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Proc. n.9 1556/21.0BELSB

Recursos jurisdicionais em processos urgentes

Recorrente: SUMOL+COMPAL, S.A. e SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A., 
Recorrida; AUTORIDADE da CONCORRÊNCIA

Acordam na I.2 Secção do Tribunal Central Administrativo Sul

I. RELATÓRIO

SUMOL+COMPAL, S.A. e SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A., intentaram junto do Tribunal 
Administrativo de Círculo de Lisboa (TAC de Lisboa), ao abrigo dos artigos 109.9 e seguintes 
do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), a presente intimação para 
protecção de direitos, liberdades e garantias contra a AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA 
(AdC), pedindo a intimação desta a abster-se de divulgar publícamente, na sequência da 
respetiva Decisão Final no PRC/2017/4, antes do respetivo trânsito em julgado, através de 
"comunicados" relativos a essa Decisão ou quaisquer outros meios, a identificação das oras 
Requerentes, 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.

O Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa proferiu, em 19.11.2021, sentença em que 
se julgou incompetente em razão da matéria para conhecer do presente processo de 
Intimação, considerando competente o Tribunal da Concorrência Regulação e Supervisão 
(adiante "TCRS").

Inconformadas as Requerentes / Recorrentes interpuseram recurso para este TCA Sul 
terminando as suas alegações com a formulação das conclusões que, de seguida, se 
transcrevem:
I. O presente recurso vem interposto da douta Sentença do Tribunal Administrativo de Círculo de 
Lisboa (adiante "TAC Lisboa"), de 19.11.2021, na qual 0 mesmo se julgou incompetente em razão da 
matéria para conhecer do presente processo de Intimação, considerando competente 0 Tribunal da 
Concorrência Regulação e Supervisão (adiante 'TCRS") - cfr. n.s i do texto das presentes Alegações;
II. Com 0 devido respeito - e é verdadeiramente muito -, as oras Recorrentes não podem concordar 
com 0 decidido, razão pela qual interpõem 0 presente recurso - cfr. n.s 1 do texto das presentes 
Alegações;
ill. Estão em causa no presente processo "comunicados de imprensa" publicitados na página da 
internet da Autoridade da Concorrência (adiante "AdC") e enviados pela mesma para a 
comunicação social (v., nomeadamente, arts. 1.^, 2.s, 54.s e segs. e 109.^ e segs do Requerimento 
Inicial, adiante "R.I.", e Doc. 2 aí indicado; cfr. l.s conclusão na pág. 52 do R.l.) - não está aqui em 
causa qualquer ato do processo contraordenacional, mas sim aquela prática da assessoria de
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imprensa da AdC (veja-se, também, a este respeito, a delimitação expressamente efetuada nos arts. 
16.^ a 18.^, 34.^ e 162.^ do R.l.) - cfr. n.^2do texto das presentes Alegações;
IV. Sublinhe-se que, conforme Acórdãos Juntos como Does. 5 e 7 a 9 do R.I., esse douto Tribunal já 
apreciou e decidiu processos idênticos ao presentes, não tendo suscitado a sua incompetência - 
antes pelo contrário, desses doutos Acórdãos resuita clara a competência dos Tribunais 
Administrativos para apreciar e decidir o presente processo - cfr. n.s 3 do texto das presentes 
Alegações;
V. Por seu turno, o TCR5, até a esta data, sempre se julgou incompetente para apreciar e decidir 
processos como o presente (v. Doc. 10 do R.I.; cfr. Doc. 4 apresentado com o Requerimento, de 
04.10.2021) - cfr. n.s3do texto das presentes Alegações;
VI. Contrariamente ao decidido no douta Sentença recorrida, os Tribunais Administrativos são 
competentes para apreciar e decidir o presente processo de Intimação para a Proteção de Direitos, 
Liberdades e Garantias, sendo que, com o devido respeito, a douta Sentença acaba por não seguir os 
ensinamentos da jurisprudência e doutrina que cita, relativamente à aferição da competência em 
razão da matéria, verificando-se que a mesma não atendeu à relação jurídica controvertida, ta! como 
a mesma vinha definida pelas oras Recorrentes no R.l, extrapolando-a e entrando em apreciação de 
mérito - cfr. n.ss 4 e segs. do texto das presentes Alegações;
VII. A douta Sentença enquadra incorretamente o R.l. quando se refere a "medidas em processo de 
contraordenação", o que não é o caso, como decorre do alegado no R.l.
- o que está aqui em causa é um procedimento administrativo da assessoria de imprensa da AdC e 
não um ato em processo contraordenacional, como se afirma na douta Sentença recorrida (maxime 
quando afirma que o TCRS tem competência para a "generalidade das questões relativas a atos 
praticados pela Autoridade da Concorrência em processo de contraordenação" - sublinhado 
acrescentado por nós) - cfr. n.SsBaSdo texto das presentes Alegações;
VIII. Por seu turno, a causa de pedir apresentada no R.l. também determina que se conclua pela 
competência dos Tribunais Administrativos, conforme, aliás, decorre dos Acórdãos desse douto 
Tribunal, juntos como Does. 5 e 7 a 9 do R.l, proferidos em processos idênticos ao presente - em 
concreto, é aqui invocada a violação de direitos fundamentais à presunção de inocência, ao bom 
nome e imagem e à tutela jurisdicional efetiva (v. arts. 109.^ e segs. do R.l), e não a violação de 
normas da LdC, sendo feita alusão o essas normas apenas para demonstrar que as mesmas não 
preveem a publicitação em apreço, através de "comunicados" ou outros meios, o que, claramente, 
não retira competência aos Tribunais Administrativos (a demonstração de inexistência de norma 
habilitadora tem sempre que ser efetuada em qualquer processo de intimação e, como visto acima, 
no texto das presentes Alegações, a apreciação de normas da LdC não é, por si só, atributiva de 
competência ao TCRS) - cfr. n.s 9 do texto dos presentes Alegações;
IX. Feita esta caracterização do processo, não podemos acompanhar a douta Sentença recorrida 
quando defende que a competência cabe aqui ao TCRS, nos termos do art. 112.s/i/a) da Lei de 
Organização do Sistema Judiciário (adiante "LOSJ") - cfr. n.ss 10 e segs. do texto das presentes 
Alegações;
X. O referido art. 112.s da LOSJ não atribui competência ao TCRS relativamente a todos e quaisquer 
procedimentos da AdC ou a qualquer aplicação de normas da LdC, resultando do mesmo que a 
opção legislativa não foi a de atribuição de uma competência genérica ao TCRS, antes pelo 
contrário, especificaram-se expressamente os casos em que a competência pertence ao TCRS - cfr. 
n.ss 10 e segs. do texto das presentes Alegações;
XI. A aplicação da alínea a) do n.s i do art. 112.s da LOSJ, em que se fundamenta a decisão da douta 
Sentença recorrida, pressupõe que, cumulativamente, (i) se trate de questões relativas a recurso, 
revisão e execução; (ii) respeite a decisões, despachos e demais medidas em processo de
