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Juízo Administrativo Comum

Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa

Processo n,® 1553/22.8BELSB
Intimação para a defesa de direitos, liberdades e garantias

Requerimentos da Requerente a fls. 625 a 627: 659: 672 a 674 e 687 dos autos 

de processo SITAF.

Requerimento da Entidade requerida a fls. 680 a 684 dos autos de processo

SITAF.

Fiquem nos autos.

Notifique.

A Requerente arrolou testemunhas e solicitou a prestação de declarações de

parte.

Compulsados os autos, considerando as posições vertidas pelas partes nos 

respetivos articulados, assim como, os documentos juntos, verifica-se que a matéria de 

facto alegada, com interesse para a decisão a proferir, não carece da produção da prova 

indicada.

Assim, por se entender que o processo contém os elementos necessários à 

prolação da decisão, não é de determinar a produção de quaisquer diligências de prova 

(cf. artigo 7.®-A, n.- 1, do CPTA).

Nesta conformidade, indefere-se a produção da prova requerida.

Notifique.
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Segue sentença.

SENTENÇA

I.IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES E DO OBJETO DO PROCESSO

UNILEVER FIMA, LDA, melhor identificado nos autos, veio, nos termos do artigo 

109.® do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), requerer 

intimação para a defesa de direitos, liberdades e garantias, contra a AUTORIDADE DA 

CONCORRÊNCIA, melhor identificada nos autos, peticionando a procedência da ação e 

em consequência ser «(...} intimada a Autoridade da Concorrência (AdC) a abster-se de 

divulgar publicamente, na sequência da respetiva Decisão Final no PRC/2017/11, antes 

do respetivo trânsito em julgado, através de "comunicados" relativos a essa Decisão ou 

quaisquer outros meios, a identificação da ora Requerente (imediata ou através de um 

link / hiperligação no comunicado a remeter para página eletrónica com essa 

identificação), de qualquer um dos respetivos colaboradores, ou de qualquer das marcas 

por si comercializadas, e a inclusão de excertos de meios de prova constantes dos autos».

Para tanto alega, o seguinte:

- É visada no processo de contraordenação n.- PRC/2017/11, instaurado pela 

Entidade requerida, o qual ainda se encontra na fase de instrução, sendo que a decisão 

final deverá ser proferida a qualquer momento (provavelmente, até 03.11.2022];

- A Entidade requerida, após emitir a decisão final no âmbito de processos de 

idêntica natureza, de acordo com o modus operandi mais recente, publicará na sua 

página na internet e fará um comunicado de imprensa no qual (i) divulga a identidade
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das empresas visadas; (ii) apresenta a sua síntese dos factos; (iii) tece juízos 

valorativos; e (iv) inclui excertos de meios de prova, seletivamente escolhidos e 

apresentados de forma sensacionalista, sem qualquer tipo de contextualização, sem 

qualquer intuito legítimo face ao interesse público, e com, pelo menos, a inevitável 

consequência de chocar o público, assim maximizando a atenção da imprensa para a 

sua atividade;

- Com esta prática a Entidade requerida viola os seus direitos fundamentais à 

presunção de inocência, ao bom nome e à tutela jurisdicional efetiva;

- No caso não tem aplicação os artigos 32.- n.- 6 e n° 7 e 90.® n.® 1 da Lei n.® 

19/2012, de 08.05, que aprova o novo regime jurídico da concorrência (LdC), uma vez 

que, embora ali se permita a publicitação de decisões, o que aqui está em causa é 

totalmente distinto, pois trata-se de publicar a versão não confidencial de uma decisão 

final, na sua página eletrónica existente para o efeito e de divulgar «comunicados de 

imprensa».

Juntou documentos.

A Entidade requerida apresentou resposta na qual alega, como questão prévia, a 

inutilidade superveniente da lide por divulgação de um comunicado em 08.06.2022, 

defendendo-se por exceção (incompetência material dos tribunais administrativos e 

exceção dilatória inominada de inidoneidade do meio processual], e por impugnação, 

alegando, em síntese:

- Enquanto entidade reguladora, está habilitada/obrigada a disponibilizar na sua 

página de internet todos os dados relevantes, nomeadamente informação referente à 

atividade sancionatória, nos termos dos artigos 48.® alínea e] da Lei-Quadro das 

entidades reguladoras, 46.® n.® 2 dos Estatutos da AdC, e o 32.® ns.® 6 e 7 da LdC;
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- A interpretação que a Requerente faz dos artigos 32° n.- 6 e n.- 7 e 90.- n.® 1 da 

LdC é errónea;

- O direito à imagem, bom nome e a necessidade de assegurar o secretismo tal 

como reclamados pela Requerente não se sobrepõem às normas que consagram a 

publicidade do processo, promovem a publicação e divulgação das decisões finais, 

assegura o acesso ao mesmo, para além de que promove ainda a transparência, 

informação e cultura de concorrência junto do público em geral;

- O direito à presunção de inocência não é violado uma vez que a decisão é 

passível de recurso e os comunicados indicados pela Requerente limitam-se a fazer 

uma síntese da decisão, da infração e dos seus autores, de forma clara e objetiva, sendo 

que as visadas já tiveram a oportunidade de apresentarem a sua defesa;

- Tratando-se a Requerente de uma pessoa coletiva, o direito ao bom nome a sua 

tutela não goza da mesma extensão da que gozam as pessoas singulares, e neste 

sentido, os nomes dos visados titulares de cargos de responsabilidade direta não têm 

os seus nomes divulgados na sua página eletrónica;

- A divulgação em causa não consubstancia uma violação do princípio da 

inocência pois esse é assegurado no processo de contraordenação.

Juntou um documento (cf. fls. 654 a 656 dos autos de processo SITAF).

Não juntou processo administrativo alegando que o mesmo não existe (cf. fls. 680 

a 684 dos autos de processo SITAF).

A Requerente apresentou requerimento no qual sustenta a improcedência das 

exceções invocadas e a manutenção do interesse na prossecução da lide.
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II. Saneamento

0 Tribunal é competente em razão da nacionalidade.

Encontram-se suscitadas as exceções de incompetência material dos Tribunais 

Administrativos e de erro na forma de processo, bem como a questão prévia de 

inutilidade superveniente da lide que serão decididas posteriormente à fixação da 

matéria de facto pertinente.

O Tribunal é competente em razão da hierarquia e do território.

As partes têm personalidade e capacidade judiciárias e encontram-se 

devidamente representadas. São legítimas, considerando os respetivos interesses em 

demandar e contradizer.

Não existem outras questões prévias ou exceções que obstem ao conhecimento

do mérito.

A toda a causa deve ser atribuído um valor certo e expresso em moeda 

representativa da utilidade económica imediata do pedido [cf. artigo 31.®, n.® 1 do 

CPTA), cuja fixação compete ao juiz, sem prejuízo do dever de indicação que impende 

sobre as partes (cf. artigo 306.®, n.® 1 do CPC aplicável ex vi artigo 31®, n.® 1 e 34.®, do 

CPTA).

