípio do primado da 

União, apesar das dúvidas de constitucionalidade que elas suscitam, ou mostrar que, 

além de resultarem da transposição de uma Diretiva da União, também são 

plenamente conformes à Constituição. 

Por último, o primado do direito da União só cobre a aplicação dessas normas 

às infrações aos arts. 101º e 102º do TFUE, ou seja, às condutas anticoncorrenciais 

que afetem as trocas transfronteiriças e o mercado interno da União, mas não às de 

natureza puramente doméstica, que afetam somente o mercado nacional, podendo as 

sanções dessas infrações ser questionadas por alegada inconstitucionalidade dessas 

normas. 

Cumpre, por isso, responder a essa questão. 

2.6.2. A questão do acesso às comunicações eletrónicas. 

As dúvidas de constitucionalidade suscitadas na Consulta acerca das 

disposições supratranscritas da Proposta de Lei que visa a transposição da Diretiva 

(UE) 2019/1 referem-se à suposta violação do direito à inviolabilidade das 

comunicações, previsto no n.º 4 do artigo 34º da CRP, enquanto direito de proteção 

do direito à reserva da vida privada, previsto no n.º 1 do artigo 26º da CRP. Aquela 

primeira disposição constitucional só permite restrições desse direito fundamental no 

âmbito do processo penal e não de outros processos sancionatórios, como é o caso 

das sanções contraordenacionais.  

Cumpre, por isso, aferir se é legítimo o legislador conferir à Autoridade da 

Concorrência poderes de inquérito que incluam a busca e apreensão (e utilização 

para efeito de prova de infrações) de correio eletrónico e outras formas de 

comunicação equivalentes no âmbito de procedimentos de natureza não criminal, ou 

se tal hipótese de deveria afastar por motivo de inconstitucionalidade. Cremos, no 

entanto, que tais dúvidas são inteiramente infundadas, principalmente porque 

assentam num equívoco quanto ao concreto âmbito de proteção conferido por 

aqueles preceitos constitucionais. 
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No seu teor literal, o referido n.º 4 do art. 34º da CRP – que protege o direito 

à inviolabilidade do domicílio e da correspondência – estabelece o seguinte:  

“É proibida toda a ingerência das autoridades públicas na 

correspondência, nas telecomunicações e nos demais meios de 

comunicação, salvo os casos previstos na lei em matéria criminal”. 

Decorre daqui a proclamação, como direito inviolável, salvo em processo 

penal, do direito à inviolabilidade de correspondência e outros meios de 

comunicação privada, enquanto “proteção jurídica de bens jurídicos fundamentais 

comuns (dignidade da pessoa, desenvolvimento da personalidade, e sobretudo 

garantia da liberdade individual, autodeterminação existencial, garantia da 

privacidade nos termos do art. 26.º [da CRP]”73. 

Neste preceito a CRP estabelece, em geral, uma proibição da ingerência das 

autoridades públicas nas comunicações pessoais individuais (na correspondência, nas 

telecomunicações e nos demais meios de comunicação), só ressalvando os casos 

previstos na lei em matéria criminal, embora sem sujeitar explicitamente as 

restrições a determinação ou autorização judicial74, podendo, por exemplo, admitir-se 

a subsequente validação judicial, pelo menos nos casos de urgência e de risco de 

eliminação das comunicações pelos visados. 

O princípio da proibição (n.º 1 do artigo 34º) possui o alcance de tornar 

excecionais as restrições admitidas no n.º 4, que hão de preencher os requisitos 

previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 18º da CRP, devendo, nomeadamente, constar de 

lei parlamentar [cfr. artigo 165º, n.º 1, al. b) da CRP] e revelarem-se adequadas, 

necessárias e proporcionais à satisfação do interesse público constitucionalmente 

protegido que primordialmente as justifica. 

Com efeito, esta norma tutela o direito à reserva da intimidade da vida 

privada constante do art. 26º, n.º 1, da CRP, estendendo-o aos vários meios de 

comunicação, nomeadamente a correspondência, seja física, seja eletrónica. Uma vez 

                                                

73 Gomes Canotilho/Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, 1º 

Volume, 4ª edição revista, p. 539 
74 Em idêntico sentido o artigo 12º da Declaração Universal dos Direitos do Homem: 

“Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou 

na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques 

toda a pessoa tem direito a proteção da lei.” 
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que está incluída no Título dos “Direitos, Liberdades e Garantias”, goza de 

aplicabilidade direta e vincula tanto as entidades públicas como as privadas, nos 

termos do art. 18º, nº 1. 

Dada a importância dos bens jurídicos tutelados (direitos, liberdades e 

garantias pessoais), a CRP só permite a sua compressão em sede de processo 

criminal, e, por sua vez, a lei processual penal só admite essa compressão dentro de 

limites estritos, designadamente sujeitando-a a autorização judicial. As preocupações 

constitucionais com esta matéria encontram-se ancoradas na circunstância de o sigilo 

das comunicações pessoais ou individuais constituir uma decorrência do direito à 

reserva da intimidade da vida privada75. 

Em processo penal, a apreensão de correio eletrónico só é admissível quando 

está em causa um crime, e apenas nos previstos na lei, neste caso nos n.ºs 1 do artigo 

11º da Lei n. 109/2009, de 15 de setembro, denominada Lei do Cibercrime, que 

regula esta matéria, e, mesmo nesse caso, sem prejuízo dos demais requisitos ali 

consignados. Na verdade, dispõe o artigo 11º do citado diploma: 

“Com exceção do disposto nos artigos 18.º e 19.º, as 

disposições processuais previstas no presente capítulo aplicam-se a 

processos relativos a crimes:  

a) Previstos na presente lei;  

b) Cometidos por meio de um sistema informático; ou  

c) Em relação aos quais seja necessário proceder à recolha de 

prova em suporte eletrónico.” 

 

Por outro lado, resulta do artigo 17º do citado diploma que a apreensão de 

correio eletrónico só pode ter como finalidade atingir e descobrir a verdade quanto a 

factos criminosos denunciados ou fazer prova sobre eles. Esse preceito dispõe o 

seguinte: 

“Quando, no decurso de uma pesquisa informática ou outro 

acesso legítimo a um sistema informático, forem encontrados, 

                                                

75 Cfr. Jorge Miranda/Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, p. 372. 
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armazenados nesse sistema informático ou noutro a que seja permitido 

o acesso legítimo a partir do primeiro, mensagens de correio 

eletrónico ou registos de comunicações de natureza semelhante, o juiz 

pode autorizar ou ordenar, por despacho, a apreensão daqueles que se 

afigurem ser de grande interesse para a descoberta da verdade ou para 

a prova, aplicando-se correspondentemente o regime da apreensão de 

correspondência previsto no Código de Processo Penal.”. 

A CRP reforça ainda esta consagração ao estipular que “são nulas todas as 

provas obtidas mediante (…) abusiva intromissão na vida privada, no domicílio, na 

correspondência ou nas telecomunicações.” (cf. art. 32.º, n.º 8, CRP). 

Se a CRP e a lei delimitam de tal forma a possibilidade de obtenção de prova 

que implica a violação das comunicações, como fundamentar constitucionalmente o 

exercício dessa ingerência fora do processo penal, concretamente em processo 

contraordenacional, por uma entidade administrativa, no âmbito da aplicação de 

sanções administrativas (ainda que respaldada em autorizações da “autoridade 

judiciária competente”, ou seja, do Ministério Público)? 

