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Proposta de Lei n.º 8/XV/1.ª, que transpõe para a ordem jurídica interna a 

Diretiva (UE) 2019/1 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro 

de 2018, procedendo à terceira alteração ao regime jurídico da concorrência e 

à primeira alteração aos estatutos da Autoridade da Concorrência. 

 

 

A Assembleia da República, através da Comissão de Economia, Obras Públicas, 

Planeamento e Habitação, solicitou a emissão de parecer escrito sobre a Proposta 

de Lei n.º 8/XV/1.ª (Gov.), que transpõe para a ordem jurídica interna a 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 de forma mais eficaz e garantir o bom funcionamento do 

mercado interno, procedendo:  

a) à terceira alteração ao regime jurídico da concorrência, aprovado pela Lei 

n.º 19/2012, de 8 de maio, alterada pela Lei n.º 23/2018, de 5 de junho, e 

pelo Decreto-Lei n.º 108/2021, de 7 de dezembro;  

b) à primeira alteração aos estatutos da Autoridade da Concorrência (em 

diante designada por AdC), aprovados pelo Decreto-Lei n.º 125/2014, de 

18 de agosto. 

Cumpre a este Conselho proceder à apreciação do diploma, o que se faz nos 

seguintes termos: 

 

I. Objeto do Projeto de Lei 

A exposição de motivos é suficientemente clara no sentido de nos esclarecer quais 

os principais objetivos da Proposta de Lei em análise: 
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" (…) 

A Diretiva (UE) 2019/1 prossegue uma dupla finalidade. Assim, por um lado, visa garantir 

a aplicação efetiva da política de concorrência da União Europeia (UE ou União) e, por 

outro, o bom funcionamento do mercado interno. Em derradeira instância, ambos os 

objetivos convergem no sentido de garantir uma mais ampla e eficaz promoção e defesa 

da concorrência no espaço da União e em cada um dos respetivos Estados-Membros, 

no interesse da maximização do bem-estar dos cidadãos e da competitividade da 

economia.  

(…) 

A Diretiva (UE) 2019/1 visa assim permitir que as autoridades nacionais da concorrência 

(ANC) dos Estados-Membros da UE apliquem de forma mais eficaz as regras de 

concorrência da UE, assegurando que dispõem das garantias de independência, dos 

meios e das competências de investigação e decisão necessárias, nomeadamente em 

matéria de aplicação de coimas.  

A Diretiva (UE) 2019/1 atribui, pela primeira vez, um conjunto comum mínimo de 

competências decisórias e de investigação às ANC, tendo em vista criar um efetivo 

espaço comum de concorrência na União. Assim, a presente lei salvaguarda, nos planos 

substantivo e processual de aplicação das regras da concorrência, os princípios da 

efetividade e da interpretação conforme ao direito da UE. 

Do ponto de vista institucional, a Diretiva (UE) 2019/1 constitui um importante marco 

no que respeita à consagração da independência das ANC, já que codifica pela primeira 

vez em legislação da União os principais corolários dessa independência, que incluem a 

necessária estabilidade orçamental e autonomia na gestão dos recursos que lhes estão 

afetos.   

A presente lei visa, assim, a transposição para a ordem jurídica nacional da referida 

Diretiva, optando-se por aplicar as normas transpostas também às infrações puramente 

domésticas, pelos seguintes motivos: (i) unidade do sistema jurídico; (ii) igualdade de 
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tratamento entre infratores; (iii) interpretação uniforme; (iv) certeza jurídica; e (v) evitar 

o aumento de litigiosidade em função da delimitação da geografia da infração 

No que concerne às alterações aos estatutos da Autoridade da Concorrência AdC, 

aprovados pelo Decreto-Lei n.º 125/2014, de 18 de agosto, prevê-se que as disposições 

legais nacionais aplicáveis ao funcionamento da AdC devem ser interpretadas à luz do 

direito da União, incluindo a Diretiva, para garantia da independência funcional da AdC.  

Em particular, prevê-se que os membros do conselho de administração, os dirigentes e 

os trabalhadores da AdC não solicitem nem aceitam instruções do Governo ou de 

qualquer outra entidade pública ou privada no desempenho das suas funções. Além 

disso, é aumentado o elenco das incompatibilidades e dos impedimentos.  

Por outro lado, para assegurar a imparcialidade da AdC, a respetiva atividade não deve 

ser financiada através do produto das coimas aplicadas por infrações aos artigos 101.º 

e 102.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e ao regime jurídico da 

concorrência.  

Quanto às alterações ao regime jurídico da concorrência, aprovado pela Lei n.º 19/2012, 

de 8 de maio, na sua redação atual, é consagrada a possibilidade de a AdC rejeitar o 

tratamento de questões que não considere prioritárias, reforçando-se a competência da 

AdC para estabelecer prioridades no desempenho das suas atribuições legais.  