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contraordenaçõo; e ainda (UI) sejam legalmente suscetíveis de impugnação - c/r. n.s ii e 12 do texto 
das presentes Alegações;
XII. Ora, no caso em apreço, nõo se verifica nenhum destes requisitos atributivos de competência do 
TCRS, pois, além do mais, nõo estamos perante recurso, revisõo e execução, mas sim pedido de 
abstenção de conduto da AdC; nõo se trata de decisões, despachos e demais medidas em processo de 
contraordenaçõo, mas sim de procedimento da AdC de publicitação da sua atividade, maxime através 
de "comunicados de imprensa" publicados na respetiva página na internet e/ouenviados para a 
comunicação social; e nõo se trato de matéria sujeita o processo de impugnação contraordenacional - 
cfr. n.ss 11 e 12 e segs. do texto das presentes Alegações;
XIII. Não podemos acompanhar a douta Sentença recorrida quando conclui que a Lei atribui uma 
competência genérica ao TCRS, ou seja, faz uma interpretação extensiva do art. 112.9 da L05J - cfr. 
n.913 do texto das presentes Alegações;
XIV. Como decorre do art. 11.9 do c Civil e da Jurisprudência acima transcrita (entre outra no mesmo 
sentido), as normas que fixam a competência dos Tribunais de competência especializada, como é o 
caso, nõo são suscetíveis de interpretação analógica, nem de interpretação extensiva que, na 
prática, foi o que se fez na douta Sentença recorrida (em violação daquele preceito), alargando a 
competência do TCRS a todas e quaisquer questões que estejam remotamente relacionadas com 
processo contraordenacional, mesmo que apenas se trate de um comunicado de imprensa que refere 
um processo contraordenacional e nõo de um ato ou decisão praticado em processo 
contraordenacional - cfr. n.s 13 do texto das presentes Alegações;
XV. Note-se, ainda, que o processo em apreço é instaurado como intimação para a proteção de 
direitos, liberdades e garantias, nos termos dos arts. 109.9 e segs. do CPTA, cuja competência para 
apreciação e decisão pertence aos Tribunais Administrativos - cfr. n.9 14 do texto das presentes 
Alegações;
XVI. Relativamente a este argumento, é manifesto que, como referido na douta Sentença recorrida, 
por si só, a circunstância de se intentar um processo desta natureza não significa, por si só, que a 
competência pertence aos Tribunais Administrativos, mas é um importante elemento interpretativo, 
nomeadamente atendendo ao facto de tal meio processual não se encontrar previsto na Lei da 
Concorrência, aprovada pela Lei 19/2012, de 08.05, e alterada pela Lei 23/2018, de 05.06 (adiante 
"LdC"), a qual apenas alude a ações administrativas no seu art. 92.9, cfe impugnação de decisões 
"proferidas em procedimentos administrativos a quese refere [aquelaj lei", o que, claramente, não é 
0 caso - cfr. n.914 do texto das presentes Alegações;
XVII. Na sequência do acima exposto o litígio dos autos cabe na alínea a) do n.9 i do art. 4.9 do 
ETAF, pois está em causa a tutela de direitos fundamentais das ora Recorrentes, face a um 
procedimento de uma entidade pública - a AdC - de publicitação da sua atividade através de 
"comunicados de imprensa" publicados na respetiva página na internet e enviados para a 
comunicação social. - cfr. n.9s 15 e segs. do texto das presentes Alegações;
XVIII. Não se acompanha a douta Sentença quando se afasta das decisões do TCRS em que este 
Tribunal (sempre) se Julgou incompetente, em razão da matéria, para conhecer processos como o 
presente, considerando competentes os Tribunais Administrativos, precisamente porque atende à 
relação material controvertida, tal como configurada no R.L, e ao facto de a sua competência 
especializada nõo permitir interpretações extensivas ou o uso da analogia - cfr. n.ss 16 e segs. do 
texto das presentes Alegações;
XIX. Finalmente, o Acórdão do TCA SUL citado na douta Sentença recorrida não determina que aqui 
se conclua pela incompetência dos Tribunais Administrativos e pela competência do TCRS - cfr. n.9s 18 
e segs. do texto das presentes Alegações;
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XX. Nesse douto Acórdão do TCA Sul, de 21.01.2021, mvocado no parágrafo 19 da douta Sentença 
recorrida, proferido em processo de Intimação relativo a "comunicado" referente a nota de ilicitude, 
reconhece-se que a situação é "de fronteira" e afirma-se (contrariamente ao decidido na douta 
Sentença recorrida) "não estamos aqui perante a típica decisão, despacho ou medida tomada em 
processo de contraordenação" (sublinhado nosso), concluindo-se, contudo, pela "incompetência 
material dos Tribunais Administrativos para conhecer da presente acção, atento o facto de o 
comportamento que se visa evitar emergir de procedimento contra-ordenacional (...); a circunstância 
de as normas legais convocadas pelas Recorrentes para conhecer do litígio se subsumirem ao direito 
contra-ordenacional e bem assim a intenção do legislador de centralizar no (TCRS) a competência 
para conhecer das decisões da Autoridade da Concorrência, sejam elas emitidas em procedimentos 
administrativos ou contra-ordenacionais" - cfr. n.ss 18 e segs. do texto das presentes Alegações;
XXI. Ora, com o devido respeito, atento o disposto no art. 112.s da LOSJ, já acima analisado, não 
basta uma correlação com o processo contraordenacional, a apreciação de normas da LdC (além das 
normas de proteção de direitos fundamentais) ou a eventual intenção do legislador de centralizar no 
TCRS a competência para conhecer das decisões da AdC, para se concluir pela competência desse 
Tribunal - cfr. n.ss 18 e segs. do texto dos presentes Alegações;
XXII. Sendo que, após aquele processo ter sido remetido ao TCRS, o mesmo voltou a julgar-se 
incompetente em razão da matéria, em Sentença proferida por juiz diferente do que proferiu a 
Sentença acima transcrita no n.s 18, defendendo, nomeadamente, que "É inequívoco que as 
Requerentes pretendem reagir contra um acto atinente ò divulgação de factos relacionados com um 
processo contraordenacional. Contudo, isso só por si não é, salvo melhor opinião, bastante para 
conferir competência material a este Tribunal." (v. pág. 5 do Doc. 4 junto com o Requerimento de 
04.10.2021 - sublinhados nossos) - cfr. nSs 18 e segs. do texto das presentes Alegações;
XXIII. Conforme acima demonstrado, os Acórdãos do T. Conflitos e do TCA Norte, citados naquele 
douto Acórdão do TCA Sul, e o Acórdão do STA citado na douta Sentença recorrida, respeitam a 
situações totalmente distintas da aqui em apreço - cfr. n.^s 19 e segs. do texto dos presentes 
Alegações;
XXIV. Face a tudo o exposto, a competência para apreciar e decidir o presente processo não pertence 
ao TCRS, mas sim aos Tribunais Administrativos, enfermando a douta Sentença recorrida de erro de 
julgamento, ao decidir em sentido contrário, tendo violado o art. 4.3/i/a) do ETAF,o art. 112.s/i/a) 
da LOSJ e o art. ll.s do C. Civil".