Considerando que a utilidade emergente do pedido formulado respeita a um bem 

imaterial, de acordo com o artigo 34.®, n.® 1 e n.® 2 do CPTA, conjugado com o artigo 6.®, 

n.® 4 do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais e com o artigo 44.®, n.® 1,1.® 

parte da Lei da Organização do Sistema Judiciário, em cumprimento do disposto nos 

artigos 306.®, n.® 2 in fine e 299.®, n.® 1, ambos do CPC, aplicáveis ex vi artigo 31. ®, n.® 

4 do CPTA, fixa-se o valor de ação em 30.000,01EUROS.
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III. Questões Decidendas

Ao Tribunal cumpre apreciar e decidir:

- Da exceção de incompetência material dos Tribunais Administrativos;

- Da exceção de inidoneidade do meio processual;

- Se a pretensão da Requerente já se encontra satisfeita, devendo, em caso 

afirmativo, declarar a inutilidade superveniente da lide ou, em negativo, se deverá a 

Entidade requerida ser intimada a abster-se de divulgar na sua página da internet, no 

separador «notícias e eventos», a emissão de decisão condenatória em processo de 

contraordenação, nomeadamente, com identificação da arguida, o nome dos produtos 

por esta comercializados, ainda não transitada em julgado.

IV, FUNDAMENTAÇÃO

4.1. DE FACTO

Com interesse para decisão da causa, de acordo com as várias soluções plausíveis 

de Direito, encontram-se provados os seguintes factos:

A. A Requerente resulta de uma parceria já longa (existente desde 1949], sob 

a forma de jointventure, entre dois grandes grupos empresariais de 

dimensão internacional (o Grupo Unilever e o Grupo Sociedade Francisco 

Manuel dos Santos, SE, também detentor, em Portugal, do Grupo Jerónimo 

Martins (cf. doc. 19 junto com o requerimento inicial a fls. 358 e 362 dos autos e facto 

não impugnado);
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B. A marca Unilever Fima agrega uma grande variedade de marcas de 

diversos produtos, designadamente, bebidas e alimentos, higiene 

doméstica e higiene pessoal (cf. doc. 20 junto com o requerimento inicial a fis. 363 

a 364 dos autos SITAF e facto não impugnado};

C. A Requerente é visada no processo de contraordenação n.- PRC/2017/11 

(facto não impugnado);

D. Em 26.06.2020, a Entidade requerida determinou o levantamento do 

segredo de justiça (cf. artigo 53.- da Oposição);

E. Em 19.07.2021, a Entidade requerida através do Comunicado n.- 22/2021, 
divulgou a Nota Ilicitude relativa ao processo referido na alínea anterior 

(cf. doc. 1 e doc. 2 juntos com o requerimento inicial, respetivamente, a fls. 64 a 66 e 67 a 

81 dos autos SITAF);

F. Em 03.11.2021, no seguimento da notificação da Nota Ilicitude 

mencionada, iniciou-se a Fase de Instrução (facto não impugnado);

G. Em 14.01.2022, a Requerente apresentou pronúncia (facto não impugnado);

H. Em 08.06.2022, às 12:07:24, deu entrada neste Tribunal o requerimento 

inicial da presente para a defesa de direitos, liberdades e garantias (cf. fls. i 
dos autos SITAF);

Em 08.06.2022, às 12:06:32, a Requerente enviou e-mail à Entidade 

requerida da propositura da presente intimação para a defesa de direitos, 

liberdades e garantias pessoal (cf. doc. 6 junto com o requerimento da Requerente 

a fls. 593 e 594 dos autos SITAF);

I.

J. Em 08.06.2022, às 18:28, o Jornal Económico publicou a notícia intitulada 

«Autoridade da Concorrência multa quatro supermercados e Unilever em 

132 milhões de euros» de que consta:
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«(...) Auchan, E. Leclerc, Modelo Continente, Pingo Doce e Unilever sõo acusados de 

terem participado num esquema de fixação de preços de venda ao consumidor.

A Autoridade da Concorrência (AdC) anunciou esta quarta-feira que multou em 132 

milhões de euros quatro cadeias de supermercados - Auchan, E. Leclerc, Modelo Continente, 
Pingo Doce - e a empresa Unilever por terem participado num esquema de fixação de preços 

de venda ao consumidor (PVP) em prejuízo dos compradores.

A investigação da AdC concluir que este grupo de empresas de distribuição, através de 
contactas estabelecidos através do fornecedor comum de produtos alimentares e cuidado 
da casa e higiene, asseguraram o alinhamento dos preços de retalho nos seus 
supermercados, numa conspiração equivalente a um cartel, conhecido na terminologia da 

concorrência como hub-and-spoke.

As empresas nem precisavam de comunicar entre si para esta operação associada a cartel. 
"Tal prática elimina a concorrência, privando os consumidores da opção de melhores 
preços, mas assegurando melhores níveis de rentabilidade para toda a cadeia de 
distribuição, incluindo fornecedor e cadeias de supermercados", de acordo com o regulador.

A sanção de mais de 130 milhões de euros é a sétima decisão sancionatória nas 
investigações conduzidas pela AdC no sector da grande distribuição, após as diligências de 

busca e apreensão de 2017 que resultaram coimas no valor total de mais de 645 milhões de 
euros a seis cadeias de supermercados e a sete fornecedores.

A última coima, foi dividida da seguinte forma: Auchan (16,2 milhões de euros), E. Leclerc - 
Cooplecnorte (2,9 milhões de euros). Modelo Continente - Sonae (50,8 milhões de euros). 

Pingo Doce - Jerónimo Martins (35,7 milhões de euros) e Unilever (26,6 milhões de euros).

A AdC determinou que a prática durou quase dez anos - entre 2007 e 2017 • e visou vários 
produtos do fornecedor das áreas alimentar, cuidado da casa e cuidado pessoal, tais como 

detergentes, desodorizantes, gelados, molhos e chás", revela a entidade liderada por 
Margarida Matos Rosa, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social» (cf. 
doc. 9 junto com o requerimento da Requerente a fls. 601 a 605 dos autos SITAF);

K. Em 08.06.2022; às 19:11, a Entidade requerida publicou na sua página de 

internet a comunicação intitulada «AdC sanciona Auchan, E. Leclerc, 
Modelo Continente, Pingo Doce e Unilever por concertarem preços em 

prejuízo do consumidor» de que consta:

«A decisão
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A AdC sancionou quatro cadeias de supermercados - Auchan, E. Leclerc, Modelo Continente 
(grupo SONAE), e Pingo Doce (grupo Jerónimo Martins) - bem como o fornecedor comum 
de produtos alimentares, cuidado da casa e cuidado pessoal Unilever, por terem participado 
num esquema de fixação de preços de venda ao consumidor (PVP) dos produtos daquele 

fornecedor.

A investigação permitiu concluir que, mediante contactas estabelecidos através do 
fornecedor comum, sem necessidade de comunicarem diretamente entre si, as empresas de 
distribuição participantes asseguram o alinhamento dos preços de retalho nos seus 

supermercados, numa conspiração equivalente a um cartel, conhecido na terminologia do 
direito da concorrência como hub-and-spoke.

Tal prática elimina a concorrência, privando os consumidores da opção de melhores preços, 

mas assegurando melhores níveis de rentabilidade para toda a cadeia de distribuição, 
incluindo fornecedor e cadeias de supermercados.

Mais informações sobre o caso na página eletrónica da AdC.

Antecedentes

Em novembro de 2021, a AdC adotou a Nota de llicitude (acusação) neste caso, tendo dado 
a oportunidade a todas as empresas de exercerem os seus direitos de audição e defesa, o que 
foi devidamente considerado na decisão final.

No presente caso, a AdC determinou que a prática durou quase dez anos - entre 2007 e 2017 

- e visou vários produtos do fornecedor das áreas alimentar, cuidado da casa e cuidado 
pessoal, tais como detergentes, desodorizantes, gelados, molhos e chás.