Nesta linha, simplificando o critério subjacente à abertura de processos, prevê-se que o 

exercício dos poderes sancionatórios por parte da AdC, através da abertura de inquérito 

em processo contraordenacional, depende de um juízo que tem em conta as prioridades 

da política da concorrência e a gravidade da eventual infração à luz dos elementos de 

facto e de direito que lhe sejam apresentados.  

Por outro lado, prevê-se um conjunto mínimo de poderes de investigação e de decisão 

da AdC, nomeadamente, diligências de busca e apreensão, pedidos de esclarecimentos 

a trabalhadores de empresas ou associações de empresas, buscas domiciliárias, 

pedidos de informação e inquirições. 
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No que respeita às coimas e sanções pecuniárias compulsórias, prevê-se expressamente 

como contraordenação punível com coima a falta ou recusa de resposta, ou o 

fornecimento de resposta falsa, inexata ou incompleta, no âmbito de diligências de 

inquirição e diligências de busca, exame, recolha e apreensão realizadas pela AdC e a 

não prestação de informações dentro do prazo fixado por pedido da AdC, tal como a 

possibilidade de punir o incumprimento de condições impostas por decisão no final do 

inquérito.  

Estas soluções visam assegurar a coerência e consistência dos deveres de colaboração 

a que as empresas estão obrigadas no âmbito do regime jurídico da concorrência, 

aprovado pela Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, na sua redação atual, bem como reforçar 

a efetividade dos meios de investigação ao dispor da AdC, estendendo os deveres de 

colaboração e as consequências do seu incumprimento a todos os meios de obtenção 

de prova previstos neste regime jurídico.  

Por outro lado, determina-se o montante máximo das coimas aplicáveis tendo em 

consideração o volume de negócios, enquanto indicador da capacidade financeira das 

empresas, na dupla dimensão de reflexo das necessidades de prevenção especial e da 

situação económica do visado.  

No caso das associações de empresas, visa-se igualmente, assegurando a 

proporcionalidade e adequação dos limiares sancionatórios, uma circunscrição do 

volume de negócios agregado das empresas associadas aos mercados efetivamente 

afetados pela infração em causa. A acrescer, pretende-se assegurar a capacidade das 

associações de empresas, às quais seja aplicada uma coima ou sanção pecuniária 

compulsória, para suportar o respetivo pagamento, para tanto, e se necessário, 

recorrendo a contribuições das suas associadas para o efeito.  

São também previstos programas de clemência para cartéis secretos. Em particular, 

consagra-se o benefício de dispensa ou redução da coima por associações de empresas.  

Por outro lado, é facilitado o acesso a documentos confidenciais pelos advogados ou 
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assessores económicos para efeitos do exercício dos direitos de defesa, que deixa de 

estar limitado à consulta, sem possibilidade de reprodução, nas instalações da AdC, 

prevendo-se, no entanto, uma responsabilização acrescida dos mesmos.  

Foram também introduzidas alterações em algumas normas do regime dos recursos 

judiciais visando, por um lado, a transposição da Diretiva (UE) 2019/1 e, por outro, 

suprir lacunas e aditar clarificações que evitem a pendência judicial motivada 

estritamente por questões de natureza processual. 

São ainda introduzidas alterações ao regime da transação, à luz da prática decisória 

consolidada da AdC entretanto desenvolvida quanto à sua aplicação em processos 

concretos, visando o incremento dos incentivos para recurso a este tipo de procedimento 

– tanto pela AdC, como pelas empresas –, bem como a clarificação e o reforço da 

segurança jurídica do instituto, tornando-o mais eficaz, operacional e apto a servir os 

propósitos subjacentes à sua previsão legal.  

As alterações legislativas em causa apenas se aplicam a processos abertos após a 

entrada em vigor da presente lei e aos membros do conselho de administração que 

venham a ser designados após a entrada em vigor da mesma. 

(…)”. 

* 

II. Apreciação 

Como nota prévia, importará referir que o pedido de parecer que nos foi formulado 

concede-nos um prazo para pronúncia manifestamente reduzido, tendo em conta 

a extensão das alterações aos diplomas legais em vigor acima referidos. Por essa 

razão e sem embargo de ainda assim se ter atentado brevemente em todas as 

alterações propostas, a impossibilidade de um estudo aprofundado conduziu à 

emissão do presente parecer de uma forma necessariamente sucinta. 

Vejamos então. 
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A Diretiva (EU) 2019/1 visa a aplicação uniforme em toda a União Europeia dos 

artigos 101.º e 102.º, ambos do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

bem como a aplicação do direito nacional sempre conforme ao direito da União e 

dentro do espirito do respetivo sistema de direito. 

Com esta Diretiva resultam reforçados os poderes sancionatórios das Autoridades 

Nacionais da Concorrência e a sua independência face ao poder executivo e mesmo 

face ao poder judicial. 

Visa-se ainda assegurar a aplicação célere de coimas dissuasoras de condutas 

contra a concorrência, tendo em vista, em última análise, não só o reforço da defesa 

dos consumidores, mas ainda a garantia de condições efetivas de afirmação da 

concorrência por mérito. 