A resposta à questão anterior é esta: o direito à inviolabilidade das 

comunicações e à reserva da vida privada, previstos no n.º 4 do artigo 34.º e n.º 1 do 

artigo 26.º da CRP, não abrangem as comunicações eletrónicas enviadas e recebidas 

no âmbito do correio eletrónico profissional de uma empresa ou dos seus 

representantes, trabalhadores e colaboradores. 

É este o entendimento que há muito defendemos: 

“Quanto ao âmbito subjetivo de proteção deste direito à 

privacidade, trata-se de um direito universal, como sucede com a 

generalidade dos direitos, liberdades e garantias de natureza pessoal, 

pelo que não há lugar para os reservar para as pessoas de 

nacionalidade portuguesa, excluindo estrangeiros (art. 15º-1). Todas as 

pessoas, pelo facto de o serem, gozam deste direito. 

Sendo um direito eminentemente pessoal, também não faz 

sentido, como se viu, estendê-lo às pessoas coletivas (art. 12º-2). De 

resto, o preceito fala ora de «cidadãos» (n.º2), ora de «pessoas» (n.º3), 
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o que sublinha a conexão pessoal deste direito. No entanto, como se 

observou acima, a sede e as instalações das pessoas coletivas, bem 

como as suas comunicações, também gozam de proteção, ao abrigo de 

outros direitos (liberdade de associação, liberdade de empresa, direito 

de propriedade, etc.)”76. 

Com efeito, trata-se de direitos eminentemente pessoais, que não podem ser 

estendidos, de plano, às pessoas coletivas, nomeadamente às empresas e às 

comunicações comerciais. A epígrafe do capítulo I do título II da CRP, onde se 

insere o referido preceito constitucional, refere-se aos “direitos liberdades e garantias 

pessoais” e o art. 12º, nº 2, da Constituição estatui que «as pessoas coletivas gozam 

dos direitos (...) compatíveis com a sua natureza». Quando a Constituição diz que 

“gozam”, quer obviamente dizer que “só gozam”. Na verdade, o art. 12º, nº 2, da 

CRP tem a sua fonte no art. 19, nº 3, da Grundgesetz alemã, segundo o qual «os 

direitos fundamentais também beneficiam pessoas jurídicas nacionais, na medida em 

que, pela sua natureza, lhes sejam aplicáveis.» Como observa Jorge Miranda, em 

anotação ao art. 12º da CRP77, «os direitos fundamentais e, em geral, todos os 

direitos, são primordialmente direitos das pessoas singulares», acrescentando que, 

quando se admite direitos institucionais, «não se trata de uma equiparação». E 

prossegue o mesmo autor: 

«Pelo contrário, trata-se de uma limitação: as pessoas coletivas 

só têm direitos [que sejam] compatíveis com a sua natureza (...). E 

como nota o Tribunal Constitucional, (...) ainda quando certo direito 

fundamental seja compatível com essa natureza e, portanto, suscetível 

de titularidade “coletiva” (hoc sensu), daí não se segue que a sua 

aplicabilidade nesse domínio se vá operar exatamente nos mesmos 

termos e com a mesma amplitude com que decorre relativamente as 

pessoas singulares. (...) Finalmente, cada pessoa coletiva somente pode 

                                                

76 Cfr. J. J. Gomes Canotilho/Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, 

1º Volume, 4ª edição revista, p. 539 
77 J. Miranda / R. Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, Coimbra, Coimbra 

Editora, 2005, anotação ao art. 12 da CRP. 



Vital Moreira 

(Professor jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra /Jurisconsulto) 

68 

 

ter os direitos conducentes à prossecução dos fins para que exista, os 

direitos adequados à sua especialidade (...)» [negrito acrescentado]. 

Uma interdição da restrição do direito ao sigilo das comunicações em 

processos contraordenacionais ou a exigência de decisão ou autorização judicial para 

o fazer – equiparando indevidamente o processo contraordenacional ao processo 

penal – lesaria gravemente a possibilidade de investigação e punição das infrações 

anticoncorrenciais, nomeadamente os cartéis, que passam por via de regra por 

contactos e comunicações sigilosos entre as empresas envolvidas. Só se justifica a 

exigência de prévia autorização judicial quando a busca e apreensão dessas 

comunicações tenha de ocorrer no domicílio dos diretores ou colaboradores da 

empresa, por as mensagens visadas se poderem encontrar alojadas em dispositivos ou 

equipamentos localizados fora das instalações da empresa, mas afetados ao seu 

serviço, nomeadamente no domicílio de administradores ou colaboradores, para as 

tentar eximir à busca e apreensão da AdC. Mas aí essa garantia processual decorre da 

proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio (CRP, art. 34º, nº 2), como 

estabelece justamente o art. 19º do RJC, que só permite buscas domiciliárias e a 

apreensão desse material sob condição de autorização judicial, regime que a Proposta 

de Lei mantém, acrescentando somente que a busca é realizada sem aviso prévio, 

como se mostrou acima. Tal não se justifica quando a busca e apreensão ocorrem no 

âmbito de buscas a sedes e instalações de empresas, justamente porque as empresas 

também não gozam, enquanto tais, do referido direito à inviolabilidade do domicílio, 

pelo menos na investigação de infrações anticoncorrenciais. 

Em qualquer caso, como refere a Autoridade da Concorrência, está em causa 

a apreensão de correio eletrónico (e outros tipos de mensagens de correio eletrónico 

ou sistemas de mensagens instantâneas) de natureza “profissional”. É certo que 

seguramente as caixas de correio eletrónico ou outras fontes de comunicações 

eletrónicas poderão estar atribuídas nominalmente a funcionários ou membros da 

administração/gerência/direção das empresas, mas tal não elimina o caráter não 

pessoal das mesmas. Tão-pouco importa que as mensagens relevantes se encontrem 

em caixas de correio do domínio empresarial ou de outros service providers, desde 

que utilizadas para efeitos profissionais, para tentar furtar essas comunicações ao 

escrutínio da AdC. O fator decisivo é de tratar-se de correio eletrónico ou outro tipo 
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de mensagens de natureza profissional, sobre assuntos empresariais, o que afasta a 

proteção constitucional e as normas legais que regem a matéria de acesso às 

comunicações, que se dirigem exclusivamente à vida privada pessoal e às 

comunicações pessoais. 

Não se ignora que, conforme alguma jurisprudência reconhece, pode existir 

uma “dimensão de natureza pessoal” mesmo na esfera profissional de atuação de 

cada um. Mas se essa dimensão salvaguarda os aspetos pessoais do correio 

profissional, já deverá considerar-se irrelevante quanto ao mais, sob pena de não 

subsistir a dimensão efetivamente profissional e institucional, que no caso será a 

determinante. Em todo o caso, se no âmbito de tais procedimentos de recolha e 

apreensão de prova a autoridade da concorrência se confronte com elementos da vida 

pessoal do funcionário, colaborador, administrador, etc., subsiste a proteção 

constitucional e legal contra a utilização de tais elementos, que devem ser eliminados 

dos autos. Tal como sucede com o correio postal ou com as comunicações 

telefónicas, cujo objeto se desconhece antes do acesso a elas, também nas 

comunicações eletrónicas o importante é a subsequente triagem de comunicações de 

natureza profissional, pois somente essas podem ser colhidas. 