Desde as diligências de busca e apreensão desencadeadas em 2017 em empresas do setor 
da grande distribuição, a AdC já sancionou seis cadeias de supermercados bem como sete 

fornecedores comuns pela prática anticoncorrencial de hub-and-spoke.

As decisões condenatórias emitidas entre 2020 e 2022 resultaram num montante total de 

coimas que se eleva a mais de 645 milhões de euros.

As coimas

Pela presente infração, foi aplicada uma coima total de 132 milhões de euros, repartida da 

seguinte forma:
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€16.190.000,00Auchan

€2.890.000,00E. Leclerc (Cooplecnorte)

€50.780.000,00Modelo Continente (SONAE)

€35.650.000,00Pingo Doce Qerónimo Martins]

€26.550.000,00Unilever

As coimas impostas peia AdC sáo determinadas pelo volume de negócios das empresas 
sancionadas nos mercados afetados nos anos da prática. Além disso, de acordo com a Lei da 

Concorrência, as coimas não podem exceder 10% do volume de negócios da empresa no ano 

anterior à decisão de sanção.

Ao fixar as coimas, a AdC tem em conta a gravidade e a duração da infração, o grau de 

participação das empresas na infração, a situação económica das empresas, entre outras 
circunstâncias, de acordo com as melhores práticas internacionais (ver Linhas de 

Orientação da AdC sobre metodologia a aplicar na aplicação de coimas).

As decisões sancionatórias da AdC podem ser objeto de recurso. O recurso não suspende a 

execução das coimas. As empresas podem solicitar ao Tribunal da Concorrência, Regulação 
e Supervisão que suspenda a execução das decisões se (i) demonstrarem que as mesmas lhes 
causam um prejuízo considerável e (ii) oferecerem uma garantia efetiva no seu lugar.

Para mais informações veja ”P/artilha (...]»(cf. doc. 7 e doc. 8 juntos com o requerimento 

da Requerente a fls. 595 e 598 dos autos SITAF e doc. 1 junto com requerimento da 
Entidade requerida a fls. 654 a 656 dos autos SITAF};

L. A Entidade requerida tem vindo a adotar a prática de publicitar na sua 

página na internet, em «Notícias e Eventos», «comunicados de imprensa» 

relativos às decisões condenatórias que emite em processos 

contraordenacionais, antes de as mesmas transitarem em julgado (facto 

fixado por acordo};

M. A Entidade requerida tem emitido vários comunicados respeitantes à sua 

atividade regulatória e sancionatória, com vista à promoção e defesa da
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concorrência e fomentando uma cultura de concorrência junto dos 

agentes económicos e do público em geral, comunicados esses que são 

inseridos na sua página eletrónica, estando acessíveis em 

http://www.concorrencia.pt/vPT/Noticias_Eventos/Comunicados/Pagi 

nas/Comunicados. aspx, verificando-se que, desde 2005, publica 

comunicados sobre a adoção de decisões condenatórias, identificando as 

respetivas empresas visadas (artigo 1.^ e 2.^ da oposição].

Factos Não provados: Não existem outros factos alegados relevantes para a 

decisão, em face das possíveis soluções de direito, que importe referir como provados 

ou não provados.

A decisão da matéria de facto provada efetuou-se com base no exame dos 

documentos que constam dos autos de processo referenciados em cada uma das 

alíneas do probatório, assim como da consulta eletrónica efetuada à página eletrónica 

da Entidade requerida, não tendo os mesmos sido impugnados nem existindo indícios 

que ponham em causa a sua genuinidade, bem como na posição assumida pelas partes 

nos respetivos articulados e nos demais elementos que compõem os autos.

- Da exceção de incompetência material dos Tribunais Administrativos

A Entidade requerida, na resposta apresentada, suscitou a exceção de 

incompetência do Tribunal em razão da matéria para a apreciação do pedido 

formulado nos presentes autos alegando, em suma, que o comportamento que se visa 

evitar emerge de procedimento contraordenacional atribuído à Recorrida e no qual a 

Recorrente é visada.
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Vejamos.

Nos termos do artigo 13.®, do CPTA, a competência dos Tribunais 

Administrativos, em qualquer das suas espécies, é de ordem pública e o seu 

conhecimento precede o de qualquer outra matéria, sendo aferida em função dos 

termos em que a ação é proposta e no momento da propositura da ação (cf. artigo 5.®, 

n.® 1, do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais - doravante, ETAF).

Ou seja, é perante os termos em que é estruturada a petição inicial que se afere 

se, atentos os contornos objetivos (pedido e seus fundamentos) e subjetivos 

(identidade das partes) da ação a sua apreciação se enquadra na ordem jurisdicional 

comum ou na ordem jurisdicional administrativa.

De acordo com o artigo 211.® da Constituição da Republica Portuguesa (CRP):

«1. Os tribunais judiciais são os tribunais comuns em matéria cível e criminal e 

exercem jurisdição em todas as áreas não atribuídas a outras ordens judiciais.

2. Na primeira instância pode haver tribunais com competência específica e 

tribunais especializados para o julgamento de matérias determinadas».

Nos termos dos artigos 83.®, n.® 3, alínea b) e 112.® da Lei da Organização do 

Sistema Judiciário (aprovada pela Lei n.® 62/2013, de 26.08) o Tribunal da 

Concorrência, Regulação e Supervisão (criado pela Lei n.® 46/2011, de 24.06 e 

instalado pela Portaria n.® 84/2012, de 02.03) tem competência territorial de âmbito 

nacional, cabendo-lhe conhecer das:

a. Questões relativas a recurso, revisão e execução das decisões, despachos e 

demais medidas em processo de contraordenação legalmente suscetíveis de 

impugnação da Autoridade da Concorrência;

b. Questões relativas a recurso, revisão e execução das decisões da Autoridade da 

Concorrência proferidas em procedimentos administrativos a que se refere o regime
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jurídico da concorrência, bem como da decisão ministerial prevista no artigo 34.® do 

Decreto-Lei n.® 10/2003, de 18.01;

c. Questões relativas a recurso, revisão e execução das demais decisões da 

Autoridade da Concorrência que admitam recurso, nos termos previstos no regime 

jurídico da concorrência;

d. Ações de indemnização cuja causa de pedir se fundamente exclusivamente em 

infrações ao direito da concorrência, ações destinadas ao exercício do direito de 

regresso entre co-infratores, bem como pedidos de acesso a meios de prova relativos a 

tais ações, nos termos previstos na Lei n.® 23/2018, de 05.06;

e. Demais ações civis cuja causa de pedir se fundamente exclusivamente em 

infrações ao direito da concorrência previstas nos artigos 9.®, 11.® e 12.® da Lei n.® 

19/2012, de 08.05, em normas correspondentes de outros Estados-Membros e/ou nos 

artigos 101.® e 102.® do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia bem como 

pedidos de acesso a meios de prova relativos a tais ações, nos termos previstos na Lei 

n.® 23/2018, de 05.06;

f. Os respetivos incidentes e apensos, bem como a execução das decisões e ações 

referidas nas alíneas anteriores.