Por outro lado, procurou-se salvaguardar as garantias de defesa dos visados no 

processo, perspetivado como público, traduzindo-se estas no direito ao 

contraditório prévio e ao recurso da decisão que aplique sanção para Tribunal 

imparcial e independente.  

Garante-se ainda o direito à não autoincriminação individual e das empresas, sendo 

que neste segundo caso não esclarece muito bem se esse direito das empresas deve 

ser interpretado em sentido amplo ou restrito – a recusa de entrega de informação 

potencialmente autoincriminadora abrange os documentos que existam 

independentemente da vontade da empresa visada? Ou os documentos abrangidos 

pelos artigos 40.º e 41.º do Código das Sociedades Comerciais? E os documentos 

internos resultantes de auditorias internas e do compliance? 

Neste contexto, para o cumprimento dos objetivos a que se propõe, a proposta de 

Lei em análise procede, desde logo, à alteração e ao aditamento de diversas normas 

atinentes à Lei n.º 19/2012, de 08 de maio (Regime Jurídico da Concorrência), sendo 

que apenas nos pronunciaremos relativamente às alterações introduzidas neste 
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diploma legal e, dentre estas, especificamente àquelas que, por algum motivo, nos 

parecem ser merecedoras de particular comentário. 

* 

Importará primeiramente referir que a proposta em análise está de acordo com o 

seu propósito anunciado na exposição de motivos, razão pela qual, em linhas gerais, 

a mesma é merecedora da nossa concordância. 

Impõe-se, no entanto, tecer alguns comentários relativamente a concretas normas 

cuja alteração ou aditamento são propostos, designadamente por nas mesmas 

serem acolhidas soluções inovadoras, porque não previstas na diretiva, diversas da 

anterior redação do Regime Jurídico da Concorrência e/ou que se mostrem em 

oposição com os princípios de direito nacional e de jurisprudência nacional 

entretanto consolidada, ou ainda que possam eventualmente gerar sérias 

distorções da unidade do sistema na sua aplicação prática e mesmo até desvirtuar 

o sentido da diretiva, ou provocar entropias já constatadas nos processos. 

* 

Nestes termos, a nossa análise de incidirá, num primeiro momento, sobre as 

alterações às normas já existentes na Lei n.º 19/2012, de 08 de maio e, num segundo 

momento, àquelas que foram alvo de aditamento ao diploma.  

A.  

Assim, quanto às normas objeto de alteração, importará desde logo atentar no 

artigo 2.º da proposta, o qual, sob a epígrafe “Âmbito de aplicação”, mantendo 

embora os atuais n.ºs 1 e 2, adita ao texto da mesma os n.ºs 3 a 5, com a seguinte 

redação: 

“3. A presente lei é interpretada de modo conforme ao direito da União Europeia, à 

luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, incluindo no que diz 

respeito às práticas restritivas da concorrência que não sejam suscetíveis de afetar o 
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comércio entre os Estados-Membros. 

4. Na ausência de legislação aplicável de direito da União Europeia, a aplicação da 

presente lei não pode tornar praticamente impossível ou excessivamente difícil a 

eficácia e uniformidade do direito da concorrência da União Europeia.  

5. No âmbito dos artigos 101.º e 102.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE), a aplicação da presente lei deve respeitar os princípios gerais do 

direito da União Europeia e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.”. 

Com o devido respeito, afigura-se-nos desnecessária a previsão do seu n.º 4. Com 

efeito, esta norma parece pretender salvaguardar que, em todo e qualquer caso, a 

aplicação da lei respeite os princípios e a unidade do sistema do Direito da União. 

Se a norma o faz de forma bastante genérica, não fixando quaisquer critérios a 

adotar pela Autoridade da Concorrência nem pelos Tribunais Nacionais, o que se 

compreende e aceita, certo é que esse seu objetivo poderá ser alcançado se 

respeitado o disposto no seu n.º 5.  

Julgamos, pois, que resulta igualmente completa e mais clara a norma no seu 

conjunto, se retirado o n.º 4 proposto. 

* 

O artigo 14.º, norma relativa a regras gerais sobre os prazos, vê alterada, além do 

mais, a redação do seu n.º 3.  

Este normativo prevê a possibilidade de a AdC prorrogar prazos, sejam estes 

legalmente fixados ou antes concedidos por decisão dessa mesma Autoridade, 

prorrogação que na sua redação atual se exige que seja por igual período ao do 

prazo inicialmente fixado ou concedido. 

Com a nova redação é eliminada esta exigência, podendo as prorrogações de um 

qualquer prazo ser concedidas sem qualquer limite, solução que, além de 
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dificilmente compreensível, se nos afigura indesejável, desde logo por contender 

com o princípio da aplicação célere de coimas dissuasoras.  

Propendemos, pois, a entender como mais desejável e consentânea com o princípio 

da legalidade, a que a Autoridade da Concorrência está sujeita na sua atuação, uma 

solução que fixe um limite, ainda que este possa ser relativamente dilatado – por 

exemplo, prever a possibilidade de prorrogação de prazos até a um máximo 30 dias. 