Note-se, por último, que existe uma evidente contradição na tese daqueles 

que, invocando o nº 4 do art. 34º da CRP, para reservar a possibilidade de restrição 

do sigilo de correspondência ao processo penal, aceitam depois que esse direito possa 

ser restringido no processo contraordenacional da concorrência, desde que haja 

autorização judicial –, que obviamente no elimina a restrição, apenas a condiciona. 

Assim, deverá concluir-se que a possibilidade de busca e apreensão de 

mensagens de correio eletrónico e outras mensagens de natureza eletrónica 

provenientes ou recebidas por funcionários, colaboradores, agentes, administradores, 

gerentes nessa qualidade, ou qualquer outra forma de vínculo de empresas ou outros 

tipos de pessoas coletivas, não ofende o direito à inviolabilidade das comunicações, 

porquanto se deve considerar que se está em todo caso – mesmo tratando-se de 

caixas de correio nominativas – na esfera da pessoa coletiva e não das pessoas 

singulares através das quais aquela comunica. Tais caixas de correio eletrónico (ou 

outras fontes de mensagens eletrónicas) não beneficiam, por isso, da proteção 
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constitucional conferida pelo n.º 4 do artigo 34º da CRP no momento da busca e 

da apreensão.  

Neste sentido veja-se exemplarmente o Acórdão do Tribunal Central 

Administrativo Sul, que considerou que «na sentença em exame vem apreciados e 

diferenciados os direitos de personalidade e a atuação do indivíduo no âmbito da 

gestão empresarial concluindo-se que a informação constante dos e-mails em causa 

tem caráter profissional, o que, desde logo, a afasta da proteção jurídica contida no 

artigo 34.º da CRP em que o Recorrente se escuda e que tem em vista a proteção 

das pessoas singulares, nomeadamente do “ … domicílio e o sigilo da 

correspondência e dos outros meios de comunicação privada …”»78. 

Por isso, ao contrário da posição infundadamente defendida por alguma 

doutrina79, o acesso da AdC à correspondência empresarial suscetível de provar uma 

infração anticoncorrencial, incluindo a correspondência eletrónica, não tem de seguir 

as regras e procedimentos previstos na lei penal para a restrição do sigilo de 

comunicações privadas, ao abrigo do art. 34º, nº 3, da CRP, designadamente a prévia 

autorização judicial80. 

2.6.3. A questão das coimas por infrações de concorrência. 

De acordo com a consulta, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias da Assembleia da República coloca igualmente em causa a 

conformidade da nova redação dos n.ºs 4 a 7 do artigo 61º do Regime Jurídico da 

Concorrência constante da Proposta de Lei n.º 99/XIV.281. Segundo a consulta, 

aquela comissão parlamentar afirma que tais normas, alem de permitirem a aplicação 

de coimas de valor totalmente desconhecido das empresas/associações de empresas 

visadas, são passíveis de violar o princípio da proporcionalidade consagrado no n.º 2 

                                                

78 Acórdão de 19.07.2019, disponível em www.dgsi.pt . Negrito acrescentado. 

79 Por exemplo. M. Gorjão-Henriques, ob, cit., § 17. No mesmo sentido vai o parecer da 

Comissão de Assuntos Constitucionais da AR, que se encontra disponível online no site da AR, no 

dossier digital sobre o procedimento legislativo relativo à Proposta de Lei < 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110842 > 
80 A mesma distinção se tem de fazer, por identidade de razões, em relação à entrada e busca 

de instalações das empresas, que não tem de ser ordenada nem autorizada por decisão judicial, ao 

contrário do que sucede obrigatoriamente com a entrada em domicílio privado (CRP, art. 34º-2).  
81 As objeções da Comissão parlamentar constam de pp. 17 e ss.  

http://www.dgsi.pt/
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110842
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do artigo 266º da CRP, pois potenciam a aplicação de «coimas de valor totalmente 

desajustado em relação à situação jurídica e à realidade empresarial da infratora», 

e assim comprometer a sobrevivência das entidades visadas. 

Recorde-se, entretanto, que a norma provém da Diretiva – que, aliás, permite 

que os Estados-membros estabeleçam limites máximos ainda mais elevados do que 

10% do volume de negócios – e que também a União Europeia está submetida ao 

princípio da proporcionalidade no estabelecimento das sanções em matéria de 

práticas anticoncorrenciais. Primeiro, porque o princípio da proporcionalidade 

constitui um princípio geral de ação da União, nos termos dos art. 5º, nº 4, TUE e do 

Protocolo nº 2 anexo aos Tratados, sobre os princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade; em segundo lugar, o principio da proporcionalidade também vale 

explicitamente para as restrições admissíveis aos direitos fundamentais consagrados 

na CDFUE (art, 52º, nº 1), sendo evidente que as sanções pecuniárias a empresas 

afetam o seu direito de propriedade e a sua liberdade empresarial82. Ora, sendo 

notório o elevadíssimo montante das sanções aplicadas pela Comissão, ao abrigo da 

legislação da concorrência da União, por práticas anticoncorrenciais, várias delas 

sujeitas a recurso perante o TJUE, a fixação do referido limite máximo não foi 

colocada em causa pelo Tribunal. 

No que respeita à questão levantada pela CACDLG da AR, está em causa o 

facto de o volume de negócios definido como limite máximo do montante da coima a 

aplicar passar a ser o volume de negócios global (ou mundial, na expressão da 

proposta lei) da empresa punida, e não somente o volume de negócios em território 

nacional, conjugado com o facto de se considerar o volume de negócios de toda a 

unidade económica, e não apenas o da sociedade visada (“empresa infratora” na 

redação da LdC). Mas o argumento não é procedente.  

Antes de mais, pode questionar-se se a nova formulação da Diretiva e da PPL 

de transposição quanto ao limite máximo das sanções constitui uma verdadeira 

                                                

82 Sobre o princípio da proporcionalidade em geral ver, por último, Ana Raquel Gonçalves 

Moniz, «Juízo(s) de Proporcionalidade e Justiça Constitucional», Revista da Ordem dos Advogados, 

ano 88º, 2020. Sobre o princípio da proporcionalidade na ordem constitucional da União ver, por 

todos, J. Mota Campos e J. L. Mota Campos, Manual de Direitos Europeu, 6ª ed. Coimbra, Coimbra 

Editora, 2010, pp. 280 ss; M. Gorjão-Henriques. Direito da União, 9º ed. Coimbra, Almedina, 2019, 

pp. 345 ss. 
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inovação normativa em relação ao RJC. Com efeito, como se notou acima, não é 

incontroverso, atualmente, que o valor de negócios a considerar seja apenas o 

realizado em território nacional (o que excluiria indevidamente, por exemplo, as 

exportações, etc.) e a prática da AdC tem contemplado o volume de negócios gerado 

dentro ou fora de Portugal. Por outro lado, é certo que a prática da AdC tem sido, em 

regra, a de considerar somente o volume de negócios da(s) entidade(s) jurídicas 

visadas no processo, mas, como acima se referiu, o artigo 3.º da Lei da Concorrência 

já aponta para a noção integrada de empresa/grupo económico83.  

Seja como for, não há razões para questionar a conformidade constitucional 

do novo regime quanto ao limite máximo do montante das sanções, tanto mais que a 

Diretiva e a PPL não modicam os critérios de determinação das coimas (gravidade da 

infração e sua duração, etc.), que, esses sim, são decisivos no apuramento do seu 

montante de cordo com o princípio da proporcionalidade, sendo o limite máximo 

uma garantia para as empresas de que, por mais elevada que a coima pudesse ser por 

aplicação desses critérios, ela não pode ultrapassar aquele limite.  

