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Proposta de Lei 8/XV/1  

 

O Círculo dos Advogados Portugueses de Direito da Concorrência (Círculo) é uma associação que junta 
especialistas na área do direito da concorrência e que tem como fim essencial promover o estudo, o 
conhecimento, o debate e a divulgação dos temas relacionados com o direito da concorrência, nas 
suas vertentes jurídica e económica, no pressuposto de que a defesa da concorrência é um 
instrumento de desenvolvimento económico, de progresso social e de defesa do consumidor.  

A transposição da Diretiva ECN+ suscita um conjunto de questões de significativa importância prática 
para a correta e equilibrada aplicação do direito da concorrência em Portugal. Na sequência de uma 
reflexão interna, e sem prejuízo de outras, apresentam-se de seguida as principais alterações que 
julgamos necessário introduzir à Proposta de Lei 8/XV/1, as quais resultam da experiência dos 
profissionais que mais lidam no seu quotidiano com esta temática. 

 

I. Possibilidade de Orientações do Governo 

A atual Proposta de Lei n.º 8/XV prevê, no seu artigo 40.º, n.º 1, a possibilidade de o 
Governo transmitir à Autoridade da Concorrência regras estratégicas gerais ou 
orientações em matéria de prioridades. 

Este preceito representa um retrocesso na independência da AdC, reconhecida como 
autoridade independente à luz da Lei-Quadro das Entidades Reguladoras. Acresce que a 
previsão desta nova faculdade na Lei da Concorrência afigura-se suscetível de constituir 
uma transposição incorreta da Diretiva ECN+, uma vez que a referência na parte final do 
respetivo considerando 23 (… não prejudica o direito de o governo de um Estado-Membro 
dirigir às autoridades administrativas nacionais da concorrência regras estratégicas gerais 
ou orientações em matéria de prioridade…) parece pretender salvaguardar as legislações 
nacionais existentes que já previam esta faculdade, antes da Diretiva (o que não é o caso 
da LdC), e não contém qualquer comando no sentido de ser criado um novo direito dos 
governos nacionais nesta matéria. 

 

II. Apreensão de prova 
 
O considerando 35 da Diretiva prevê expressamente que as ANC deverão ter o direito de 
exigir informações em qualquer formato digital, incluindo mensagens de correio eletrónico 
ou de um sistema de mensagens instantâneas, independentemente do local em que 
estejam armazenadas. 
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No essencial, a atual Proposta de Lei n.º 8/XV mantém inalterada a redação do atual artigo 
18.º relativo aos poderes de busca, exame, recolha e apreensão da AdC. Não é, por isso, 
feita qualquer menção expressa à apreensão de mensagens eletrónicas. 
 
Esta aparente lacuna presta-se, portanto, e sobretudo tendo a conta a jurisprudência do 
Tribunal Constitucional noutras matérias, a sérias dúvidas, bem como a litigância judicial, 
no decurso da qual a apreensão de mensagens eletrónicas pela AdC poderá ver-se 
efetivamente travada, expondo também o Estado Português a uma provável transposição 
incorreta da Diretiva ECN+. 
 
Na nossa ótica, apenas a menção expressa à possibilidade de apreensão de mensagens de 
correio eletrónico ou de um sistema de mensagens instantâneas poderia garantir uma 
transposição adequada da Diretiva. 
 
Como ponto de equilíbrio e medida de redução de eventual litigiosidade, recomenda-se, 
no entanto, a previsão da necessidade de autorização expressa da apreensão de 
mensagens de correio eletrónico ou de mensagens instantâneas apenas por um juiz. 
 
 

III. Controlo judicial 

Como forma de garantia dos direitos fundamentais dos visados por um processo de 
contraordenação, importa assegurar a existência de mecanismos de controlo eficaz das 
decisões adotadas pela AdC. 
 
A atual revisão legislativa afigura-se uma oportunidade única para a revisão do sistema, 
garantindo uma tutela jurisdicional efetiva neste domínio. 
 