* 

Prevê o n.º 5 do artigo 15.º, sob a epígrafe “Prestação de Informações”, na redação 

agora proposta, que “ 5. O destinatário é obrigado a fornecer as informações requeridas 

nos termos dos n.os 1 e 2, salvo se o pedido da AdC se revelar desproporcionado em 

relação às exigências de investigação ou compelir o visado a admitir que cometeu uma 

infração.”. 

Entendemos que os termos excessivamente vagos em que a norma se encontra 

redigida não permitem saber com precisão que informação ou documentos da 

empresa entende o legislador estarem a coberto do direito à não autoincriminação, 

solução que potenciará a proliferação de recursos interlocutórios.  

* 

O artigo 16.º, norma relativa a regras gerais de notificação, elenca no seu n.º 3 as 

situações de notificação ao visado. Relativamente a tais notificações, é utilizada no 

texto da norma a expressão “… é sempre dirigida ao visado.”. 

Atenta a natureza dos atos a notificar ao visado, tal expressão parece-nos ambígua, 

na medida em que não é de molde a esclarecer se o que se pretende é que a mesma 

seja efetuada na pessoa de ou se basta que a mesma seja meramente endereçada a. 
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Em razão da natureza dos atos a notificar, propendemos a entender que a solução 

a adotar deverá ser a de exigir a notificação pessoal, solução que, a ser adotada, 

deverá ficar consagrada no texto legal de forma clara. 

* 

Consta do corpo da norma constante do n.º 4 do artigo 18.º, o termo recusa, termo 

que nos parece inadequado para designar um despacho de indeferimento, seja ele 

da autoria do Ministério Público, seja do Juiz de Instrução Criminal. 

Em conformidade, sugere-se que seja a seguinte a redação do corpo da norma 

alterada:  

“Do indeferimento do pedido de autorização da AdC, referido nos números anteriores, 

por parte da autoridade judiciária competente cabe:”. 

Acresce que nas suas alíneas a) e b), a norma não fixa o prazo da reclamação 

hierárquica nem do recurso da AdC, não ficando claro se nestes casos se aplica o 

prazo geral dos atos previstos no diploma – 10 dias – se o prazo de 20 dias dos 

recursos, previsto na nova redação do n.º 4 do artigo 89.º. 

Julgamos que a fixação de um prazo contribuiria para uma maior segurança jurídica, 

reputando-se 10 dias como suficiente. 

* 

Quanto às alterações propostas para o artigo 25.º, norma atinente à Instrução do 

processo, a redação agora apresentada continua a não dar resposta a uma questão 

que já hoje se coloca e que tem gerado alguma litigiosidade, por via do recurso – a 

de saber se os covisados, se os houver, poderão estar presentes na inquirição das 

testemunhas de defesa de outros covisados, por si e/ou através dos seus 

mandatários. A este respeito o Tribunal da Relação de Lisboa tem decidido 

negativamente. 
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Da nossa parte entendemos que, vigorando no processo o conceito extensivo de 

autor (cfr. artigo 16.º do Regime Geral das Contraordenações e Coimas, por via, 

agora, do 13.º do novo Regime Jurídico da Concorrência), em que nada aproveita 

aos demais visados, e considerando ainda o disposto no artigo 32.º, n.º 10, da 

Constituição da República Portuguesa, a contrario, a produção de prova de cada um 

não terá lugar em sessão conjunta. 

A Diretiva, por sua vez, não impõe o contrário, parecendo até apontar para um 

princípio de defesa escrita, reservando à prova pessoal – inquirições e declarações 

– um caráter excecional. 

* 

O artigo 30.º, norma relativa ao segredo de negócio, prevê no seu n.º 5, a 

possibilidade de a AdC aceitar provisoriamente a classificação da informação 

facultada como tratando-se de segredo de negócio. Prevê ainda a possibilidade de 

a Autoridade alterar a sua decisão a esse respeito “até ao trânsito em julgado da 

decisão do processo” (sic). 

Ora, o emprego da expressão “trânsito em julgado” no texto da norma parece-nos 

juridicamente menos correto, porquanto se trata aqui de uma competência da AdC 

que apenas poderá ser exercida até à sua decisão final, o que não se confunde como 

o trânsito em julgado, terminologia própria das sentenças e despachos judiciais. 

Propomos, pois, a substituição da expressão “trânsito em julgado” por até 

consolidada em definitivo a decisão final do processo. 

Por sua vez, prevê o n.º 6 na redação proposta da norma a possibilidade da empresa 

visada apresentar observações, não esclarecendo o que deverá suceder após esse 

momento. A AdC deve adotar a decisão final sobre confidencialidades no processo 

administrativo? A empresa pode impugnar para o Tribunal da Concorrência, 

Regulação e Supervisão em recurso interlocutório? Note-se que existe no n.º 9 do 
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artigo 33.º a referência à decisão da AdC de classificação de informação como não 

confidencial. 