Também aqui importa evitar aqui o recurso a noções oriundas do direito 

penal, cujas sanções envolvem penas privativas da liberdade e constituem reserva de 

juiz. Ora, as sanções contraordenacionais, aplicadas por autoridades administrativas, 

não compartilham da mesma natureza, pelo que não lhes são aplicáveis, pelo menos 

nos mesmos termos, os princípios próprios das sanções penais, como os princípios da 

tipicidade e da moldura predeterminada da pena. Como se notava no preâmbulo do 

Decreto-lei nº 271/79, de 24 de julho, que introduziu entre nós o direito 

contraordenacional, a diferença entre este e o direito penal não é somente 

quantitativa, mas sim qualitativa. A CRP em nada obriga a modificar este conceito, 

pois, apesar de reconhecer expressamente o direito contraordenacional, ao lado do 

direito penal (e do direito disciplinar) [art. 165º, nº 1, al. c)], prescinde de qualquer 

disciplina substantiva, ressalvado o direito de audiência e defesa em todos os 

processos sancionatórios (CRP, art. 32º, nº 10), deixando-a à disposição do 

legislador.  

                                                

83 Quanto aos critérios de aplicação das coimas na lei vigente ver, em especial, Moura e 

Silva, ob. cit., pp. 439 ss. 
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Entre nós, é pacífico entre doutrina e a jurisprudência que a aplicação de 

sanções em matéria contraordenacional não pode ser sujeita ao mesmo regime de 

garantias constitucionalmente previsto para as penas privativas de liberdade. 

Conforme referiu o Tribunal Constitucional no Acórdão n.º 85/2012, «no que toca a 

previsão de contraordenações, o legislador tem poderes mais amplos para decidir se 

e ou não necessário qualificar determinado comportamento como contraordenação, 

e maior margem de conformação no que toca a fixação das sanções aplicáveis aos 

comportamentos que decidiu tipificar como contraordenações»84. 

No entanto, tratando-se de medidas que afetam o património dos infratores, 

que é protegido – no caso das empresas e sociedades – pela liberdade de empresa e 

pelo direito de propriedade, não poderá deixar de se reconduzir a sua fixação ao 

regime de que depende a limitação ou restrição de direitos equiparados a “direitos, 

liberdades e garantias”.  

Com efeito, a liberdade de empresa e o direito de propriedade, sendo 

consagrados como direitos fundamentais, não fazem parte, porém, do catálogo 

formal de “direitos, liberdades e garantias” enunciados no título II da Parte I da 

Constituição, estando antes inseridos no título III, referente aos “direitos e deveres 

económicos, sociais e culturais” e tendo uma formulação claramente menos assertiva 

do que as dos direitos, liberdades e garantias de natureza pessoal. É, todavia, 

unânime a doutrina e a jurisprudência, no sentido de que tais direitos gozam, mutatis 

mutandis, do regime jurídico-constitucional dos direitos, liberdades e garantias, 

estabelecido designadamente no art. 18º da CRP, por se tratar de direitos 

fundamentais análogos, nos termos do art. 17º, consideração que advém do facto de 

se tratar igualmente de direitos essencialmente negativos ou de defesa85. Assim, 

respeitando este critério, consideram-se direitos fundamentais de natureza análoga à 

dos direitos, liberdades e garantias, entre outros86, o direito à iniciativa privada e o 

direito de propriedade privada. 

                                                

84 Disponível em www.tribunalconstitucional.pt . 

85 Ver, por todos, J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, ob. cit. I vol. p. 326. No mesmo 

sentido, ver o Acórdão n.º 289/04 do Tribunal Constitucional. 
86 Cfr. Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, tomo IV p. 141 e ss., que apresenta 

um elenco alargado; e também, Vieira de Andrade, ob. cit., p. 194 

http://www.tribunalconstitucional.pt/
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De acordo com o regime previsto no citado artigo 18.º da CRP, as limitações 

e restrições eventualmente estabelecidas por lei para os direitos, liberdades e 

garantias e direitos equiparados terão de passar os testes da necessidade, da 

proporcionalidade e da adequação ao fim visado pela restrição e de respeitar a 

conteúdo essencial do direito fundamental em causa, não podendo traduzir-se na sua 

aniquilação, como resulta dos termos dos n.ºs 2 e 3 do art. 18.º da CRP, pois somente 

o estado de sítio e o estados de emergência, nos termos do art. 19º da CRP, admitem 

excecionalmente a suspensão, sempre temporária, de direitos liberdades e garantias 

(e nem de todos). 

À face da CRP, é claro, porém, que a liberdade de empresa e o direito de 

propriedade, tal como muitos outros direitos fundamentais, não são direitos 

absolutos, podendo ser objeto de limites e restrições mais ou menos extensos e 

intensos. Com efeito, «é a própria Constituição que admite a possibilidade de a lei 

vedar a atividade às empresas privadas ou outras entidades da mesma natureza em 

determinados sectores básicos, não estando a lei impedida de estabelecer outros 

limites à liberdade de criação de empresas”87. Também é a Constituição que admite 

a nacionalização de empresas privadas, passando a ser objeto de apropriação pública, 

o que atinge o “núcleo essencial” do direito de propriedade e da liberdade de 

empresa, em autoderrogação do art. 18º, nº 3, da CRP. Estando constitucionalmente 

previstas medidas tão radicais, compreende-se que sejam constitucionalmente 

admissíveis restrições legais menos lesivas, a título sancionatório, que não ponham 

em causa o núcleo essencial da propriedade privada (art. 18º, nº 3, da CRP). Ou seja, 

tratando-se de um direito que é exercido «nos quadros definidos pela Constituição e 

pela lei», fica reservada uma «ampla margem para a delimitação e configuração 

legislativa»88. Em suma, é a Constituição que explicitamente confere aos referidos 

direitos fundamentais uma proteção menos exigente do que a dos direitos, liberdades 

e garantias propriamente ditos. 

Em todo o caso, se a lei não estabelece uma precisa moldura sancionatória 

para as infrações à concorrência, são no entanto assaz claros os critérios para a sua 

determinação, tanto os resultantes da lei, como das “diretivas” com que a AdC tem 

                                                

87 Cfr. J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, ob. cit., vol. II, p. 790. 
88 Cfr. J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, ob. cit., vol. II, p. 790. 
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de densificar os critérios legais. Tendo as coimas de ser fundamentadas à luz desses 

critérios, o mínimo que se pode dizer é que se não trata de decisões arbitrárias89. 

Tem de considerar-se que a preeminência da defesa da concorrência na 

constituição económica da União, como acima se sublinhou90, e os elevados 

proveitos que elas proporcionam às empresas infratoras e os enormes danos que as 

práticas anticoncorrenciais podem provocar noutras empresas e nos consumidores 

podem justificar sanções especialmente elevadas, suscetíveis de travar a tentação de 

nelas incorrer. Acresce que o interesse na defesa da concorrência, conforme obriga o 

artigo 81º da CRP e os artigos 101º e 102º da TFUE, justifica a imposição de coimas 

determinadas com base na efetiva dimensão económica e presença das empresas no 

mercado – hoje em dia tendencialmente global –, de modo que se estabeleçam 

sanções dissuasoras de comportamentos violadores da lei, assegurando-se assim o 

necessário efeito de prevenção geral das normas punitivas. A importância fulcral da 

efetividade da defesa da concorrência para a integridade da economia de mercado e 

do mercado interno da União justificam essa amplitude de punição de infrações 

especialmente graves.  