Terminam pedindo o provimento do recurso e, em consequência, revogada a sentença 
recorrida, considerando-se competentes os Tribunais Administrativos para a apreciação e 
decisão do presente processo.

A Entidade Intimada, ora Recorrida, apresentou contra-alegações tendo formulado as 
seguintes conclusões:

"A. O entendimento perfilhado na douta Sentença Recorrida não é novo quanto a esta temática, 
tendo inclusive este mesmo Tribunal já se pronunciado em igual sentido face a anteriores pedidos de 
intimação.
B. Tais juízos de incompetência foram, inclusivamente, confirmados por Tribunais Superiores, 
conforme adiante se verificará.
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C. No âmbito do processo 1306/20.8BELSB, o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa - Unidade 
Orgânica 4 considerou-se incompetente em razão da matéria para conhecer de semelhante 
intimação.
D. Concluindo pelo entendimento de que serio competente para o efeito o Tribunal da Concorrência, 
Regulação e Supervisão.
E. Este juízo foi confirmado pela Secção de Contencioso Administrativo do Tribunal Central 
Administrativo Sul, no âmbito do mesmo processo, reiterando a incompetência material dos Tribunais 
Administrativos para conhecer de ações de intimação contra a AdC com esta concreta causa de pedir.
F. Sufragando este entendimento, indica-se ainda a sentença proferida, no âmbito do processo n.s 
15/21.5BELSB, pelo Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa - Unidade Orgânica 4.
G. De forma muito clarividente entende o Tribunal não se mostrar plausível pretender a Recorrente 
reagir contra uma posição tomado no âmbito de um processo contraordenacional noutro processo de 
índole totalmente diversa, para depois fazer aplicar os seus efeitos no processo de contraordenação.
H. A Jurisprudência mais recente tem também acompanhado este entendimento: veja-se a sentença 
proferida em 20.10.2021, pelo Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa - Unidade Orgânica 3, no 
âmbito do processo n.s 1282/21.OBELSB, assim como o conteúdo do Despacho de 19.11.2021, 
proferido pelo mesmo tribunal, no âmbito do processo n.51931/21.0BELSB.
I. Do exposto, decorre que o entendimento colhido na Sentença Recorrida quanto ò incompetência 
dos Tribunais Administrativos para conhecer do presente pedido de intimação vem secundar 
entendimentos prévios quanto a esta mesma matéria.
Nestes termos e nos demais de direito aplicáveis, deverá ser mantida a sentença recorrida.

0 Digno Magistrado do Ministério Público, notificado nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 146.5, n.s 1 e 147.2, n.s 2, do CPTA, não emitiu pronúncia.

Com dispensa de vistos, atenta a natureza urgente do processo, vem o processo 
submetido à conferência desta Secção do Contencioso Administrativo para decisão.

1.1. - Do Objecto do Recurso

Na fase de recurso o que importa é apreciar se a sentença proferida deve ser mantida, 
alterada ou revogada, circunscrevendo-se as questões a apreciar em sede de recurso, à luz 
das disposições conjugadas dos artigos 1442 n2 2, do Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos (CPTA) e 6392 n® i e 6352 do Código de Processo Civil (CPC) ex vi dos artigos 
12 e 1402 do CPTA, às que integram o objecto do recurso tal como o mesmo foi delimitado 
pelo recorrente nas suas alegações, mais concretamente nas suas respetivas conclusões 
(sem prejuízo das que sejam de conhecimento oficioso) e simultaneamente balizadas pelas 
questões que haviam já sido submetidas ao Tribunal o qt/o (vide, neste sentido António
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Santos Abrantes GeraldeS; in ‘'Recursos no Novo Código de Processo Civil", Almedina, 5s 
edição, págs. 119 e 156).

Das conclusões recursivas extrai-se que a questão essencial a aferir é da (in)competência 
da jurisdição administrativa para conhecer do presente litígio.

*

II-Fundamentação

II. 1 - De facto:

Na decisão recorrida não foi selecionada a matéria de facto relevante, o que se fará
de seguida.

A) Pela AdC foi determinada a imposição do segredo de justiça na decisão de abertura do inquérito de 
21.03.2017, que se baseou, fundamentalmente, na necessidade de proteção dos interesses da 
investigação, que podiam ser prejudicados pela publicidade do inquérito, atendendo, em particular, à 
obtenção dos elementos probatórios necessários ao preenchimento do tipo contraordenacional 
imputado aos visados (art. 32@ da Oposição)

B) As Requerentes são ambas visadas no processo de contraordenaçâo n.5 RC/2017/4, tendo sido iniciada 
a Fase de Instrução, no seguimento da notificação da Nota Ilicitude, em 26 de junho de 2020 (e 
apresentação da pronúncia das Requerentes, em 15 de outubro de 2020) - cf. doc. 14 junto ao 
requerimento inicial (r.i.);

C) Na deliberação precedente foi levantado o segredo de justiça - cf. art. 33S da Oposição;
D) A Nota de Ilicitude foi publicitada através de “comunicado" naquela página da internet da AdC (e 

enviada para a comunicação social), nomeadamente com a identificação das visadas (as aqui 
Requerentes e outras entidades - cf. does. 15 e 16 juntos ao r.i.;

E) Por deliberação do Conselho de Administração da AdC de 25 de Maio de 2021, foi determinada a 
prorrogação do prazo da fase de instrução até ao dia 31 de Dezembro de 2021, atendendo à 
necessidade de realização de diversos diligências de prova que foram requeridas por vários visados, nos 
termos dos n.os 1 e 2 do artigo 25.9 da Lei da Concorrência e da suspensão dos prazos processuais 
decretada pelo Governo em virtude da situação pandémica associada à covid-19, conforme deliberação 
que se junta e cujo conteúdo aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais - cf. 
doc. 17 junto ao r.i e doc. 1 da contestação;