Propõe-se, pois, que seja aqui clarificada a intenção do legislador, propondo-se o 

seguinte texto para o segmento final da norma “(...) dando-lhe oportunidade de 

apresentar observações, após o que a AdC adota decisão final sobre confidencialidades, 

decisão passível de recurso, nos termos do artigo 85.º.”. 

Finalmente, uma pequena nota apenas para sugerir que a expressão “maneira 

fundamentada” utilizada no n.º 2 da norma em análise seja substituída por “forma 

fundamentada”, por ser a habitualmente utilizada nos textos legislativos. 

* 

No que tange ao artigo 31.º, norma relativa à Prova, deixamos apenas uma breve 

nota, sugerindo-se que no seu n.º 6 seja acrescentada a palavra apenas no seu 

segmento final, passando a ser a seguinte a redação: “comunicando-a apenas ao 

titular.”.  

Esta observação prende-se com a circunstância de penderem recursos de visados 

para o Tribunal da Relação de Lisboa, em que os mesmos vieram recorrer porque 

não foram notificados e a AdC não lhes permitiu pronunciarem-se sobre o 

desentranhamento e entrega de documentos julgados irrelevantes para a 

investigação aos covisados titulares da informação/documentos, decisões essas 

confirmadas pelo Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão. 

Com tal precisão por parte do legislador, em obediência ao princípio da aplicação 

célere de coimas dissuasoras, evitar-se-iam assim recursos inúteis.  

* 

O artigo 69.º dispõe acerca da determinação da medida da coima. 
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No seu n.º 6, propõe-se que o limite superior da coima aplicável corresponda a 10% 

do volume de negócios total, a nível mundial, da empresa visada, sem que, porém, 

aí se preveja qualquer limite mínimo. Deverá considerar-se o mínimo previsto no 

Regime Geral das Contraordenações e Coimas ou a unidade monetária mínima? 

Propendemos a entender como desejável que a norma, além de um limite máximo, 

preveja igualmente um limite mínimo. 

* 

O regime da prescrição mostra-se regulado no artigo 74.º do diploma legal em 

análise. O n.º 3 deste normativo estatui, tanto na sua redação atualmente em vigor 

como naqueloutra agora proposta que a prescrição se considera interrompida com 

a notificação ao visado de qualquer ato da AdC que pessoalmente o afete. 

Entendemos que esta formulação se mostra demasiadamente vaga e imprecisa e 

que a iniciativa legislativa em apreciação deverá ser o momento para o corrigir. 

Note-se que, de acordo com o artigo 29.º da Diretiva, o evento relevante para a 

interrupção da prescrição será a primeira medida de investigação formal. 

Propendemos, pois, a que seja encontrada uma solução em que melhor se 

concretize(m) o(s) momento(s) processualmente relevante(s) para a interrupção da 

prescrição, à imagem do que sucede com o artigo 28.º do Regime Geral das 

Contraordenações e Coimas ou, em alternativa, considerando-se, em linha com a 

Diretiva, a notificação da primeira diligência de investigação no processo. 

* 

Os artigos 78.º e 79.º preveem a possibilidade de, em sede administrativa, ser 

concedida uma redução ou mesmo a dispensa de coima. 

Referindo-se as normas expressamente à AdC, pergunta-se se poderá o Tribunal da 

Concorrência, Regulação e Supervisão aplicar, em sede de recurso de impugnação, 
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a redução da coima ou a sua dispensa? Para o efeito, não deveriam existir normas 

idênticas, devidamente adaptadas à fase do recurso de impugnação judicial?  

Finalmente, pergunta-se qual o alcance pretendido para a alínea d) do n.º 3 do 

artigo 79.º, designadamente se do seu âmbito de aplicação estão excluídos os 

recursos. 

* 

O artigo 84.º incide sobre o recurso e respetivos efeitos.  

A inovação introduzida no seu n.º 5 (porquanto a mesma não se encontra prevista 

na Diretiva, que, aliás, não consagra o regime processual dos recursos) parece-nos 

desconforme não apenas relativamente ao princípio da aplicação célere de coimas 

dissuasoras, mas também quanto ao princípio da segurança jurídica. 

Note-se que o Tribunal Constitucional, após vários recursos sobre o tema do efeito 

do recurso de impugnação e da prestação de caução, validou a conformidade 

constitucional da redação em vigor – Acórdão n.º 776/2019 – tendo ficado 

consolidado que o efeito do recurso de impugnação é meramente devolutivo, 

apenas podendo ser atribuído efeito suspensivo quando o visado requeresse, 

comprovasse e demonstrasse no requerimento de recurso de impugnação que a 

execução (antecipada e provisória) da decisão lhe causaria prejuízo considerável e 

se oferecesse para prestar caução. 