A questão que subsiste é a de saber se é conforme ao princípio da 

proporcionalidade a definição do limite máximo tão elevado de uma sanção com 

base em elementos variáveis de empresa para empresa (10% do seu volume de 

negócios). Realce-se, mais uma vez, que a base de cálculo da coima não é, à partida, 

o volume de negócios total, sendo, sim, determinado por apelo a critérios próprios (o 

volume de vendas nos bens e serviços que são objeto da infração, os anos de duração 

da infração, etc.). O referido limite máximo só é chamado à colação para impedir 

coimas que, utilizando esses critérios, ultrapassariam esse valor, sendo, portanto, 

uma barreira contra coimas demasiado elevadas, que resultassem da aplicação 

daqueles critérios.  

Por conseguinte, ao contrário do que resulta do referido parecer da CACDLG, 

o limite máximo legalmente fixado para as coimas, de 10% do volume de negócios, 

não está na origem desse elevado montante das coimas; pelo contrário, constitui um 

                                                

89 Sobre os critérios de determinação das coimas ver em especial Moura e Silva, ob. cit., pp. 

439 ss. 
90 Supra, 2.1.1. 
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teto inultrapassável a coimas mais elevadas do que poderiam ser por aplicação 

isolada dos pertinentes critérios, funcionado assim como uma «norma-travão»91. A 

razão de ser desse limite máximo está em não pôr em risco a sobrevivência das 

empresas punidas, sendo, portanto, uma garantia em favor das empresas, e não o 

contrário, como se poderia pensar inadvertidamente. 

Regressando às objeções da citada comissão parlamentar neste ponto, deve 

também observar-se que o argumento do “desconhecimento” sobre o valor máximo 

da coima a aplicar, por causa da referência ao “volume de negócios global”, não faz 

qualquer sentido, pois, tal como a empresa conhece o respetivo volume de negócios 

em território nacional (de acordo com o regime atualmente vigente), também 

seguramente terá o mesmo conhecimento enquanto parte integrante de um grupo de 

natureza multinacional. De resto, é à própria AdC que incumbe calcular o volume de 

negócios relevante. Nenhuma diferença neste domínio pode ser assacada à Proposta 

de Lei face à atual redação. 

Quanto à inovação da Diretiva sobre o limite máximo das coimas aplicáveis 

com base no volume de negócios global do ano anterior ao da decisão, também não 

se descortina qualquer desconformidade com o princípio a proporcionalidade ou da 

igualdade.  

Quanto ao primeiro, mesmo no caso de empresas multinacionais, os critérios 

de determinação da coima são os previstos no n.º 1 do artigo 69º e nas referidas 

orientações adotadas pela AdC e são estes que vão ser relevantes para a fixação da 

coima e, consequentemente, para o juízo concreto da sua necessidade e 

proporcionalidade. O referido limite máximo só releva para efeitos de impedir 

aplicação de coimas excecionalmente elevadas, mesmo que proporcionadas à 

gravidade da infração, a fim de salvaguardar a sobrevivência das empresas 

sancionadas. 

Quanto ao princípio da igualdade também não procede o possível argumento 

de que é que o referido limite global da coima pode levar a aplicar coimas diferentes 

a empresas que sejam coautoras da uma infração - por exemplo, um cartel -, se uma 

delas for filial de uma empresa multinacional e outra não, o que dará lugar a 

                                                

91 Na expressão de Moura e Silva, ob. cit, p. 448. 
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diferentes limites máximos da coima para cada uma. A verdade, porém, é que se 

justifica que no caso da multinacional o limite seja mais elevado – tendo em conta 

que é calculado em função do seu volume de negócios global –, pela razão de que ela 

pode ser menos afetada economicamente por uma coima muito elevada do que a 

empresa doméstica. 

Em qualquer caso, recorde-se que, tal como no direito penal, as sanções 

contraordenacionais, apesar da sua aplicação administrativa, estão sujeitas a recurso 

de plena jurisdição, pelo que as sanções aplicadas podem vir a ser não somente 

anuladas, mas também substituídas ou alteradas pelo juiz, normalmente no sentido da 

sua redução, se as considerar excessivas. De facto, nos termos do artigo 88º, n.º 1, do 

Regime Jurídico da Concorrência, “o Tribunal da Concorrência, Regulação e 

Supervisão conhece com plena jurisdição dos recursos interpostos das decisões em 

que tenha sido fixada pela Autoridade da Concorrência uma coima ou uma sanção 

pecuniária compulsória, podendo reduzir ou aumentar a coima ou a sanção 

pecuniária compulsória”. Aliás, conforme tem entendido a jurisprudência:  

“A impugnação da decisão da autoridade administrativa não é 

um verdadeiro recurso. A causa é retirada do âmbito administrativo e 

entregue a um órgão independente e imparcial, o tribunal. E o tribunal 

irá decidir do mérito da causa como se fosse a primeira vez — o 

julgador não estará vinculado, nem limitado pelas questões abordadas 

na decisão impugnada, nem estará limitado pelas questões que tenham 

sido suscitadas aquando da impugnação, estando apenas limitado pelo 

objeto do processo definido pela decisão administrativa. (...) Decidindo 

o tribunal de 1.ª instância o mérito da causa como se fosse a primeira 

vez, os seus poderes de cognição são plenos, abarcando as questões de 

facto e de direito, e com possibilidade de determinação do âmbito de 

prova a produzir”92.  

                                                

92 Cfr. Acórdão de Fixação de Jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, proferido por 

unanimidade em 23 de maio de 2019, disponível em www.dgsi.pt; No mesmo sentido, Acórdão n.º 

373/2015, de 14 de julho de 2015, do Tribunal Constitucional, disponível em 

www.tribunalconstitucional.pt   

http://www.dgsi.pt/
http://www.tribunalconstitucional.pt/
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Isto possibilita que seja o Tribunal a avaliar em cada caso concreto a 

proporcionalidade da sanção, tal como sucede quanto às decisões de aplicação de 

coima da Comissão Europeia e a intervenção do Tribunal de Justiça da UE93. 

3. Conclusões 

Importa coligir sumariamente as conclusões apuradas ao longo do texto. As 

principais conclusões são as seguintes: 

a) Sobre o quadro político-constitucional da defesa da concorrência 

1. Numa economia de mercado, a defesa da concorrência em geral 

constitui uma garantia de eficiência económica, de proteção dos consumidores e da 

liberdade de empresa (liberdade de entrada nos mercados e liberdade de competição 

num level playing field). 

2. No caso do “mercado único” da União Europeia, que é o resultado da 

integração dos vários mercados nacionais, a defesa da concorrência é também 

garantia da competição transfronteiriça entre os agentes económicos de todos os 

países da União e da efetivação da liberdade de circulação de mercadorias, de 

serviços, de capitais e de investimento. 

3.  Por isso, a defesa da concorrência constitui um princípio essencial 

tanto da “constituição económica” da União (TFUE, arts. 101º e seguintes) como da 

“constituição económica” nacional [CRP, art. 81º, al. f)], justificando especiais 

mecanismos jurídico-institucionais necessários para investigação e punição das suas 

infrações.  