F) A deliberação foi notificada no dia 25 de maio de 2021 (sob o registo n.9 S-AdC/2021/1403) às Visadas e 
comunicada aos seus mandatários, conforme o mesmo doc. n.9 l da contestação;

G) O modus operandi da AdC tem sido publicitar, após emitir a sua Decisão Final, um comunicado de 
imprensa no qual
(i) Divulga a identidade das empresas visadas;
(ii) Apresenta a sua síntese dos factos;
(iii) Tece juízos valorativos; e
(iv) Inclui excertos de meios de prova, designadamente de mensagens de correio eletrónico - acordo e 
doc. 2 junto ao r.i.;
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H) 0 "comunicado" da AdC relativo à Nota de Ilicitude em que eram visadas as aqui Requerentes, indicado 
em D), foi publicitado na página de internet da AdC na madrugada do mesmo dia em que o teor do 
mesmo era reproduzido no Jornal Expresso, com chamada à respetiva 1.^ página (v. Does. 15 e 16 
juntos ao r.i.,

I) É habitual que os comunicados de imprensa da AdC acima referidos tenham eco e sejam difundidos 
pela comunicação social nacional e internacional - facto admitido por acordo das partes;

J) Tais comunicados são inseridos na sua página eletrónica, estando acessíveis em 
http://www.concorrencia.pt/vPT/Noticias Eventos/Comunicados/Paginas/Comunicados.aspx ,
verificando-se que, desde 2005, a AdC publica comunicados sobre a adopção de decisões 
condenatórias, identificando as respetivas empresas visadas (art. 2? da Oposição).

K) Desde a criação da AdC em 2003 até à atualidade, tem-se assistido a uma proliferação e diversificação 
dos canais de comunicação (redes sociais, páginas eletrónicas mais dinâmicas, canais noticiosos, etc.), 
bem como da forma como se comunica {newsletters, podeasts, etc.), o que tem, determinado novas 
metodologias comunicacionais, sempre associadas a uma divulgação da actividade da AdC e a uma 
maior efetivação da política de concorrência (art. 4? da Contestação).

Nada mais foi provado, ou não provado, com interesse para a decisão sub judicio.

♦

IL2 De Direito

A propósito da questão decidenda identificada em I.I., este Tribunal em recentíssimo 
Acórdão, de 20.01.2022, proferido no Proc. n® 1282/21.0BELSB (não transitado em julgado), 
entendeu caber a esta Jurisdição a competência material para conhecer do presente litígio.