O n.º 5 do artigo da proposta agora em análise, ao suprimir a exigência de prejuízo 

considerável e ao não estipular critérios para a fixação da caução pelo Tribunal, 

abrirá caminho a recursos de impugnação menos responsáveis e a recursos 

interlocutórios sobre o efeito do recurso, permitindo entorpecer o processado e 

colocando em causa o referido princípio da decisão célere. 

Propomos, pois, como redação para o n.º 5, a seguinte, pretendendo a mesma ser 

um compromisso entre o artigo 228.º-A, do Regime Geral das Infrações de Crédito 
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e Sociedades Financeiras (também já submetido à chancela do Tribunal 

Constitucional) e a acima referida jurisprudência deste Tribunal: 

“5 - No caso de decisões que apliquem coimas o visado só poderá obter efeito suspensivo 

se no requerimento de interposição do recurso se oferecer para prestar caução no prazo 

de vinte dias no valor de metade da coima aplicada, salvo se demonstrar em igual prazo 

que a não pode prestar no todo ou em parte por manifesta insuficiência de meios. 

Em consequência, propõe-se ainda o aditamento de um nº 6 com a seguinte 

redação: 

“6 - No caso de decisões que apliquem outras sanções previstas na lei, o visado só poderá 

obter efeito suspensivo se no requerimento de interposição do recurso se oferecer para 

prestar caução por depósito autónomo ou à primeira solicitação em sua substituição no 

prazo e montante fixado pelo Tribunal em função da sua situação económica.”. 

* 

A redação proposta para o artigo 85.º é uma inovação face à Diretiva e constitui, 

em nossa opinião, um retrocesso perante algumas recentes decisões históricas do 

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão e de jurisprudência 

recentemente consolidada no Tribunal da Relação, contrariando ainda doutrina de 

renome (cfr. anotação ao artigo 85.º da Lei da Concorrência, Comentário 

Conimbricense, 2.ª edição). 

Referimo-nos ao n.º 4, que na proposta dispõe que “O Tribunal decide por despacho, 

salvo se concluir pela necessidade de julgamento”.  

  De modo a garantir-se: 

 a segurança jurídica e o Estado de direito democrático, 

 a base principiológica dos recursos interlocutórios no sistema português no 

sentido de que servem para apreciar questões que pela sua natureza não 
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poderão esperar pelo recurso da decisão final, pelo risco de destruição do 

processado que o seu conhecimento possa vir a ter, 

 o princípio da não judicialização da fase administrativa que rege no direito 

nacional (e que não contraria a Diretiva, nem a Carta, nem a Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem, porque o direito ao recurso é garantido 

pelo recurso de substituição para o Tribunal da decisão final),                

 a imparcialidade do julgador do recurso da decisão final, de modo a que não 

fique antecipadamente confrontado com pré-juízos de culpa ou desculpa 

que poderão gerar impedimentos ou recusa ou escusa, 

e porque resulta da comparação entre os regimes dos artigos 85.º, 87.º e 88.º, 

consolidou-se na jurisprudência do Tribunal da Relação de Lisboa (entre outros, os 

recursos 144/21.5YUSTR-A.L1 e 159/19.3YUSTR-C.L1) que o recurso interlocutório é 

somente de atos decisórios da AdC, o qual sobe ao Tribunal da Concorrência, 

Regulação e Supervisão em traslado autónomo. Trata-se de um recurso stricto sensu, 

de controlo de legalidade, de anulação, em que o Tribunal da Concorrência não 

pode substituir-se à AdC e, portanto, não comporta um verdadeiro julgamento, no 

sentido de produção de prova de factos.  

Considerando que estatisticamente a maior parte dos recursos interlocutórios 

incidem sobre a validade das buscas e apreensões e da prova obtida, a redação da 

norma nos termos acima transcritos, a par da previsão do novo 86.º-A, abre a porta 

à desvirtuação do direito ao recurso e ao entorpecimento do processo, não obstante 

a suspensão da prescrição. 

Em obediência aos princípios acima enunciados, propõe-se que o n.º 4 do artigo 85.º 

tenha a seguinte redação: 

“4 – O tribunal decide por despacho.”. 

* 
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Contrariamente ao artigo 87.º, o artigo 89.º da proposta nada refere quanto à 

improrrogabilidade dos prazos de recurso, o que leva a crer que será intenção do 

legislador admitir prorrogações do prazo de interposição de recurso para o Tribunal 

da Relação. 

Alerta-se para esta questão para a possibilidade de não ser essa a intenção do 

legislador, caso em que, por uma questão de coerência interna do diploma legal, se 

impõe afirmar no texto do normativo que os prazos previstos são improrrogáveis. 

Caso assim não seja, entendemos que deverá ser indicado um prazo limite para a 

possibilidade de prorrogação. 

* 

B.  

Passaremos agora à análise das normas da proposta que, resultando de aditamento 

à Lei n.º 19/2012, de 08 de maio (Regime Jurídico da Concorrência), nos suscitam a 

necessidade de algum comentário em particular. 