Por sua vez, nos termos do artigo 212.®, n.® 3, da CRP, «[c]ompete aos tribunais 

administrativos e fiscais o julgamento das ações e recursos contenciosos que tenham por 

objeto dirimir os litígios emergentes das relações jurídicas administrativas e fiscais», nos 

termos previstos pelo Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), 
aprovado pela Lei n.® 13/2002, de 19.02, e entretanto alterado pelas Leis n.® 4/2003, 

de 19.02, n.® 107-D/2003, de 31.12, n.® 1/2008, de 14.01, n.® 2/2008, de 14.01, Lei n.® 

26/2008, de 27.06, Lei n.® 52/2008, de 28.08, Lei n.® 59/2008, de 11.09, DL n.® 

166/2009, de 31.07, Lei n.® 55-A/2010, de 31.12, Lei n.® 20/2012, de 14.05, Decreto- 

Lei n.® 214-G/2015, de 02.10 e Lei n.® 114/2019, de 12.09 (cf. artigo 1.®, n.® 1 e artigo 

4.® do referido diploma).
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Trata-se, pois, de uma cláusula geral positiva de atribuição de competência aos 

Tribunais Administrativos dos litígios emergentes das relações jurídicas 

administrativas, e que assim constitui a regra básica sobre a delimitação da 

competência jurisdicional dos Tribunais administrativos com os demais Tribunais. 

Assim, os litígios emergentes de relações jurídicas administrativas são, em regra, 
julgados nos Tribunais administrativos, exceto nos casos em que a lei atribua 

competência a outra jurisdição.

0 artigo 4.- do ETAF contém um elenco das matérias que, em concreto, se 

consideram ser da competência dos Tribunais Administrativos, estabelecendo, de 

forma global quanto aos litígios jurídico-administrativos, que:

«1 - Compete aos tribunais da jurisdição administrativa e fiscal a apreciação de 

litígios que tenham por objeto questões relativas a:

a) Tutela de direitos fundamentais e outros direitos e interesses legalmente 

protegidos, no âmbito de relações jurídicas administrativas e fiscais;

b) Fiscalização da legalidade das normas e demais atos jurídicos emanados por 

órgãos da Administração Pública, ao abrigo de disposições de direito administrativo ou 

fiscal».

Da conjugação destas alíneas resulta que a regra geral em matéria de 

delimitação da jurisdição administrativa, aquela que reconhece os respetivos tribunais 

com competência para dirimir quaisquer litígios que sejam regulados pelo direito 

administrativo ou pelo direito fiscal, ou seja, o âmbito da jurisdição administrativa 

encontra-se definido por referência aos litígios emergentes das relações jurídicas 

administrativas.

Nas situações não previstas no artigo 4.® do ETAF, e na falta de definição legal 

sobre o conceito de relação jurídica administrativa, a Doutrina tem vindo a defender 

que pode ser considerada relação jurídica administrativa qualquer relação jurídica em 

que intervenha a Administração, designadamente uma pessoa coletiva pública.
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independentemente da veste em que atue (aceção subjetiva]; ou qualquer relação em 

que é atribuído relevo à existência de um estatuto especial do sujeito público, 

designadamente a presença de elementos de autoridade administrativa (aceção 

objetivista]; e, qualquer relação que faça corresponder o caráter administrativo da 

relação ao âmbito substancial da própria função administrativa (aceção funcional] 

(neste sentido Jonatas E. M. Machado, «Breves considerações em torno do âmbito da 

jurisdição administrativa», in A Reforma da Justiça Administrativa, Studia luridica, 86, 
Universidade de Coimbra, Coimbra Editora, 2005, p. 92].

Ou seja, à jurisdição administrativa incumbirá, em regra, o julgamento de quaisquer 

ações que tenham por objeto litígios emergentes de relações jurídicas administrativas, 

ou seja, todos os litígios originados no âmbito da administração pública globalmente 

considerada, com exceção dos que o legislador ordinário expressamente atribuiu a 

outra jurisdição (como ocorre com o Tribunal da Concorrência, Regulação e 

Supervisão].

Por sua vez, a Autoridade da Concorrência, criada pelo Decreto-Lei n.® 10/2003, 
revogado pelo Decreto-Lei n,- 125/2014, de 18.08 (alterado pelo Decreto-Lei n.- 

14/2022, de 17.08], tem por missão assegurar a aplicação das regras de promoção e 

defesa da concorrência nos setores privado, público, cooperativo e social, no respeito 

pelo princípio da economia de mercado e de livre concorrência, tendo em vista o 

funcionamento eficiente dos mercados, a afetação ótima dos recursos e os interesses 

dos consumidores, nos termos previstos na lei e nos presentes estatutos (cf. artigo 1.-, 
n.® 3, do Decreto-Lei n.® 125/2014] e rege-se pelo regime jurídico da concorrência, 
aprovado pela Lei n.® 19/2012, de 08.05, alterada pela Lei n.® 19/2012, de 08/05, Lei 

n.® 23/2018, de 05/06, Decreto- Lei n.® 108/2021, de 07/12 e Lei n.® 17/2022, de 17.08 

(LdC], e outras disposições legais que lhe sejam especificamente aplicáveis, pela lei- 
quadro das entidades reguladoras (cf. artigo 2.®, n.® 1, do Decreto-Lei n.® 125/2014].

Com interesse para a decisão da matéria em questão nos autos, estatui a Lei n.® 

19/2012, de 08.05 (LdC] o seguinte:
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«Artigo 32.^

Publicidade do processo e segredo de justiça

1 - O processo é público, ressalvadas as exceções previstas na lei.

2 - A AdC pode determinar que o processo seja sujeito a segredo de justiça até à decisão final, 

quando considere que a publicidade prejudica os interesses da investigação.

3 • A AdC pode, oficiosamente ou mediante requerimento do visado, determinar a sujeição do 

processo a segredo de justiça até à decisão final, quando entender que os direitos daquele o justificam.

4 - No caso de o processo ter sido sujeito a segredo de justiça, a AdC pode, oficiosamente ou 

mediante requerimento do visado, determinar o seu levantamento em qualquer momento do processo, 

considerando os interesses referidos nos números anteriores.

5 • Sem prejuízo dos pedidos das autoridades judiciárias, a AdC pode dar conhecimento a terceiros 
do conteúdo de ato ou de documento em segredo de justiça, se tal não puser em causa a investigação e se 

afigurar conveniente ao esclarecimento da verdade.

6 - A AdC tem o dever de publicar, na sua página eletrónica, as informações essenciais sobre 
processos pendentes para realização do interesse público de disseminação de uma cultura favorável à 
liberdade de concorrência, salvaguardando a presunção de inocência dos visados e os interesses da 

investigação.

7 - A AdC tem o dever de publicar na sua página eletrónica as decisões finais adotadas em sede de 
processos por práticas restritivas, sem prejuízo da salvaguarda dos segredos de negócio e de outras 

informações consideradas confidenciais.

8 - Devem ser também publicadas na página eletrónica da AdC as sentenças e acórdãos proferidos 
pelos tribunais, no âmbito de recursos de decisões da AdC.

Artigo 33.^

Acesso ao processo

1 • A AdC pode conceder acesso ao processo através de consulta nas suas instalações, do 
fornecimento de cópias em suporte papel, do fornecimento de cópias em suporte eletrónico de 
armazenagem de dados ou através da combinação de qualquer uma destas modalidades de acesso.

2 - O acesso ao processo é concedido na sua forma original, não sendo facultada tradução dos 
documentos do processo.
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3 - 0 visado pode, mediante requerimento, consultar o processo e dele obter, a expensas suas, cópias 

integrais ou parciais e certidões, salvo o disposto no número seguinte.

4 - A AdC pode, até à notificação da nota de ilicitude, vedar ao visado o acesso ao processo, caso 
este tenha sido sujeito a segredo de justiça nos termos do n.^2 do artigo anterior, e quando considerar que 

tal acesso pode prejudicar a investigação.