Aí se decidiu:
"Está posta em causa a decisão que julgou o tribunal administrativo materialmente incompetente 
para conhecer da intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias, por considerar que, 
atendendo à forma como a requerente configura a presente intimação, o que está em litígio é a 
legalidade da publicitação/ divulgação da decisão final pela entidade requerida, no âmbito do 
processo contraordenacional ao qual foi atribuída a referência interna PRC/2017/8, isto antes do 
respetivo trânsito em julgado.
Assim colocada a questão, se esta fosse a questão do litígio, o tribunal recorrido teria decidido 
bem. Contudo, não podemos retirar conclusões precipitadas.
Porque o que está em causa nos presentes autos não se prende com o disposto nos artigos 32s, ns 
6 e 9QS da Lei da Concorrência [aprovada pela Lei ns 19/2012, de 8.5 e alterada pela Lei ns 
23/2018, de 5.6 e pelo DL n^ 108/2021, de 7/12, que passamos a identificar como LdC], que 
estabelecem as situações em que a Autoridade da Concorrência (AdC) pode ou deve publicar 
decisões na sua página eletrónica.
O que na verdade vem questionado nos autos, nomeadamente, nos arts 1^, 2s, 16^, 17^, 18^, 51^, 
63®, 68®, 148®, 149®, 155® da petição inicial, prende-se com uma prática da Autoridade da 
Concorrência derivada da interpretação da Lei Quadro das Entidades Reguladoras, aprovada pela 
Lei rj® 67/2013, de 28.8, com as alterações dadas pela Lei n® 71/2018, de 31.12 e pela Lei n® 75- 
B/2020, de 31/12, mais precisamente com o disposto no artigo 48^, al e), conjugado com o artigo
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45®, n® 1, al f) e ns 2 dos Estatutos da Autoridade da Concorrência, aprovados pelo DL n® 
125/2014 de 18.8.
Ou seja, nao vem questionada qualquer atuação da Autoridade da Concorrência na tramitação do 
processo contraordenacional PRC/2017/8, designadamente, no que tange à divulgação na sua 
página eletrónica das decisões finais adotadas em sede de processos por práticas restritivas, sem 
prejuízo da salvaguarda dos segredos de negócio e de outras informações consideradas 
confidenciais (cfr art 32s, n® 6 da LdC). O art 90s da LdC, sob a epígrafe divulgação de decisões, 
prevê:
1 - A Autoridade da Concorrência 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.s 3 do artigo 24.s, do n.s 3 
do artigo 29.^, do n.s i do artigo 50.® e do n.s i do artigo 53.s, referindo se as mesmas estão 
pendentes de recurso judiciai.
2 - A Autoridade da Concorrência pode publicar na sua página eletrónica a versão não confidencial 
das decisões proferidas nos termos das alíneas h) a k) do n.s 1 do artigo 68.^, referindo se as 
mesmas estão pendentes de recurso judicial.
3 - A Autoridade da Concorrência deve ainda publicar na sua página eletrónica decisões judiciais 
de recursos instaurados nos termos do n.s i do artigo 84.sedon.^ldo artigo 89.®
4 - A Autoridade da Concorrência pode também publicar, na sua página eletrónica, as decisões 
judiciais de recursos instaurados nos termos do n. 91 do artigo 92.s e dos n9 la 3do artigo 93.9 
Compulsada a petição inicial o que a requerente, ora recorrente, in casu, pretende do tribunal é a 
intimação da Autoridade da Concorrência a abster-se de divulgar/ publicar na sua página da 
internet, no separador intitulado Noticias e Eventos, através de comunicado, e na comunicação 
social, dados sobre a decisão final que prevê vir a ser emitida no processo de contraordenaçõo 
PRC/2017/8, com a identidade das empresas visadas no processo, síntese dos factos, excertos de 
meios de prova. Uma vez que qualifica tal atuação violadora do seu direito à presunção de 
inocência, previsto no art 329, n9 2 e 10 da CRP, ao bom nome e imagem, à tutela jurisdicional 
efetiva.
No artigo 489, em concreto, na alínea e), da Lei Quadro dos Entidades Reguladoras está previsto 
que as entidades reguladoras devem disponibilizar na sua página eletrónica todos os dados 
relevantes, nomeadamente a informação referente à atividade regulatória e sancionatória.
No artigo 469, n® 1 dos Estatutos da Autoridade da Concorrência, a propósito do dever de 
transparência, consta que a AdC disponibiliza uma página eletrónica com os dados relativos às 
suas atribuições e pode, de acordo com n® 2, emitir e publicar na respetiva página eletrónica os 
relevantes comunicados de imprensa.
Ora, a publicitação da atividade da Autoridade da Concorrência, nomeadamente a informação 
referente à atividade reguladora e sancionatória, [art 469, n® 1, al f) DL n® 125/2014, de 18.8: 
nomeadamente estatísticas, prática decisória e jurisprudência associada, estudos e inquéritos 
setoriais, consultas públicas ou convites à pronúncia de natureza análoga] como a recorrente 
alega, não faz parte do processamento e punição das infrações no âmbito do ilícito de mera 
ordenação social por violação de normas de direito administrativo em matéria de concorrência. 
Como decidiu o TCA Sul em acórdão proferido a 4.2.2021, no processo n9 1233/20, tramitado 
entre as mesmas partes, apenas relativo a momento anterior no mesmo processo de 
contraordenaçõo, em concreto, ò publicitação da nota de ilicitude, através de comunicados 
publicados na página da internet ou enviados para os órgãos de comunicação social, o que se 
discute nos presentes autos resulta das competências e deveres numa outra dimensão distinta do 
exercício de poderes em matéria contraordenacional. Na medida em que o presente dissidio se 
insere no âmbito dos deveres de informação ínsitos no art 489 da Lei Quadro das Entidades
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Reguladoras, em conformidade com a princípio da transparência, como seja a divulgação pública 
através da página eletrónica da recorrente de atos relativos ao aludido processo, como resulta do 
comunicado 10/2020.
Em suma, a decisão recorrida afasta a competência dos tribunais administrativos para conhecer 
deste litígio, imputando-a ao Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, porque 
incorretamente identifica o objeto do processo como sendo a legalidade da publicitação/ 
divulgação da decisão final pela entidade requerida, no âmbito do processo contraordenacional 
ao qual foi atribuída a referência interna PRC/2017/8, isto antes do respetivo trânsito em julgado, 
como prevê o art 32s, nsseo art 90^ da LdC.
Quando o que a recorrente pretende é impedir que a AdC, no âmbito da publicitação da sua 
atividade, em cumprimento do princípio administrativo da transparência, mediante comunicados, 
publicados na sua página da internet, em Notícias e Eventos, e enviados para a comunicação 
social, venha a apresentar uma síntese do decisão, com a identificação da recorrente, de qualquer 
dos seus colaboradores ou de qualquer das marcas por si comercializadas e a inclusão de excertos 
de meios de prova constantes do procedimento de contraordenação.
Em matéria de concorrência, o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão aprecia queixas 
por violação de disposições legais integradas no Direito da Concorrência e no âmbito das leis sobre 
0 regulação e supervisão. Aprecia também os recursos jurisdicionais dos processos 
contraordenacionais instruídos e deliberados pelas autoridades reguladoras e de supervisão (por 
ex. aplicação de coimas ou inibições de atividade).
0 Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS) foi criado pela Lei n^ 46/2011, de 24.6 
e instalado pela Portaria ns 84/2012, de 29 de março de 2012, correspondendo ao objetivo de 
criar um tribunal de competência especializada em matéria de concorrência.
Nos termos dos arts 83^, ns 3, al b) e 112^ da Lei da Organização do Sistema Judiciário (aprovada 
pela Lei ns 62/2013, de 26.8) o TCRS 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 AdC;
b. questões relativas a recurso, revisão e execução das decisões da AdC proferidas em 
procedimentos administrativos a que se refere o regime jurídico da concorrência, bem como da 
decisão ministerial prevista no artigo 34. s do Decreto-Lei n. s 10/2003, de 18 de janeiro;
c. questões relativas a recurso, revisão e execução das demais decisões da AdC que admitam 
recurso, nos termos previstos no regime jurídico da concorrência;
d. ações de indemnização cuja causa de pedir se fundamente exclusivomente 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 5 de junho;
e. todas as demais ações civis cuja causa de pedir se fundamente exclusivamente em infrações ao 
direito da concorrência previstas nos artigos 9.s, 11.s e 12.s da Lei n.s 19/2012, de 8 de maio, em 
normas correspondentes de outros Estados-Membros e/ou nos artigos lOl.s e 102.s 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 5 de junho;
f os respetivos incidentes e apensos, bem como a execução das decisões e ações referidas nas 
alíneas anteriores.
No que concerne à alínea a), em concreto art 112s, ns i, al a) da Lei da Organização do Sistema 
Judiciário, na qual a sentença recorrida alicerça a incompetência material do tribunal 
administrativo, a mesma seria de aplicar ao caso se a pretensão da requerente/ recorrente fosse
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de deduzir no processo de contraordenaçõo. Porém, o pedido de intimação formulado nos autos 
visa a abstenção de publicitação da atividade da AdC, relacionada com um processo de 
contraordenação, mas que não se confunde com o artigo 90^ da LdC, do NRJC, cujo âmbito está 