Âmbito da tutela jurisdicional 
 
Desde logo, importa prever a possibilidade de tutela jurisdicional em situações 
atualmente omissas, concretamente: 

a. Os denunciantes deverão ter o direito de recorrer das decisões de arquivamento da 
AdC também no final da fase da instrução (e não apenas no fim das fases de 
apreciação prévia ou de inquérito, como prevêem, respetivamente, os artigos 8.º, n.º 
4, e 24.º, n.º 5, da LdC); 

b. Os visados deverão poder recorrer de decisões de arquivamento com compromissos; 
e 

c. Da mesma forma que se prevê a possibilidade de a AdC adotar medidas cautelares, 
também os visados deverão dispor de tutela cautelar contra a atuação da AdC, 
nomeadamente em matéria de salvaguarda de informações confidenciais. 
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Prazos de recurso 
 
Os atuais prazos de recurso (30 úteis em primeira instância e, analogicamente, 10 dias 
corridos nos recursos para o Tribunal da Relação) são muito curtos, redundando numa 
verdadeira denegação de justiça dado o elevado nível de especialização e complexidade 
das matérias e a habitual extensão das Decisões da AdC e correspondentes elementos de 
prova. 

Importaria, por isso, pelo menos alinhar os prazos de impugnação judicial em ambas as 
instâncias com o prazo aplicável na jurisdição da União Europeia para o mesmo tipo de 
recursos, ou seja, dois meses e dez dias. 

 

Sistema de controlo judicial 
 
O atual sistema não se revela suficiente para garantir uma tutela jurisdicional efetiva em 
matéria de Direito da Concorrência, em particular face à complexidade e relevância das 
decisões da Autoridade da Concorrência, que aplicam regularmente coimas que atingem 
dezenas ou centenas de milhões de euros. O Tribunal da Concorrência, Regulação e 
Supervisão, sedeado em Santarém, julga processos segundo um sistema de juiz singular, 
em que as audiências de julgamento se arrastam frequentemente durante meses, sem 
gravação de prova; já o Tribunal da Relação de Lisboa funciona como a última instância 
de recurso, mas apenas em matéria de Direito, não podendo conhecer de recursos em 
matéria de facto. 
 
Por outro lado, dada a complexidade das matérias envolvidas, o nível de escrutínio das 
decisões da AdC que se impõem ao Tribunal e, bem assim, a composição que existe para 
o julgamento destes processos nos Tribunais da União, seria desejável que o Tribunal da 
Concorrência funcionasse segundo um regime de tribunal coletivo.  
 
De todo o modo e em face de tudo isto, é absolutamente essencial garantir a revisão da 
matéria de facto pelo Tribunal da Relação após a primeira instância, alterando nesse 
sentido o artigo 89.º, n.º 1, da Lei da Concorrência1.  
 
Paralelamente, dado o relevo das decisões, especialmente condenatórias, da AdC na 
economia nacional, importaria garantir a possibilidade de o Supremo Tribunal de Justiça 
se pronunciar sobre os processos da AdC, ainda que apenas em recurso per saltum ou de 
cassação e limitado, naturalmente, a questões de direito. 
 

 
1  Nota-se que no direito da União a segunda instância (o Tribunal de Justiça) apenas conhece em matéria de 

direito. No entanto, o Tribunal Geral, que controla em primeira instância as decisões da Comissão Europeia, 
funciona em secções no mínimo de três juízes e frequentemente em secções mais alargadas (de cinco ou 
mais juízes), consoante a complexidade do caso, o que contrasta em absoluto com o modelo de controlo por 
um juiz singular existente atualmente em Portugal. 
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Como sugestão final de agilização processual e equiparação das partes, recomenda-se 
igualmente que as impugnações judiciais passem a ser submetidas diretamente no 
Tribunal, em vez de serem, como atualmente, entregues na AdC. 

 

A Direcção  

 

Joaquim Vieira Peres Sara Estima Martins      Alexandra Dias Henriques 

 
 

 

 

 

 