5 - Qualquer pessoa, singular ou coletiva, que demonstre interesse legítimo na consulta do processo 
pode requerê'!a, bem como que lhe seja fornecida, a expensas suas, cópia integral ou parcial e certidão do 

mesmo, salvo o disposto no artigo anterior.

0 acesso a documentos contendo informação classificada como confidencial, 

independentemente de ser utilizada ou não como meio de prova, é permitido apenas ao advogado ou ao 
assessor económico externo do visado e estritamente para efeitos do exercício de defesa nos termos do n.^ 

1 do artigo 25.^ e da impugnação judicial da decisão da AdC, não sendo permitida a sua divulgação ou 
utilização para qualquer outro fim, sem prejuízo do disposto no n.® 7 do artigo 12.^ e nos artigos 14.-el6.- 

da Lei n.^ 23/2018, de 5 de junho.

6

7 - Sem prejuízo da responsabilidade civil ou disciplinar, incorre em crime de desobediência quem 

violar a ordem de não divulgação comunicada pela AdC, nos termos do disposto na segunda parte do 

número anterior.

8 - 0 direito de acesso ao processo não abrange documentos internos da AdC nem a 
correspondência entre esta e a Comissão Europeia, bem como as demais autoridades nacionais de 

concorrência no âmbito da Rede Europeia de Concorrência.

9 - 0 acesso ao processo por terceiros durante a pendência de recurso interlocutório que incida 
sobre decisão da AdC de classificação de informação como não confidencial sobre a determinação de 

confidencialidades só pode ser concedido após trânsito em julgado de decisão judicial que se pronuncie a 

esse respeito.

(...)

Artigo 90.^

Divulgação de decisões

1 - A AdC tem o dever de publicar na sua página eletrónica a versão não confidencial das decisões 
que tomar ao abrigo das alíneas c)e d) do n.^3 do artigo 24.-, do n.-3do artigo 29.-, don.-l do artigo 50.^ 
e do n.- 1 do artigo 53.^, referindo se as mesmas estão pendentes de recurso judicial.
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2 - A AdC pode publicar na sua página eletrónica a versão não confidencial das decisões proferidas 
nos termos das alíneas h) a k) do n.^ 1 do artigo 68.^, referindo se as mesmas estão pendentes de recurso 

judicial.

3 - A AdC pode publicar na sua página eletrónica a versão não confidencial das decisões proferidas 
nos termos do n.- 4 do artigo 8.-, que contribuam para a disseminação de uma cultura de concorrência, 
referindo se as mesmas estão pendentes de recurso Judicial.

4 - A AdC deve ainda publicar na sua página eletrónica decisões Judiciais de recursos instaurados 

nos termos do n.- 1 do artigo 84.- edon.^ 1 do artigo 89.-

5 - A AdC pode também publicar, na sua página eletrónica, as decisões Judiciais de recursos 
instaurados nos termos do n.-1 do artigo 92.- e dos n.os 1 a3 do artigo 93.-».

Por sua vez, a Lei n.- 67/2013, de 28.08 (alterada pela Lei n.- 2/2017, de 02.05, 

Lei n.- 71/2018, de 31.12 e Lei n.- 75-B/2020, de 31.12) designada por Lei-Quadro das 

Entidades Reguladoras, que, no artigo 48.®, sob a epígrafe «[t]ransparência», prevê:

«45 entidades reguladoras devem disponibilizar uma página eletrónica, com todos os dados 

relevantes, nomeadamente:

(...)

e) Informação referente à sua atividade regulatória e sancionatória; f) O mapa de pessoal, sem 
identificação nominal, e respetivo estatuto remuneratório e sistema de carreiras».

Importa, ainda, trazer à colação o Decreto-Lei n.® 125/2014 de 18.08 (alterado 

pela Lei n.® 17/2022, de 17.08) diploma que estabelece os estatutos da Autoridade da 

Concorrência, que, no artigo 46.®, igualmente, sob a epígrafe «[tjransparerído», estatui 

0 seguinte:

«1 - A AdC disponibiliza uma página eletrónica, com os dados relevantes relativos às suas 

atribuições, nomeadamente:

(...)
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f) Informação referente à sua atividade de supervisão e sancionatória, nomeadamente estatísticas, 
prática decisória e jurisprudência associada, estudos e inquéritos setoriais, consultas públicas ou convites 
à pronúncia de natureza análoga;

(...)

2 - A AdCpode emitir e tem o dever de publicar na respetiva página eletrónica os comunicados de 

imprensa relevantes.

Revertendo ao caso dos autos, o Requerente pretende, com a presente ação, que 

0 Tribunal intime a Autoridade da Concorrência a abster-se de divulgar/ publicar na 

sua página da internet, no separador intitulado Notícias e Eventos, através de 

comunicado, e na comunicação social, dados sobre a decisão final que prevê vir a ser 

emitida no processo de contraordenação PRC/2017/11, com a identidade das 

empresas visadas no processo, síntese dos factos, excertos de meios de prova atendo, 

antes que a mesma transite em julgado uma vez que essa atuação, viola o seu direito à 

presunção de inocência, bom nome e imagem, à tutela jurisdicional efetiva.

O ato de publicar dados na sua página da internet, seja através do formato 

«Notícias e Eventos», seja através de «comunicados», seja através de comunicações à 

imprensa, ou mesmo através de hiperligações consiste numa verdadeira atuação 

administrativa desenvolvida pela Entidade requerida, atuação que a mesma reputa de 

legal por entender que essa atividade encontra-se a coberto do disposto no artigo 48.-, 
alínea e) da Lei Quadro das Entidades Reguladoras e do artigo 46.®, n.® 1, alínea f) e n.® 

2 dos Estatutos da Autoridade da Concorrência, sob a égide do princípio da 

transparência enquanto princípio fundamental da Administração Pública.

Acresce que imputação de violação de direitos, liberdades e garantias, como os 

direitos fundamentais à presunção de inocência, ao bom nome e imagem e à tutela 

jurisdicional efetiva, não configura violação de normas da Lei da Concorrência ou 

matéria de concorrência, mediante comunicados divulgados pela AdC na sua página de 

internet ou enviados à comunicação social.
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0 que significa que a apreciação e decisão pedida em juízo, nos termos 

abundantemente expostos, cai no âmbito da previsão do artigo 4.®, n.- 1, alínea a] do 

ETAF, sendo o Tribunal Administrativo o materialmente competente para conhecer a 

presente ação administrativa urgente de intimação da Autoridade da Concorrência a 

abster-se de publicitar ativamente a decisão final do procedimento 

contraordenacional, antes do respetivo trânsito em julgado, através de comunicados, 
com a identificação da ora Requerente, de qualquer um dos respetivos colaboradores, 

ou de qualquer das marcas por si comercializadas e com reprodução de excertos de 

meios de prova produzidos.

Destarte conclui-se que deve improceder a exceção de incompetência material 

dos Tribunais Administrativos.

- Da exceção de inidoneidade do meio processual

A Entidade requerida alega que não estão verificados os pressupostos da 

intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias, uma vez que ao tempo 

em que intentou a ação, existia outro meio mais adequado, o de decretamento 

provisório da providência cautelar previsto no artigo 131.- do CPTA.

Alega, por outro lado, que, não obstante não estar em causa a qualificação do 

direito invocado como direito fundamental, o perigo ou iminência de qualquer lesão de 

um direito não tem fundamento, uma vez que o comunicado a ser publicado, 
juntamente com a decisão final, não deverá ocorrer em momento próximo, eminente, 

atendendo ao teor da própria deliberação de prorrogação da instrução, a que acresce 

0 facto da conduta ser legal.