limitado ao dever de publicar na sua página eletrónica a versão não confidencial das decisões que 
tomar no processo de contraordenação.
Em abono da verdade, a prática/ a atuação administrativa que aqui se pretende obstar tem a ver 
com informação sobre a atividade de supervisão e sancionatória da Autoridade da Concorrência, 
com a transparência, com a visibilidade do funcionamento e da atuação da Administração, não 
com matéria de concorrência, de ilícito de mera ordenação social em processos por práticas 
restritivas, com a publicação na sua página eletrónica da versão não confidencial das decisões 
finais adotadas nos processos contraordenacionais.
Assim sendo e porque, conforme constitui doutrina e Jurisprudência pacíficas, a competência em 
razão da matéria é apreciada em função dos termos em que a ação é proposta e determina-se 
pelo modo como o autor estrutura o pedido e os respetivos fundamentos ou causa de pedir (cfr 
Manuel de Andrade, «Noções Elementares de Processo Civil», com a colaboração de Antunes 
Varela, nova edição, revista e atualizada por Herculano Esteves, 1976, pág 91; acs do Tribunal de 
Conflitos, a título de exemplo, de 26.1.2017, processo n^ 52/14).
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 jurisdicionai comum ou no ordem jurisdicional 
administrativa.
Estabelece o art 212s, ns 3 da CRP que compete 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.
Reafirmando a cláusula geral estabelecida na Constituição, que define a competência dos 
tribunais administrativos de um ponto de vista substancial, referindo-a aos litígios emergentes das 
relações jurídicas administrativas, vem o art is, ns i do Estatuto dos Tribunais Administrativos e 
Fiscais dispor: «Os tribunais da jurisdição administrativa e fiscal são os órgãos de soberania com 
competência para administrar a justiça em nome do povo, nos litígios compreendidos pelo âmbito 
de jurisdição previsto no art 4® deste Estatuto».
Por sua vez, o arts 4s do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais determina a competência 
da jurisdição administrativa, quer através de enumeração dos litígios nela incluídos - enumeração 
positiva - quer através dos excluídos - enumeração negativa.
Desde logo, o art 4® ns i, al a) do ETAF estabelece, de forma global quanto aos litígios jurídico- 
administrativos, que: «1 - Compete aos tribunais da jurisdição administrativa e fiscal a apreciação 
de litígios que tenham nomeadamente por objeto:
a) Tutela de direitos fundamentais e outros direitos e interesses iegalmente protegidos, no âmbito 
de relações jurídicas administrativas e fiscais».
Esta al a) do ns 1, complementada com a al b) do mesmo ns l, que refere «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», é a norma geral em matéria de 
delimitação da jurisdição administrativa, aquela que, na sequência do art 1^, n^ 1 do ETAF, 
reconhece os respetivos tribunais com competência para dirimir quaisquer litígios que sejam 
regulados pelo direito administrativo ou pelo direito fiscal.
O que significa que o legisiador define o âmbito da jurisdição administrativa por referência aos 
litígios emergentes das relações jurídicas administrativas.
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0 que nos perniite extrair a ilação de que à jurisdição adn)inistrativa incumbirá, em regra, o 
Julgamento de quaisquer açôes 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).
No caso, a intervenção da AdC é uma verdadeira atuação administrativa, desenvolvida a coberto 
do art 48^, al e) da Lei Quadro das Entidades Reguladoras e do art 46^, n^ 1, al f) e n^ 2 dos 
Estatutos da Autoridade da Concorrência, sob a égide da transparência, do princípio da 
transparência enquanto princípio fundamental da Administração Pública.
A Autoridade da Concorrência foi criada em 2003, com o objetivo de assegurar o respeito pelas 
regras de concorrência em Portugal, tendo em vista o funcionamento eficiente dos mercados, a 
repartição eficaz dos recursos e os interesses dos consumidores. Nessa medida, a AdC tem 
especiais responsabilidades, atento o respetivo carácter transversal no que respeita à missão de 
defesa da concorrência, no âmbito da qual possui uma Jurisdição alargada a todos os sectores da 
atividade económica. Para além do especial âmbito de intervenção, a AdC é uma entidade 
administrativa independente, estando, por isso, a sua atuação integralmente subordinada aos 
deveres e princípios fundamentais que regem a Administração Pública, nomeadamente o dever de 
prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e interesses iegaimente protegidos dos 
cidadãos, e os princípios da igualdade, proporcionalidade. Justiça, imparcialidade, boa fé e 
transparência.
A transparência ou a divulgação ativa da atividade regulatória e sancionatória da AdC nos 
respetivos sítios na internet, dando a conhecer a atuação desta entidade, sofre, no entanto, 
limites.
A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, art 41^, ns 2, al b), limita a aplicação do 
princípio da transparência pelo respeito devido aos legítimos interesses da confidencialidade e do 
segredo profissional e comercial.
0 binómio transparência/segredo (sigilo) deve ser analisado e regulado de forma responsável. Já 
que existem informações confidencias ou sigilosas, que não devem ser divulgadas, sob pena de 
colocar em risco outros valores e direitos tutelados pela Lei.
De facto, há vaiores e interesses fundamentais do nosso sistema constitucional que Justificam 
limitações à transparência administrativa; há, por outras palavras, «segredos desejáveis» (Raquel 
carvalho, em «O Direito à informação Administrativo Procedimental», Porto, Universidade 
Católica Portuguesa, 1999, pág 73) ou, talvez mais rigorosamente, segredos decorrentes de 
imposições constitucionais (de que são exempios evidentes os arts 61^, ns i, 35^, 156^, al d), e 
268^, ns 2 da CRP) e mesmo de preocupações Justificadas de reserva de intimidade administrativa. 
Por conseguinte, a atividade da Administração deve processar-se de modo transparente, de modo 
visível para todos, salvo nos casos de reserva ou segredo administrativos Justificados.
A divulgação de informações sem limites, designadamente pelos meios eletrónicos e antes do 
trânsito em Julgado de decisão condenatória, a ponto de se aicançar uma supertransparência, 
pode por em causa, como aponto a recorrente, in casu, a presunção de inocência do arguido ou o 
bom nome e reputação da pessoa coletiva.
Nesta dimensão, dita o princípio da transparência que a Administração deve comportar-se sempre 
de modo não apenas a ser, mas também a parecer imparcial, isenta, equidistante, racional e 
objetiva, com vista a permitir fundar a confiança dos administrados e da comunidade em geral 
nos poderes públicos (cfr art 9s, parte finai, do CPA).
A recorrente pretende assim, com a presente intimação para proteção dos seus direitos, 
liberdades e garantias, obstar à disponibilização de informação, através de comunicados, sobre a
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sua identificação, a identificação de qualquer dos seus colaboradores, de qualquer das marcas por 
si comercializadas, inclusão de excertos de meios de prova constantes dos autos antes do trânsito 
em julgado da decisão finai que prevê vir a ser emitida no processo de contraordenaçõo. 
Reproduzindo o respetivo pedido, a recorrente pretende neste processo a intimação da Autoridade 
da Concorrência a abster-se de divulgar publicamente, na sequência da decisão final no Processo 
de Contraordenação PRC/2017/8, antes do respetivo trânsito em julgado, através de 
«comunicados» relativos a essa decisão ou quaisquer outros meios, a identificação da requerente, 
de qualquer um dos seus colaboradores ou de qualquer das marcas por si comercializadas e a 
inclusão de excertos de meios de prova constantes dos autos.
De outro modo, o publicação na página da internet da AdC, em «notícias e eventos», de 
comunicados relativos à emissão de decisão final condenatória no processo de contraordenação, 
com uma síntese da sua decisão, identificação dos visados, com juízos valorativos e com excertos 
de meios de prova recolhidos, designadamente, mensagens de correio eletrónico, quando ainda 
está em curso o prazo de impugnação judicial e enquanto não é proferida decisão judicial, viola os 
direitos fundamentais ao bom nome, à presunção de inocência e à tutela jurisdicional efetiva.
A 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 
divuigados pela AdC na sua página de internet ou enviados à comunicação social.
Estando a Administração vinculada diretamente aos direitos, liberdades e garantias e devendo 
interpretar e aplicar as normas em conformidade com os direitos fundamentais, atribuindo-lhes o 
sentido que melhor promova a sua efetividade, a Autoridade da Concorrência tem o dever de não 
publicitar na página eletrónica que dispõe para o efeito, na sequência da decisão fínal que proferir 
no processo de contraordenação PRC/2017/8 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 que significa que a apreciação e decisão pedida em juízo, nos termos abundantemente expostos, 
cai no âmbito da previsão do art 4s, ns i, al 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 provo produzidos.
Assim não decidindo, incorreu o tribunal recorrido em erro de julgamento de direito.