Assim, o artigo 17.º-A, sob a epígrafe “Poderes de inquirição”, dispõe no seu n.º 4 que 

da inquirição é elaborado auto, o qual deverá ser notificado à pessoa inquirida. 

Além da discutível utilidade de notificação do auto de inquirição a toda e qualquer 

pessoa inquirida, a norma deixa sem resposta saber qual o momento em que 

deverá ser efetuada a notificação e em que termos. 

Julgamos ser mais acertada uma solução que previsse essa possibilidade como uma 

faculdade, de que o inquirido pudesse lançar mão se nisso visse algum interesse. 

Para o efeito, bastaria que no momento da inquirição a pessoa inquirida declarasse 

a vontade de, a final, ter acesso a uma cópia das suas declarações, vontade que 

deveria então ser satisfeita, ficando a constar do auto o ato da notificação, mediante 

a entrega de cópia. 
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* 

Louvando-se embora a intenção de o legislador proteger, no artigo 30.º-A, a 

proteção de dados de terceiros, o certo é que a norma não esclarece 

convenientemente que dados pessoais ficam acessíveis e de quem. 

Por outro lado, pergunta-se: Se o titular dos dados não for interveniente no 

processo, deverá ser notificado que o processo contém dados pessoais seus e que 

estes poderão ser usados (veja-se, por exemplo, o caso das fichas de cliente)? 

* 

A proposta de redação do artigo 86.º-A, sob a epígrafe “Reação a decisões no âmbito 

de diligências de busca e apreensão”, e, designadamente, a solução encontrada para 

o n.º 2 da norma, não pode ser merecedora da nossa concordância, por contender, 

em nossa opinião, com a competência para a autorização de buscas e apreensões 

(cfr. artigos 18.º, 19.º) e mesmo com o princípio do Estado de direito democrático. 

Dispõe o n.º 2 da proposta que: 

“2. Das decisões da AdC referentes à execução do despacho da autoridade 

judiciária para as diligências de busca e apreensão cabe recurso nos termos do 

artigo 85.º. “. 

Contextualizando o âmbito de aplicação da norma em análise, há que referir que a 

AdC procede a busca e apreensões mediante despacho a autorizar as mesmas, 

proferido pela autoridade judiciária competente – Ministério Público ou Juiz de 

Instrução, consoante os casos. 

Na execução desses mandados e sendo suscitadas nulidades/irregularidades por 

parte dos visados que recaiam sobre tais despachos, não competirá à AdC, 

enquanto autoridade meramente executora dos mesmos, decidir sobre essas 

impugnações, sob pena de se reconhecer à entidade administrativa a competência 
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para aferir da conformidade legal de despachos das autoridades judiciárias! 

Uma tal solução contende com os princípios constitucionalmente consagrados 

conformadores do sistema jurídico português e, concretamente, com o estatuto 

constitucional do Ministério Público. 

Por outro lado, tendo presente o efeito jurídico pretendido pelos visados, esta 

solução permite-lhes interpor recurso da decisão da AdC que valida a sua atuação 

para o Tribunal da Concorrência e subsequente recurso da sentença que confirme 

esta decisão para o Tribunal da Relação de Lisboa. E permite que, simultaneamente, 

recorram do despacho do Juiz de Instrução Criminal que aprecia o seu despacho (e 

em alguns casos em que apreciou o despacho do Ministério Público!), com o fito de 

obter, por qualquer via, a declaração de invalidade da prova, numa inexplicável 

admissão de litispendência – decisão do Juiz de Instrução Criminal » recurso para a 

Relação e decisão da AdC » recurso para o Tribunal da Concorrência » Recurso para 

o Tribunal da Relação. 

Por outro lado ainda, a norma viabiliza, pela via do recurso da “decisão” da AdC, um 

recurso indireto dos despachos do Ministério Público, uma vez que para se aferir do 

excesso de mandado sempre será necessário avaliar a bondade do despacho de 

autorização enquanto pressuposto legal, lógico e necessário da sua execução, e de 

se ter de o interpretar num exercício intelectual de substituição do seu autor. 

A que acresce não se compreender a intervenção do Tribunal da Concorrência, 

Regulação e Supervisão, uma vez que este não tem competência legal em matéria 

de buscas e apreensões. 

Por fim, parece-nos que o princípio do Estado de Direito democrático se opõe à 

possibilidade de a entidade administrativa que executa o mandado – que só tem 

competência para a diligência de busca e apreensão porque está autorizada pela 

autoridade judiciária – poder validar a sua própria atuação na execução do 

mandado (é juiz em causa própria...).  
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Deste modo, para uma cabal garantia do princípio do Estado de Direito democrático, 

dos direitos fundamentais tutelados pela necessária intervenção/autorização da 

autoridade judiciária competente, da competência legalmente reconhecida ao 

Ministério Público e ao Juiz de Instrução Criminal, bem como da salvaguarda da 

segurança jurídica/litispendência e em consonância com o proposto para o n.º 4 do 

artigo 18.º, propõe-se a seguinte redação para o artigo 86.º-A: 

”1 - No âmbito de diligências de busca e apreensão todos os incidentes, arguições 

de nulidades, invalidades ou irregularidades e qualquer requerimento devem ser 

dirigidos à Autoridade Judiciária que autorizou o respetivo ato até 10 dias úteis 

após o encerramento das diligências, ou da respetiva tomada de conhecimento 

ou ainda das notificações previstas nos números 10 e 11 do artigo18.º. 