Vejamos.

0 processo de intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias, no 

domínio do contencioso administrativo, concretiza a garantia «(...) [p] ara a defesa dos
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direitoSj liberdades e garantias pessoais, a lei assegura aos cidadãos procedimentos 

judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de modo a obter tutela efectiva e 

em tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos» consagrada no artigo 20°, n.® 

5, da Constituição da República Portuguesa (CRP], e que pode assumir particular 

acuidade em situações em que seja urgente a obtenção de uma pronúncia definitiva 

sobre o mérito da causa, igualmente, aplicável na proteção de direitos de natureza 

análoga (cf. artigo 17.® da CRP].

Estatui 0 artigo 109.®, do CPTA:

«1 - A intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias pode ser requerida quando a 

célere emissão de uma decisão de mérito que imponha à Administração a adoção de uma conduta positiva 

ou negativa se revele indispensâvei para assegurar o exercício, em tempo útil, de um direito, liberdade ou 
garantia, por não ser possível ou suficiente, nas circunstâncias do caso, o decretamento de uma providência 
cautelar.

2 - A intimação também pode ser dirigida contra particulares, designadamente concessionários, 
nomeadamente para suprir a omissão, por parte da Administração, das providências adequadas a prevenir 

ou reprimir condutas lesivas dos direitos, liberdades egarantias do interessado.

3 - Quando, nas circunstâncias enunciadas no n.^ 1, o interessado pretenda a emissão de um ato 

administrativo estritamente vinculado, designadamente de execução de um ato administrativo já 
praticado, o tribunal emite sentença que produza os efeitos do ato devido».

O processo de intimação destina-se, pois, a obter, em curto prazo, uma decisão de 

mérito que dite à Administração a adoção de conduta [positiva ou negativa) que «(...) 

se revele indispensável para assegurar o exercício, em tempo útil, de um direito, liberdade 

ou garantia, por não ser possível ou suficiente, nas circunstâncias do caso, o decretamento 

de uma providência cautelar» [cf. artigo 109.®, n.® 1, do CPTA).

Este meio processual só é admissível nas situações cuja cautela não pode ser 

alcançada de outro modo e, nessa decorrência, havendo a necessidade da prolação de 

uma decisão de mérito que imponha à Administração uma conduta que evite, em tempo 

útil, a lesão ou inutilização do direito, liberdade ou garantia pois que, sem a urgência e
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sem a indispensabilidade desta decisão, o meio mais adequado para os referidos efeitos 

será a ação administrativa.

Existe, portanto, uma relação genérica de subsidiariedade entre esta forma de 

processo e a ação administrativa, e também com o do regime de tutela cautelar, por se 

entender que o processo de intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias 

só deve intervir quando os processos não urgentes não se mostrem capazes de 

assegurar uma proteção adequada, mesmo considerando a proteção cautelar a eles 

associada.

De acordo com o entendimento dominante da Jurisprudência e da Doutrina, o 

artigo 109.®, do CPTA, constitui um meio principal de caráter urgente e excecional que 

depende de três pressupostos para que seja admissível a sua utilização:

i. Necessidade iminente de assegurar o exercício de um direito, liberdade ou 

garantia constitucionalmente protegido;

ii. De forma urgente, sendo o recurso a este meio indispensável para, em 

tempo útil, se operar a proteção do direito;

iii. E, desde que não seja possível, ou suficiente a adoção de uma providência 

cautelar, em concreto, nomeadamente, através do seu decretamento 

provisório previsto no artigo 131® do CPTA.

Ou seja, a intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias, prevista no 

artigo 109.® e seguintes do CPTA destina-se a situações que exigem um especial amparo 

jurisdicional, por a proteção jurídica que os demais meios urgentes conferem não se 

mostrar adequada, por impossibilidade ou insuficiência, consistindo, nas palavras de 

Mário Aroso de Almeida, in Comentário ao Código de Processo nos Tribunais 

Administrativos, 4- edição, 2017, p. 888, «(...) um meio subsidiário de tutela (...]»

Assim, só é legítimo a ele recorrer quando esteja em causa a lesão, ou a ameaça 

de lesão, de um direito, liberdade ou garantia [ou de um direito fundamental de
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natureza análoga], cuja proteção seja urgente e a conduta pretendida seja apta a 

assegurar esse direito.

Com efeito, o preenchimento deste requisito exige que o «(...] o requerente 

concretize na petição os seguintes aspetos: a existência de uma situação jurídica 

individualizada que caractetize um direito, liberdade e garantia, cujo conteúdo 

normativo se encontre suficientemente concretizado na CRP ou na lei para ser 

Jurisdicionalmente exigível por esta via processual; e a ocorrência de uma situação, no 

caso concreto, de ameaça do direito, Uberdade e garantia em causa, que só possível ser 

evitada através do processo urgente de intimação (...)» (cf. Mário Aroso de Almeida e 

Carlos Cadilha in Código de Processo dos Tribunais Administrativos, 4.® Edição, 

almedina, 2017, p. 883]

Note-se que o processo de intimação é um processo declarativo «(...] que se 

destina a apreciar e decidir o mérito dos litígios que se suscitem no domínio material a 

que se refere (...) dirige-se à emissão de uma sentença de condenação, mediante o qual o 

Tribunal impõe a adoção de uma conduta, que tanto pode consistir num focere, numa 

conduta positiva (ação), como numa conduta negativa (uma abstenção). Note-se, porém, 

que 0 n.-3 prevê um caso em que a sentença é constitutiva, e não de condenação, pelo que 

não há lugar à emissão de uma intimação» Mário Aroso de Almeida, in Comentário ao 

Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 4- edição, 2017, p. 882.

Revertendo ao caso dos autos, a atuação da Entidade requerida, se ilegal, poderá 

contender com a proteção dos direitos, liberdades ou garantias que a requerente 

invocou na petição inicial supra referidos.

Acresce que, caso a Requerente viesse a intentar uma ação administrativa de 

natureza não urgente, acompanhada de uma providência cautelar (que lhe é 

meramente instrumental], eventualmente integrada de um pedido de decretamento 

provisório, haveria que se concluir que tal providência viria a esgotar o efeito útil da 

ação principal. Ou seja, a decisão do processo cautelar redundaria em antecipar a 

decisão de mérito da ação principal, intimando a Entidade requerida a abster-se de
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divulgar na sua página da internet, no separador «notícias e eventos», a emissão de 

decisão condenatória em processo de contraordenação, nomeadamente, com 

identificação da Requerente, dos produtos por si comercializados, dos colaboradores, 
ainda não transitada em julgado, o que é inaceitável atenta a natureza de 

instrumentalidade e provisoriedade do processo cautelar face à ação principal

Face ao exposto, a presente intimação para a defesa de direitos, liberdades e 

garantias constitui o meio processual adequado para a Requerente obstar à publicação 

de comunicados relativos à decisão final do processo de contraordenação, antes do 

respetivo transito em julgado [conforme peticionado), pelo que improcede a invocada 

exceção de inidoneidade do meio processual.

0 processo é o próprio.

Da inutilidade superveniente da lide

A Entidade requerida alega que tendo procedido à divulgação de um comunicado 

em 08.06.2022 verifica-se a inutilidade superveniente da lide.

A Requerente sustentou que, apesar do referido comunicado, mantém o interesse 

no prosseguimento da lide atento que o pedido inicial formulado comporta a intimação 

da Requerida a abster-se de ter na sua página na internet comunicado com referência 

à ora requerente e a enviar comunicados para órgãos de comunicação social.