Ou dito por outras palavras, a decisão recorrida enferma de erro ao ter julgado procedente a 
exceção de incompetência material do tribunal administrativo para conhecer da intimação que 
vem requerida, pelo que deverá ser concedido provimento ao presente recurso jurisdicional."

Julgamento que por concordarmos aqui se reitera e acolhe, julgando procedente o 
recurso, sendo a jurisdição administrativa competente em razão da matéria para conhecer 
do presente litígio.
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Contendo os autos os elementos necessários à decisão, tendo já infra sido fixada a 
matéria de facto relevante, cumpre, de seguida, a este Tribunal, nos termos do disposto no 
art 1492, n® 3 do CPTA, conhecer da excepção dilatória de inidoneidade do meio processual 
e do mérito da causa, ou seja, da verificação dos pressupostos de que depende a presente 
intimação e do bem fundado da causa.

^ Da (in)idoneidade do meio processual

Decidiu-se no citado Acórdão deste TCA Sul, de 20.01.2022:

"Decorre do art 109^, do CPTA que a intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias:
1 - ... 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 indispensável para 
assegurar 0 exercício, em tempo útil, de um direito, liberdade ou garantia, por não ser possível ou 
suficiente, nas circunstâncias do caso, 0 decretamento de uma providência cautelar.
Constitui entendimento unânime da jurisprudência e da doutrina que a utilização da intimação 
para proteção de direitos, liberdades e garantias assume um carácter necessariamente restritivo 
(por força do seu objeto) e subsidiário (face aos outros meios processuais), constituindo uma 
válvula de segurança do nosso sistema de garantias contenciosas, ou seja, apenas nas situações 
em que as outras formas de processo - ação administrativa associada à dedução de um pedido de 
decretamento de providências cautelares, destinadas a assegurar a utilidade da sentença que, a 
seu tempo, vier a ser proferida no âmbito dessa ação - não se mostrem ou não se apresentem 
como meios adequados ou aptos à realização e efetiva proteção dos direitos, liberdades e 
garantias, assegurando uma efetiva e plena tutela jurisdicional (cfr ac. do STA de 26.9.2019, 
processo ns 1005/18, e outros que nele vêm citados).
Assim, são pressupostos do pedido de intimação que:
1. esteja em causa 0 exercício, em tempo útil e, por isso, com caráter de urgência, de um direito, 
liberdade ou garantia;
2. a adoção da conduta pretendida seja apta a assegurar esse direito;
3. que não seja possível acautelar 0 direito por outro meio processual.
Estes requisitos, de que depende a intimação, são de verificação cumulativa, pelo que a não 
verificação de um deles implica a improcedência do pedido de intimação.
No caso dos autos, a atuação da AdC, se ilegal, poderá contender com a proteção dos direitos, 
liberdades ou garantias que a requerente invocou na petição inicial e que tivemos a oportunidade 
de referir.
E, mais, 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 0 efeito útil da ação principal. Pois, a decisão do processo cautelar anteciparia, 
ilegitimamente, na prática, a decisão de mérito da ação principal, intimando a entidade requerida 
a abster-se de divulgar na sua página da internet, no separador «notícias e eventos», 0 emissão de 
decisão condenatória em processo de contraordenação, nomeodamente, com identificação da 
arguida, 0 nome dos produtos por esta comercializados, ainda não transitada em julgado.

Pelo que, atento o exposto, considera-se, portanto, que a presente intimação para a defesa de 
direitos, liberdades e garantias constitui 0 meio processual adequado para a requerente/ 
recorrente obstar a publicação de comunicados relativos à decisão final do processo de
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contraordenaçdo, antes do respetivo transito em julgado, com a divulgação da identidade da 
requerente, das marcas por si comercializadas e visadas no processo, das mensagens de correio 
eletrónico recolhidas como meio de prova".

Tal como nos presentes autos.

Do mérito

Como constam dos autos e dos respectívos articulados os contornos do presente litígio é 
recente na nossa jurisdição e não é uniforme, quer quanto à competência da jurisdição (vide 
Acórdão deste TCA Sul, de 21.01.2021, no Proc. 1306/20.8BELSB que considerou esta jurisdição 
incompetente em razão da matéria, não tendo sido admitido recurso de revista pelo STA, no Acórdão 
de 08.04.2021), quer quanto ao meio processual (no Proc. ne 468/20.9BESNT, de 17.06.2021, foi 
declarada a inidoneidade do meio processual de intimação para protecção, direitos, liberdades e 
garantias e convolado em processo cauteiar).

Sendo que quanto ao mérito, em todos os processos judiciais, estava em causa a 
divulgação de comunicados relativos à adopção de notas de ilicitude, à excepção do Proc. ns 
1282/21.0BELSB recentemente proferido por este TCA não transitado em julgado.

Importa, pois, saber ser são transponíveis para os presentes autos, em que está em causa 
a eventual futura divulgação por parte da AdC de comunicados de imprensa sobre a adopção 
de decisão final no processo identificado em B) do probatório, as mesmas razões que 
conduziram ao deferimento das respectivas intimações.

Visam as Requerentes a intimação da AdC para a abstenção de conduta ofensiva dos seus 
direitos, liberdades e garantias, nomeadamente os seus direitos ao bom nome, à imagem, à 
presunção de inocência, e ainda o direito à tutela jurisdicional efectiva. A urgência deriva de 
já terem recebido a Nota de Ilicitude, prevendo-se, muito brevemente, a divulgação pública 
na página na internet da AdC da referida síntese e o envio do respetivo comunicado de 
imprensa para a comunicação social da decisão final que vier a ser tomada.