4. A implementação de tais regras em relação às condutas 

anticoncorrenciais que afetem o comércio entre os Estados-Membros (ou seja, que 

afetem o funcionamento do mercado interno), quando não seja da competência da 

própria Comissão Europeia, ao nível da União, incumbe a autoridades nacionais da 

concorrência (ANC) dotadas de uma elevada independência em relação aos governos 

nacionais, que atuam enquanto delegatárias de tarefas da própria União Europeia, 

devendo por isso dispor dos mesmos instrumentos que a Comissão. 

                                                

93 Cfr. art. 31º, do Regulamento (CE) n.º 1/2003, do Conselho. 
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b) Sobre o regime nacional da concorrência e o poder sancionatório da 

AdC 

5.  No caso da AdC, que é a autoridade nacional da concorrência, ela é 

qualificada pela Lei-Quadro das Entidades Reguladoras Independentes como 

autoridade reguladora independente, e igualmente o é pelos seus próprios Estatutos, 

compartilhando, por conseguinte das características reconhecidas a tais entidades, 

ressalvada a diferença substancial de que se trata de uma entidade de natureza 

transversal a toda a economia, com jurisdição sobre todos os agentes económicos, e 

não de uma entidade de regulação setorial. 

6. As entidades reguladoras, AdC incluída, tipicamente detêm poderes 

normativos (regulamentação), executivos (supervisão) e sancionatórios, mas todos 

configuram o exercício de poderes administrativos, no exercício da função 

administrativa, estando nessa medida sujeitas a todas as vinculações, constitucionais 

e legais, próprias do exercício da função administrativa, como veremos, em 

particular, quanto aos poderes de investigação e recolha de prova e quanto aos 

poderes sancionatórios. 

7. As atribuições e poderes da Autoridade da Concorrência estão 

regulados atualmente no regime jurídico da concorrência (RJC), aprovado pela Lei 

n.º 19/2012, de 8 de maio. 

c) Sobre a Diretiva 2019/1 (UE) e a proposta de transposição legislativa 

8. A Diretiva 2019/1 (UE), do Parlamento Europeu e do Conselho, 

constitui um dos mais significativos avanços na capacitação das autoridades 

nacionais da concorrência para fazerem aplicar os artigos 101º e 102º do TFUE e os 

respetivos direitos nacionais da concorrência, harmonizando o regime da defesa da 

concorrência, quer entre a Comissão e as autoridades nacionais, quer entre estas, 

reduzindo substancialmente as assimetrias existentes. 

9. A Diretiva tem como objetivo assegurar que as ANC dispõem das 

garantias de independência, dos meios e da competência de investigação e de 

aplicação de coimas necessárias para poderem aplicar os artigos 101.º e 102.º do 

TFUE de forma eficaz, impondo um conjunto de medidas muito abrangentes a serem 

transpostas para as ordens jurídicas internas, desde regras relacionadas com a 
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nomeação de dirigentes e contratação pessoal, de incompatibilidade, de 

inamovibilidade, de “períodos de nojo”, etc., até à concessão de meios de obtenção 

de prova e informações, efetividade de aplicação de coimas e outras sanções, regras 

sobre clemência, assistência mútua entre autoridades nacionais e prazos de 

prescrição. 

10. Em particular, a Diretiva é clara no sentido da inclusão, nos poderes 

de busca e apreensão das ANC, da competência para inspecionar instalações, 

examinar livros ou outros documentos e apreender todas as formas de 

correspondência, incluindo mensagens eletrónicas, independentemente de terem sido 

lidas ou não; 

11.  A Diretiva estabelece igualmente os critérios de determinação da 

sanção das infrações à concorrência, embora com um limite máximo, que não pode 

exceder uma certa percentagem do volume de negócios das empresas responsáveis. 

12. A transposição das normas da Diretiva na proposta de lei revela-se 

bastante fiel às normas a transpor, pois contempla todos os comandos previstos na 

Diretiva, como sendo a busca de instalações e equipamentos, a apreensão de 

documentos e o acesso às comunicações das empresas visadas, incluindo o correio 

eletrónico sem distinção entre correio lido e não lido (conforme expressamente 

referido no preâmbulo), sem distinção do formato, do suporte ou do local (conforme 

decorre dos artigos 6º e 32º da Diretiva). 

13.  O mesmo ocorre quanto à transposição das normas sobre o tipo de 

sanções, os critérios de determinação do seu montante e o seu limite máximo, sendo 

que quanto a este último ponto, a proposta de transposição optou pelo montante 

mínimo imposto pela Diretiva (10% do volume de negócios). 

d) Sobre a obrigação de transposição legislativa da Diretiva. 

14. Nos termos do direito constitucional da União, o legislador nacional 

não tem liberdade de não seguir a Diretiva, sob pena de incumprimento das 

obrigações dela decorrentes, tanto mais que, no caso concreto, tendo em conta o 

referido objetivo de harmonização do regime da defesa da concorrência em toda a 

União e os termos precisos desta quanto às obrigações de legislação impostas aos 

Estados-membros, é pequena a margem de liberdade deixada ao legislador nacional. 



Vital Moreira 

(Professor jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra /Jurisconsulto) 

81 

 

15. O direito da UE – seja direito primário (constitucional), seja direito 

derivado (acordos internacionais, atos legislativos, regulamentos) – obriga os 

Estados-Membros a todos os níveis e aplica-se diretamente aos indivíduos e sujeitos 

jurídicos dentro dos Estados-Membros, cabendo aos tribunais nacionais assegurar a 

aplicação do direito da União. 

16. As normas da União têm precedência ou prevalecem sobre qualquer 

disposição de direito interno, devendo os tribunais afastar a aplicação deste; para este 

efeito, os Estados-Membros não podem invocar a ordem jurídica interna para se 

absterem de cumprir as obrigações decorrentes do direito da UE. 

17. Estes dois parâmetros sumarizam dois dos princípios estruturantes do 

direito constitucional da União, tal como interpretados e densificados pelo Tribunal 

de Justiça da União Europeia (doravante, TJUE): (i) o princípio do efeito direto do 

direito da União e (ii) o princípio do primado do direito da União. 

18. Da construção jurisprudencial do princípio do primado do direito da 

União Europeia decorre, em primeiro lugar, que o padrão de referência abarca não só 

os Tratados, como também todas as fontes de direito da União, incluindo por isso o 

direito derivado (tratados internacionais, atos legislativos, diretivas e atos 

regulamentares, decisões, etc.). 

19. O direito da União prevalece sobre todas a normas de direito interno, 

incluindo, por isso, o direito constitucional, sendo que a primazia do direito da União 

funciona em todas a matérias que os Estados-membros transferiram para a União, 

como indubitavelmente é caso que nos ocupa, sendo a defesa da concorrência 

atribuição exclusiva da União, nos termos dos artigos 3º, 101º e 106º do TFUE. 

20. O princípio do primado impõe a não aplicação, pelas autoridades 

administrativas ou pelos tribunais nacionais, de direito nacional incompatível com o 

direito da União, podendo desencadear uma ação de incumprimento, nos termos do 

artigo 258º a 260º do TFUE, mesmo que se trate de normas nacionais posteriores à 

norma de direito da União com a qual é incompatível, implicando ainda a obrigação, 

em caso de dúvida, de interpretação do direito nacional em conformidade com o 

direito da União. 
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21. O princípio do primado do direito da União determina ainda a 

limitação da autonomia do legislador nacional, pois estas deixam de poder legislar 

sobre as matérias da competência da União, ou só podem fazer nos termos admitidos 

pelo direito da União.  