2 - A Autoridade Judiciária decide no prazo de 10 dias úteis. 

3 - Das decisões do Ministério Público referentes à execução do mandado de 

busca e apreensão que autorizou e bem assim das decisões relativas à validade 

dos seus atos cabe reclamação para o imediato superior hierárquico. 

4 - Das decisões do juiz de instrução relativas à execução do mandado de busca 

e apreensão que autorizou e bem assim das referentes à validade dos seus atos 

cabe recurso nos termos do n.º 4 do artigo 89.º, com efeito meramente devolutivo, 

para o Tribunal da Relação competente, que decide em última instância.”.                

* 

O artigo 89.º-A, apresentando-se como uma norma inovadora, padece de algumas 

contradições e mesmo de asserções impossíveis ou até ilegais. 

Não se duvida que do ponto de vista constitucional a execução das sentenças deve 

ser promovida pelo Ministério Público. No entanto, nos termos da alínea a) do n.º 

3, cabe ao Ministério Público emitir certidão da decisão judicial transitada em 

julgado, a remeter à Autoridade Tributária, solução que não poderá merecer 
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acolhimento, porquanto a sentença deriva de um processo judicial cuja titularidade 

não cabe ao Ministério Público. 

Por outro lado, ainda de acordo com a mesma norma, a certidão é remetida 

juntamente com o processo em causa, solução que não se compreende, porquanto 

o envio da certidão tem como fito não ser necessária a remessa do processo. Note-

se que o processo judicial poderá conter elementos confidenciais – segredo de 

negócio ou outros segredos – não fazendo sentido a sua remessa a uma entidade 

administrativa que só intervém na execução da sentença. 

Fica ainda sem tutela a proteção de dados pessoais que constem do processo. 

E, finalmente, pergunta-se onde é que o Tribunal declara a extinção da sanção para 

efeitos de registo contraordenacional (artigo 475.º do Código de Processo Penal, por 

aplicação subsidiária), considerando que, deste modo, já não está na posse do 

processo? 

Sugere-se, pois, o desdobramento da alínea a), assim como a supressão da remessa 

do processo, propondo-se a seguinte redação para a norma em análise: 

“3 – (...) 

a) Cabe à AdC promover a execução das suas decisões definitivas, emitindo a 

respetiva certidão da liquidação juntamente com certidão da decisão definitiva, 

o que constitui título executivo bastante, e remetendo-a através da plataforma 

eletrónica ou por via eletrónica, para instauração do processo de execução fiscal 

pelo serviço competente da Administração Tributária e Aduaneira; 

b) Cabe ao Ministério Público promover a execução das decisões judiciais 

transitadas em julgado, emitindo a secretaria do Tribunal a respetiva certidão de 

liquidação juntamente com certidão da decisão transitada em julgado, o que 

constitui título executivo bastante e remetendo-a através da plataforma através 
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da plataforma eletrónica ou por via eletrónica, para instauração do processo de 

execução fiscal pelo serviço competente da Administração Tributária e Aduaneira; 

c) atual alínea b) da proposta.”. 

Relativamente ao n.º 4 do preceito, este parece referir-se exclusivamente à 

competência da AdC, quando tenham sido aplicadas as normas do Tratado e para 

Estados-Membros, não sendo claro se a mesma é igualmente de aplicar quando se 

trate de execução de sentença. 

 Em caso afirmativo, como se procede? O Ministério Público promove, o Tribunal 

defere e convoca a AdC como entidade intermediária? 

E quando esteja em causa a aplicação dos artigos 9.º e 11.º, normas nacionais que 

reproduzem os artigos 101.º e 102.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia?  

Por último, nada se diz quanto à competência do Ministério Público para a execução 

de coimas no estrangeiro, na Europa e fora da Europa – seguirá os instrumentos de 

cooperação em vigor?  

Afigura-se-nos que seria de o prever de uma forma concretizada, seguindo o 

modelo do artigo 35.º, do Regulamento das Custas Processuais, aditando uma 

alínea d), cuja redação se sugere: 

“Compete ao MP promover a execução de coima e custas processuais face a condenados 

sedeados no estrangeiro, nos termos das disposições de direito europeu aplicáveis e 

outros instrumentos de cooperação judiciária, para tanto obtendo o competente título 

de execução europeu.”. 

* 

Quanto às demais alterações propostas, em nosso entender as mesmas não 

parecem padecer de incorreções do ponto de vista jurídico, formal ou substantivo. 
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Nada mais nos apraz assinalar.  

* 

Eis pois, o parecer do CSMP 

* 

Lisboa, 21/06/2022 