Vejamos.

A instância inicia-se pela proposição da ação, isto é, logo que seja recebida na 

secretaria a respetiva petição inicial, sem prejuízo do disposto no artigo 144.- desse 

mesmo diploma e extingue-se, entre outros, com a inutilidade superveniente da lide 

(cf. artigo 277° alínea e) do CPC aplicável ex vi artigo 1.- do CPTA].
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De acordo com Lebre de Freitas e Isabel Alexandre in Código de Processo Civil 
Anotado, 3.- edição, Vol. I, Almedina Editora, 2014, p. 561) «(...) a impossibilidade (...) 

superveniente da lide dá-se quando, por facto ocorrido na pendência da instância, a 

pretensão do autor não se pode manter, por virtude do desaparecimento dos sujeitos ou 

do objecto do processo, ou encontra satisfação fora do esquema da providência 

pretendida.

Num e noutro caso, a solução do litígio deixa de interessar-além, por 

impossibilidade de atingir o resultado visado; aqui, por ele já ter sido atingido por outro 

meio».

Revertendo ao caso, verifica-se que no dia 08.06.2022:

-Às 12:07:24, foi proposta a presente ação (cf. alínea H) dos factos provados);

- Às 12:06:32, a Requerente enviou e-mail à Entidade requerida da propositura 

da presente intimação (cf alínea I) dos factos provados);

- Às 18:28, 0 Jornal Económico publicou a notícia «Autoridade da Concorrência 

multa quatro supermercados e Unilever em 132 milhões de euros» onde refere que a 

Entidade requerida anunciou que multou em 132 milhões de euros quatro cadeias de 

supermercados - Auchan, E. Leclerc, Modelo Continente, Pingo Doce - e a empresa 

Unilever por terem participado num esquema de fixação de preços de venda ao 

consumidor em prejuízo dos compradores (cf alínea J) dos factos provados);

- Às 19:11, a Entidade requerida publicou na sua página de internet a 

comunicação onde refere ter sancionado quatro cadeias de supermercados e o 

fornecedor comum de produtos alimentares, identificando-os (cf alínea K) dos factos 

provados).

A questão em análise prende-se com a circunstância da publicação do 

comunicado dado como provado na alínea K) do probatório que ter ocorrido horas
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após a propositura da presente ação, ou seja, na pendência da ação, e que a Entidade 

requerida sustenta que a Requerente perdeu o interesse na causa.

Tomando em consideração o pedido realizado na presente intimação, verifica-se 

que do mesmo consta que a pretensão da Requerente é que a Entidade requerida seja 

«[...) intimada a (...) a abster-se de divulgar publicamente, na sequência da respetiva 

Decisão Final no PRC/2017/11, antes do respetivo trânsito em julgado, através de 

"comunicados'' relativos a essa Decisão ou quaisquer outros meios, a identificação da ora 

Requerente (imediata ou através de um link / hiperligação no comunicado a remeter 

para página eletrónica com essa identificação), de qualquer um dos respetivos 

colaboradores, ou de qualquer das marcas por si comercializadas, e a inclusão de excertos 

de meios de prova constantes dos autos», conclui-se que este abrange a possibilidade 

de remover, de um comunicado já publicado, a identificação da Requerente, tanto mais, 

que este comunicado foi publicado cerca de sete horas após a propositura da presente 

intimação e da Requerente ter informado a Entidade requerida da mesma, sob pena, 

ademais, de se negar a tutela jurisdicional que a Requerente peticiona.

Assim, sem necessidade de mais delongas, a intimação da Entidade Requerida nos 

termos como foi realizada, a ser julgada procedente, poderá ainda minimizar os 

potenciais prejuízos invocados pela Requerente relativamente ao seu bom nome, à sua 

imagem, à sua reputação e, por conseguinte, minimizar, igualmente, o impacto 

económico que a situação possa originar pelo que não se verifica a questão prévia da 

inutilidade superveniente da lide.

4.2. DE DIREITO
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A Requerente visa com a presente ação que se intime a Entidade requerida a 

abster-se de conduta ofensiva dos seus direitos fundamentaiS; mormente, o direito ao 

bom nome, à imagem, à presunção de inocência e à tutela jurisdicional efetiva. 

Alicerçam a urgência da presente intimação na circunstância de em breve ser emitida 

a decisão final relativa ao processo de contraordenação PRC/2017/11 prevendo, a 

Requerente que a Entidade requerida proceda de imediato à divulgação pública de 

síntese da decisão final tomada na sua página da Internet e ao envio de comunicado de 

imprensa para a comunicação atenta a conduta que vem sendo tomada pela mesma.

Por sua vez, a Entidade requerida reputa que a atividade de divulgação da 

decisão da decisão condenatória em processo de contraordenação ainda não transitada 

em julgado na sua página é legal, entendimento este que sustenta com base na 

interpretação dos artigos 32.- e 33.- da Lei da Concorrência, do artigo 48.-, alínea e), 

da Lei Quadro das Entidades Reguladoras [Lei n.® 67/2013, de 28.08) conjugado com 

0 artigo 46- dos Estatutos da Autoridade da Concorrência, Decreto-Lei n.- 125/2014 

de 18.08).

Vejamos.

A Constituição da República Portuguesa estatui, entre outros, o seguinte:

«Artigo 26.^

Outros direitos pessoais

1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da

personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à 
palavra, à reserva da intimidade da vida privada e familiar e à protecçõo legal contra 

quaisquer formas de discriminação.

2. (...)

(...)

Artigo 32.^

Garantias de processo criminal
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2. Todo 0 arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença de condenação, 

devendo ser Julgado no mais curto prazo compatível com as garantias de defesa.

(...)

10. Nos processos de contra-ordenação, bem como em quaisquer processos sancionatórios, são 

assegurados ao arguido os direitos de audiência e defesa».

Por questões de organização e economia, convoca-se e dá-se por reproduzidos, 

nesta sede, o quadro normativo vertido supra, designadamente, os artigos 32.-, 33.- e 

90.^ da Ldc, artigo 48.® alínea e), da Lei-Quadro das Entidades Reguladoras e artigo 46.® 

dos Estatutos da Autoridade da Concorrência.

Da leitura dos artigos 32.® e 33.® da LdC (supra transcritos) resulta que os 

mesmos regulamentam o regime de acesso e consulta do próprio processo 

contraordenacional, ou seja, de que forma e com que limites podem os destinatários 

daquelas normas aceder e consultar o respetivo processo, o que não contende com a 

matéria em questão nos autos.

Por sua vez, o disposto no artigo 48.®, alínea e), da Lei Quadro das Entidades 

Reguladoras (prevendo que entidades reguladoras devem disponibilizar na sua página 

eletrónica todos os dados relevantes, nomeadamente, a informação referente à 

atividade reguladora e sancionatória) e o artigo 46.® dos Estatutos da Autoridade da 

Concorrência, (onde a propósito do dever de transparência, consta que a Entidade 

requerida deve disponibilizar uma página eletrónica com os dados relativos às suas 

atribuições (alínea f)) e pode emitir e publicar na respetiva página eletrónica os 

relevantes comunicados de imprensa (n.® 2)) deve ser interpretado em consonância 

não só com o disposto no artigo 90.® da Ldc (que estatui a possibilidade de publicar «a 

versão não confidencial das decisões proferidas») mas também assegurando que tutela 

jurisdicional é a adequada a prevenir os direitos fundamentais envolvidos.