22. No caso da Diretiva 2019/1 (UE), que versa sobre matéria da 

competência legislativa exclusiva da União, os Estados-membros são obrigados a 

transpô-la como condição para o desempenho da tarefa de defesa da concorrência 

que exercem em nome da União, no que respeita às operações que afetem o mercado 

interno. 

23. A Proposta de Lei n.º 99/XIV/2, nos pontos que nos cumpre analisar, 

exerce portanto uma competência vinculada, pois limita-se a transpor para ordem 

jurídica interna os comandos normativos constantes da Diretiva, pelo que qualquer 

desvio, além de pôr em causa a harmonização pretendida, ofenderia diretamente o 

princípio do primado do direito da União, tornando nulas as normas dissonantes. 

e) Sobre o respeito dos princípios dos Estado de direito democrático 

pela Diretiva 

24. O respeito pelos “princípios fundamentais do Estado de direito 

democrático” a que se refere o art. 8º, nº 4, da CRP, como limite à primazia do 

direito da União, não abarca todas as dimensões concretas que o Estado de direito 

assume na ordem constitucional interna (cfr art. 2º da CRP) mas somente os seus 

aspetos essenciais (“princípios fundamentais”), incluindo no que respeita ao respeito 

pelos direitos fundamentais. 

25. No importante Acórdão do TC nº 422/220 (Proc. 528/2017), 

especificamente sobre o alcance do art. 8º, nº 4, da CRP, o Tribunal, seguindo 

implicitamente a doutrina Solange do BVG, concluiu que não há que proceder ao 

escrutínio constitucional das normas de direito europeu à luz desse preceito 

constitucional, se o direito da União assegurar um parâmetro de controlo 

essencialmente equiparado ao da CRP, abstendo-se de tomar conhecimento de 

qualquer impugnação de inconstitucionalidade, se tal equiparação se verificar, como 

o Tribunal entende, fundadamente, que se verifica. 
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26. Cabe, por isso, referir que a União também está constitucionalmente 

submetida o princípio do Estado de direito e ao princípio democrático (TUE, art. 2º), 

incluindo o respeito pela Carta de Direitos Fundamentais da União, incumbindo ao 

TJUE velar pela conformidade do direito derivado da União, nomeadamente a 

legislação, com tais princípios e regras, seja em fiscalização direta (TFUE, art. 263º), 

seja por efeito de “reenvio pré-judicial” oriundo dos tribunais nacionais (TFUE, art. 

267º). 

27. Ora, ao longo do procedimento legislativo – trabalhos preparatórios no 

âmbito da Comissão, iniciativa legislativa, debate no Parlamento e no Conselho da 

União –, não há notícia de que as normas aqui em discussão tenham sido 

fundadamente acusadas de violação do princípio do rule of law e, em concreto, dos 

arts. 7º e 8º da CDFUE (respetivamente sobre o direito ao respeito das comunicações 

privadas e sobre o direito à proteção de dados pessoais), certamente por se ter 

entendido que as restrições que aquelas normas consubstanciam estão cobertas pela 

cláusula geral de restrição do art. 51º da Carta; também não há notícia de nenhuma 

ação de impugnação da constitucionalidade de tais normas junto do TJUE. 

28. Tal como previsto na Diretiva e na proposta de transposição o acesso a 

comunicações empresariais em processo de investigação de violações do direito da 

concorrência, em processo sancionatório (contraordenacional), embora fora do 

âmbito do processo penal (como exige o art. 34º-4 da CRP), não deixa de exigir uma 

autorização de “autoridade judiciária” e pressupõe o cumprimento de todos os 

requisitos da restrição de direitos, liberdades e garantias estabelecidos no art. 18º da 

CRP, a saber, prossecução de um interesse público, princípio da necessidade e da 

proporcionalidade, generalidade e não retroatividade, respeito pelo “núcleo 

essencial” do direito fundamental em causa.  

29. Ou seja, mesmo que fosse de trazer à colação o art. 34º, nº 4, da CRP 

(o que não é o caso, como veremos), ainda assim dificilmente se poderia sustentar 

que o acesso a comunicações fora de processo penal nos termos propostos na 

Diretiva consubstancia uma violação dos “princípios fundamentais”, ou seja, 

essenciais, do Estado de direito democrático estabelecidos na CRP. 

30. Em todo o caso, a transposição da Diretiva (UE) 2019/1, a realizar de 

acordo com a PPL 99/XIV/2, beneficia do princípio do primado do direito da União, 
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pelo que qualquer colisão com o direito à reserva da vida privada e inviolabilidade 

das comunicações previsto no artigo 34º da CRP deverá ser resolvido pela aplicação 

preferente do direito da União em detrimento da norma constitucional. 

31.  Por conseguinte, regime previsto na Diretiva não põe em causa o 

princípio do Estado de direito ao nível da União, nomeadamente quanto aos direitos 

fundamentais, pelo que, ao abrigo da referida jurisprudência do TC, deve ser 

desconsiderada qualquer alegada infração de tal princípio tal como garantido na 

CRP.  

f) Sobre a conformidade da proposta de lei à luz do direito 

constitucional nacional. 

32.  Também não se verifica nenhuma incompatibilidade das normas da 

Diretiva, tal como transpostas da PPL com o direito constitucional interno, 

nomeadamente com os direitos, liberdades e garantias protegidos pela CRP. 

33. É certo que o artigo 34º da CRP estabelece, em geral, uma proibição 

da ingerência das autoridades públicas nas comunicações pessoais individuais (na 

correspondência, nas telecomunicações e nos demais meios de comunicação), só 

ressalvando os casos previstos na lei em matéria criminal, o que parece excluir a 

restrição desse direito em processo contraordenacional, como é o caso. 

34. No entanto, o direito à inviolabilidade das comunicações e da reserva 

da vida privada, previstos no n.º 4 do artigo 34.º e n.º 1 do artigo 26.º da CRP, é de 

natureza intrinsecamente pessoal, integrando, juntamente com o direito à proteção de 

dados pessoais (CRP, art. 35º), o dispositivo constitucional de proteção da vida 

privada. 

35. Por isso, a proibição de «ingerência das autoridades públicas» nas 

comunicações privadas, salvo em processo penal (CRP, art. 34º, nº 4), não abrange as 

comunicações eletrónicas enviadas e recebidas no âmbito profissional de uma 

empresa ou dos seus representantes, enquanto tais, por tais comunicações não 

estarem cobertas pelo “programa normativo” do referido preceito constitucional. 

36. O facto de se tratar de correio eletrónico e outras comunicações de 

natureza profissional afasta a proteção constitucional e as normas legais que regem a 
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matéria de acesso às comunicações, que se dirigem exclusivamente à proteção da 

vida privada pessoal e às comunicações pessoais. 

37.  A propósito, é manifestamente contraditório que quem invoca o 

referido preceito constitucional para afastar a restrição do direito à inviolabilidade 

das comunicações privadas fora do processo penal, admita depois tal restrição no 

processo sancionatório da concorrência desde que autorizada judicialmente, o que 

não deixa de ser restrição. 

38.  Em todo o caso, bem entendido, as restrições admissíveis, tratando-se 

de comunicações entre particulares, terão de observar dois requisitos incontornáveis 

do princípio do Estado de direito, a saber (i) a existência de um interesse público 

constitucionalmente protegido com fator justificativo dessa “ingerência das 

autoridades públicas” e a (ii) proibição de intrusão excessiva, desproporcionada em 

relação ao interesse público cuja proteção é invocada. 