Com efeito, um comunicado público sobre uma decisão final do processo de 

contraordenação que impute a prática de ilícitos concorrenciais e que contenha a
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identificação da empresa condenada, de colaboradores, de marcas por si 
comercializadas, bem como excertos de meios de prova do processo, antes do respetivo 

trânsito em julgado viola o direito à presunção de inocência (previsto no artigo 32.- n.^ 

2 e n.-10 da CRP), e atenta contra direito ao bom nome e reputação da pessoa coletiva 

envolvida (cf. artigo 26.-, n.-1 da CRP).

Considerando, que a decisão em causa não é uma decisão transitada em julgado 

porquanto encontra-se em curso prazo para a sua impugnação judicial e que a 

divulgação da adoção da dita decisão final sancionatória contra determinada empresa 

pela Entidade requerida resulta numa ampla difusão na comunicação social (de que é 

exemplo o sucedido com o comunicado de 06.08.2022 - cf. alínea J) do probatório), 

conclui-se que a conduta da Entidade requerida é suscetível de violar os direitos 

fundamentais ao bom nome, à presunção de inocência e à tutela jurisdicional efetiva, 

da Requerente.

Com efeito, uma interpretação e aplicação das normas em conformidade com os 

direitos fundamentais, de forma a assegurar a sua efetividade, implica que a 

Autoridade da Concorrência não publicite na página eletrónica que dispõe para o efeito, 

na sequência da decisão final que proferir no processo de contraordenação 

PRC/2017/11 e antes do respetivo trânsito em julgado, comunicados relativos a essa 

decisão, com a identificação dos visados ou de qualquer dos seus colaboradores, 
referências a marcas comercializadas e excertos de meios de prova constantes dos 

autos.

0 Tribunal Central Administrativo do Sul pronunciou-se sobre a matéria em 

questão no Acórdão de 20.01.2022, processo n.®1282/21.0BELSB, disponível em 

www.dgsi.pt. (cf. doc. 11 a fls. 269 a 291 dos autos SITAF), cujo entendimento é transponível 
para os presentes autos e a que se adere, tendo, então, exarado o seguinte:

«(...) Sucede que a par do cumprimento dos deveres de transparência e de 

comunicação que impendem sobre a AdC, previstos no art 48° da Lei Quadro das 

Entidades Reguladoras e no art 46- dos Estatutos da AdC), tem a mesma entidade de
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proceder à publicação de comunicados de imprensa de decisões finais que profira no 

âmbito de processos contraordenacionais, mas, no respeito pelos direitos e interesses 

legalmente protegidos dos cidadãos, como o direito à presunção de inocência, ao bom 

nome e reputação.

Pois, um comunicado público sobre a decisão final do processo de 

contraordenação, contendo a identificação da requerente e de colaboradores, das marcas 

por si comercializadas, de excertos de meios de prova do processo, a imputar-lhe a prática 

de ilícitos concorrenciais, antes do respetivo transito em julgado, viola o direito à 

presunção de inocência, previsto no artigo 32^ n-2el0da CRP e, consequentemente, põe 

em causa o direito ao bom nome e reputação da pessoa coletiva da requerente/ 

recorrente, com consagração constitucional no art26-, n- 1 da CRP.

A atuação da AdC, ao publicitar, na sua página eletrónica, no separador «notícias 

e eventos», que condenou a requerente em processo de contraordenação em matéria de 

concorrência, com uma síntese da sua decisão, a identificação da requerente, excertos de 

mensagens de correio eletrónico, quando ainda está em curso o prazo para impugnação 

judicial de tal decisão condenatóría, priva-a do direito de manter um estatuto e imagem 

de inocência junto da opinião pública.

Só cumprindo os limites ao princípio da transparência a AdC pode e deve divulgar 

a sua atividade, neste caso, sancionatória, expurgando a identificação da requerente/ 

recorrente e de qualquer um dos respetivos colaboradores, ou de qualquer das marcas 

por si comercializados ou quaisquer outros elementos que identifiquem ou associem a 

decisão final do procedimento à requerente antes do respetivo transito em julgado» [no 

mesmo sentido, Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul de 20.11.2022, processo n.® 
1556/21.0BELSB, junto com o requerimento inicial a fls. 292 a 317 dos autos SITAFJ.

Ou seja, 0 interesse da publicitação e transparência da atividade da Entidade 

requerida não abrange a emanação de comunicados de imprensa de decisões 

relativamente às quais não foi ainda exercido qualquer controlo jurisdicional, afetando
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0 seu bom nome e reputação, a sua presunção de inocência e o seu direito à tutela 

jurisdicional efetiva.

Com efeito, a divulgação do teor, as partes, os meios de prova e outras 

informações para além da inserção no campo próprio da página da Entidade requerida, 
onde estão já acessíveis as decisões finais por si tomadas, designadamente, através de 

«notícias e eventos» inseridos na página de internet, de comunicados de imprensa, de 

inserção de hiperligações ou eventualmente de contacto direto com os meios de 

comunicação social não é proporcional face aos interesse público que o Direito da 

Concorrência pretende salvaguardar.

Face ao exposto, deve o pedido da Requerente ser julgado totalmente

procedente.

Das Custas

No final da sentença deve o juiz, nos termos do artigo 607.®, n.® 6, do CPC, 
aplicável ex vi artigo 1.®, do CPTA, condenar os responsáveis pelas custas processuais 

no seu pagamento e indicar a proporção da respetiva responsabilidade.

Nos termos artigo 3.®, n.® 1, do RCP (Regulamento das Custas Processuais), as 

custas processuais abrangem a taxa de justiça, os encargos e as custas de parte.

Estatui 0 artigo 527.®, n.® 1, do CPC (aplicável ex vi artigo 1.® do CPTA), que «[a] 

decisão que julgue a ação ou algum dos seus incidentes ou recursos condena em custas a 

parte que a elas houver dado causa ou, não havendo vencimento da ação, quem do 

processo tirou proveito», postulando o n.® 2 do referido artigo que dá causa às custas do 

processo a parte vencida, na proporção em que o for, deste modo fazendo o legislador 

apelo ao princípio da causalidade, no âmbito do qual um nexo objetivo de causalidade 

deve ligar a conduta de quem aciona ou é acionado e a lide respetiva.
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Na presente ação, não há lugar a custas, em face da isenção prevista no artigo 

4.-, n.® 2, alínea b], do Regulamento das Custas Processuais.

V. DECISÃO

Considerando os fundamentos de facto e de direito supra expostos;

- Julgo improcedente a exceção de incompetência material dos Tribunais 

Administrativos;

- Julgo improcedente a exceção de inidoneidade do meio processual;

- Julgo improcedente a inutilidade superveniente da lide;

- Julgo a presente intimação procedente e, consequentemente, intimo a Entidade 

Requerida, a Autoridade da Concorrência, a abster-se de divulgar publicamente, na 

sequência da respetiva decisão final no PRC/2017/11, antes do respetivo trânsito em 

julgado, através de «comunicados» relativos a essa Decisão ou quaisquer outros meios, 
a identificação da ora Requerente (imediata ou através de um link / hiperligação no 

comunicado a remeter para página eletrónica com essa identificação), de qualquer um 

dos respetivos colaboradores, ou de qualquer das marcas por si comercializadas, e a 

inclusão de excertos de meios de prova constantes dos autos.

Sem custas, por isenção legal.

Registe e notifique [pelo meio mais expedito).

***
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A juiz de Direito

(Texto elaborado em suporte informático, com aposição de assinatura eletrónica avançada, em formato digital 
- Cf. artigo 131.^, n.®5, do CPCe artigo 16.^ da Portaria
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