39. Ora, sendo óbvio que a defesa da concorrência e a defesa dos 

interesses dos consumidores constitui um interesse público eminente, protegido tanto 

pela “constituição económica” da União como pela “constituição económica” da 

CRP – que inclui uma e outra entre as «incumbências prioritárias» do Estado no 

âmbito económico e social» [art. 81º, als. f) e i)] –, também se afigura plenamente 

respeitado o princípio da proporcionalidade, quer pela delimitação do âmbito 

material do acesso da AdC às comunicações em causa, quer pelos mecanismos 

processuais estabelecidos, nomeadamente pela necessidade de intervenção de 

“autoridade judiciária”. 

40. Deverá concluir-se igualmente que a possibilidade de busca e 

apreensão de mensagens de correio eletrónico e outras mensagens de natureza 

eletrónica provenientes ou recebidas por administradores, gerentes, funcionários, 

colaboradores e agentes, nessa qualidade, ou por pessoa com qualquer outra forma de 

vínculo às empresas investigadas, também não ofende o direito à inviolabilidade das 

comunicações, porquanto se deve considerar que se está em todo caso – mesmo 

tratando-se de caixas de correio nominativas – na esfera de ação da pessoa coletiva e 

não das pessoas singulares através das quais aquela comunica.  

41. Tais caixas de correio eletrónico (ou outras fontes de mensagens 

eletrónicas) não beneficiam, por isso, da proteção constitucional conferida pelo n.º 4 
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do artigo 34º da CRP no momento da busca e da apreensão para efeito de 

investigação em processos contraordenacionais, sendo lícitas quando justificadas e 

quando não infrinjam o princípio da proporcionalidade, como é o caso. 

g) Sobre conformidade constitucional da proposta de lei no que se 

refere aos critérios de determinação e ao limite das coimas. 

42. É absolutamente claro que a Proposta de Lei governamental se limita a 

reproduzir os termos da Diretiva da União também no que se refere ao montante das 

coimas e ao seu limite máximo, pelo que se trata igualmente de normas vinculadas.  

43.  Sendo a CRP omissa quanto aos limites das sanções administrativas – 

pois o artigo 30º só trata das penas e das medidas de segurança e não existe nenhuma 

norma de remição como a do art. 32º sobre as garantias processuais –, o legislador 

goza de uma grande margem de liberdade sancionatória, apenas limitada pelo direito 

de propriedade – na medida em que este pode ser invocado como limite a sanções 

patrimoniais – e ao princípio geral da proporcionalidade, quer como princípio 

inerente ao princípio do Estado de direito, quer como limite à restrição de direitos 

fundamentais. 

44. Importa notar, à partida, que também a União Europeia está sujeita 

não somente ao respeito pelo direito de propriedade (CDFUE, art. 17º), mas também 

ao princípio da proporcionalidade no estabelecimento das sanções em matéria de 

práticas anticoncorrenciais, quer porque tal princípio constitui um princípio geral de 

ação da União, nos termos dos art. 5º, nº 4, TUE e do Protocolo nº 2 anexo aos 

Tratados, sobre os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, quer porque 

o princípio da proporcionalidade também vale explicitamente para as restrições 

admissíveis aos direitos fundamentais consagrados na CDFUE (cfr. artº 52º, nº 1). 

45. Sendo notório o elevadíssimo montante das sanções aplicáveis pela 

Comissão por práticas anticoncorrenciais, ao abrigo da legislação da concorrência da 

União, várias das quais foram sujeitas a recurso perante o TJUE, o qual, embora 

tenha considerado excessivas as sanções aplicadas em alguns casos concretos, não 

considerou em si mesmos desproporcionais, nem os critérios nem o teto até agora 

definido na lei para a sua determinação.  
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46.  As normas sancionatórias em questão, sobretudo quanto aos critérios 

de determinação do montante das coimas e quanto ao seu limite máximo, também 

não devem considerar-se ilegítimas à face do direito constitucional nacional, mesmo 

que as sanções em causa houvessem de ser consideradas como restrição do direito de 

propriedade e da liberdade de empresa. 

47. Tal como muitos outros direitos fundamentais, a liberdade de empresa 

e o direito de propriedade não são direitos absolutos, podendo ser objeto de limites e 

restrições mais ou menos extensos e intensos, conferindo o legislador constitucional 

aos referidos direitos fundamentais de natureza económica (CRP, arts. 61º e 62º) uma 

proteção menos exigente do que a dos direitos, liberdades e garantias de natureza 

pessoal. 

48. De acordo com o regime geral previsto no citado artigo 18.º da CRP, 

as limitações e restrições eventualmente estabelecidas por lei para os direitos, 

liberdades e garantias e direitos equiparados terão de passar os testes da necessidade, 

da proporcionalidade e da adequação ao fim visado pela restrição e de respeitar o 

conteúdo essencial do direito fundamental em causa, não podendo traduzir-se na sua 

aniquilação. 

49. Por outro lado, a Autoridade da Concorrência – à imagem do que 

sucede com a Comissão Europeia – publica “linhas de orientação” sobre a 

metodologia a aplicar na determinação das coimas em que desenvolvem e densificam 

aqueles critérios legalmente fixados, o que assegura, por um lado, uma maior 

previsibilidade quanto às coimas aplicáveis e, por outro lado, uma significativa 

diminuição da liberdade do decisor na fixação do valor das coimas. 

50. Por fim, os processos sancionatórios asseguram plenamente o direito 

de audição e defesa dos interessados e as sanções contraordenacionais, apesar de 

aplicação administrativa, estão sujeitas a recurso de plena jurisdição, pelo que as 

coimas aplicadas podem vir a ser não somente anuladas, mas também substituídas ou 

alteradas pelo tribunal, nomeadamente no sentido da sua redução, se as considerar 

excessivas. 

51. O interesse público preeminente da defesa da concorrência, conforme 

obriga o artigo 81º da CRP e os artigos 101º e 102º da TFUE, justifica a imposição 

de critérios de fixação das coimas aplicáveis com base na criada aos consumidores, 
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modo que as molduras sancionatórias sejam efetivamente dissuasoras de 

comportamentos violadores da lei, assegurando-se assim o necessário efeito de 

prevenção geral das normas punitivas. 

52. A importância fulcral da efetividade da defesa da concorrência para a 

integridade da economia de mercado e do mercado interno da União justificam essa 

elevada amplitude de punição das infrações especialmente graves. 

53. No caso da fixação legal do limite máximo de coima aplicável, 

equivalente a 10% no volume de negócios do ano anterior ao da decisão, não se 

descortina qualquer desconformidade com o referido princípio, pois o montante em 

causa não constitui o limite superior de uma suposta moldura sancionatória geral 

para todas as infrações (cuja punição deve ser determinada à luz dos critérios 

previstos na lei para o efeito), mas sim um limite máximo absoluto de qualquer 

coima, mesmo que os critérios referidos levassem a uma coima maior, sendo assim 

uma barreira contra sacões excessivamente elevadas. 

h) Conclusão geral 

54. Não existe, portanto, nenhuma razão convincente para considerar 

constitucionalmente desconformes as normas da PPL 99/1V aqui analisadas 

respeitantes à investigação e à punição das infrações às regras da concorrência, na 

interpretação das mesmas aqui adotada, nem à face dos Tratados da UE nem à face 

da CRP. 

Tal é o meu parecer, s. m. o. 

Coimbra, 25 de janeiro de 2022 
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