Perscrutando os argumentos da AdC para a emissão de comunicados /notas de imprensa, 
esta entende ser legal e conforme à Lei da Concorrência, à Lei-Quadro das Entidades 
Reguladoras e aos seus Estatutos, pois a sua actividade deve ser pautada pela transparência 
e independência que deve caracterizar as entidades reguladoras pela importância que 
adquirem na regulação de vários sectores da economia em Portugal. Justificando que o 
legislador ao consagrar as normas constantes dos n.°^ 2 e 6 do artigo 32.e e do artigo 90.e da 
Lei n.9 19/2012, de 08 de Maio, na redacção dada pela Lei n.9 23/2018, de 05.06, que 
aprovou o novo regime jurídico da concorrência (Lei da Concorrência/ LdC), não previu a 
supressão da identificação dos visados ou de qualquer outra informação que não aquela 
classificada como confidencial.
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o dissídio emerge da "extensão" e da forma como a AdC procede ao cumprimento dos 
deveres decorrentes dos citados artigos 329, n® 6 e 909, p9 i da LdC.

Tai como argumentam as Recorrentes /Requerentes, é totaimente distinto "o AdC publicar 
a versão não confidencial de uma Decisão Final, na sua página eletrónica existente para o efeito, de 
divulgar "comunicados de imprensa" (publicados na página da internet da AdC e enviados para a 
comunicação social), nos quais, como acima descrito, faz a sua síntese dessa Decisão, com 
identificação dos visados, juízos valorativos, e inclusão, por vezes, de excertos de meios de prova 
constantes dos autos, escolhidos seletivamente e apresentados sem qualquer contexto e de forma 
sensacionalista".

E é nesta "veste" da AdC que surge o presente dissídio, porquanto aquela disponibílização 
da versão não confidencial de Decisões Finais é realizada pela AdC numa secção própria da 
sua página eletrónica, na página relativa a "Notícias e Eventos" em que publicita os 
"comunicados" em causa.

Assenta a Recorrida AdC a sua defesa no carácter público do processo expressamente 
consagrado no art. 32.9 da Lei da Concorrência, bem como nas regras que ditam o acesso ao 
processo previstas no art. 33.9 do mesmo diploma, não podendo impedir qualquer 
interessado, designadamente um jornalista, de aceder ao processo e difundir o conteúdo a 
decisão final nos meios de comunicação social (exercendo o direito de liberdade de informação, 
também constitucionalmente consagrado).

Visitemos as citadas normas,
Segundo o artigo 32.9 da Lei da Concorrência, sob a epígrafe: Publicidade do processo e 

segredo de justiça,
"1 - O processo é público, ressalvadas as exceções previstas na lei.
2 - A Autoridade da Concorrência 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 Autoridade da Concorrência pode, oficiosamente ou mediante requerimento do visado peio 
processo, 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 Autoridade da Concorrência pode, 
oficiosamente ou mediante requerimento do visado pelo processo, 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 Autoridade da Concorrência 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 Autoridade da Concorrência deve 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.
7 - Devem ser também publicadas na página eletrónica da Autoridade da Concorrência as sentenças e 
acórdãos proferidos pelos tribunais, no âmbito de recursos de decisões da Autoridade da 
Concorrência (d/n)".

Prescreve o artigo 33.9 sob a epígrafe "Acesso ao processo":
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“1 - O visado pelo processo pode, mediante requerimento, consultar o processo e dele obter, a 
expensas suas, extratos, cópias ou certidões, salvo o disposto no número seguinte.
2 - A Autoridade da Concorrência pode, até à notificação da nota de ilicitude, vedar ao visado pelo 
processo o acesso ao processo, caso este tenho sido sujeito a segredo de Justiça nos termos do n.s 2 
do artigo anterior, e quando considerar que tal acesso pode prejudicar a investigação.
3 - Qualquer pessoa, singular ou coletiva, que demonstre interesse legítimo na consulta do 
processo pode requerê-la, bem como que lhe seja fornecida, a expensas suas, cópia, extrato ou 
certidão do mesmo, salvo o disposto no artigo anterior.

4-0 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.s l 
do artigo 25.s e da impugnação judicial da decisão da Autoridade da Concorrência, não sendo 
permitida a sua reprodução, total ou parcial por qualquer meio, nem a sua utilização para qualquer 
outro fim, sem prejuízo do disposto no n.9 7 do artigo 12.9, e nos artigos 14.9 e 16.9 da Lei n.9 
23/2018, de 5 de junho.

Por seu turno, dispõe o art. 90^, ne 1 da LdC que:

"1 - A Autoridade da Concorrência 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.9 3 do artigo 24.9, do n.9 3 do 
artigo 29.9, do n.91 do artigo 50.9 e do n.91 do artigo 53.9, referindo se as mesmas estão pendentes 
de recurso judicial.

Ou seja, a lei impõe a publicação da decisão final na página da AdC tendo o legislador 
salvaguardado de que deverá ser prestada a informação que se encontra pendente de 
recurso judicial.

Como se fundamentou no acórdão proferido no proc. r\9 1233/20.9BEPRT, por nós 
relatado, ainda que estando em causa a divulgação da NI, os seus argumentos e principais 
fundamentos assentam plenamente ao caso em apreço.

Aí se desenvolveu:
"Antecipamos, desde já, que o entendimento preconizado pela Recorrente parte duma premissa 
errada, na medida em que a divulgação da NI na sua página nada tem a ver com a liberdade de 
informação ou do direito de imprensa, mas sim, como reconhece a Recorrente, e consta da 
matéria de facto, não impugnada - pontos 12 e 13 - duma prática recente desta derivada da 
interpretação do Lei Quadro das Entidades Reguladoras aprovada pela Lei n9 67/2013, de 28 de 
Agosto, com as alterações dadas pela Lei n9 71/2018, de 31.12 (então em vigor) e que está 
previsto no artigo 489, em concreto, na alínea e), onde se alude que as entidades reguladoras 
devem disponibilizar na sua página electrónica todos os dados relevantes, nomeadamente a 
informação referente à actividade reguladora e sancionatória. Conjugado com o artigo 469 dos 
Estatutos da Autoridade da Concorrência, aprovados pelo Decreto-Lei n.9 125/2014 de 18 de 
Agosto, onde, a propósito do dever de transparência, consta que deverá a AdC disponibilizar
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uma página electrónica com os dados relativos às suas atribuições e pode, de acordo com 2, 
emitir e publicar na respectiva página electrónica os relevantes comunicados de imprensa.

Tendo o Tribunal a quo assentado que a AdC pode determinar quais são os comunicados 
considerados relevantes, bem como o seu conteúdo.
Do contexto normativo supratranscrito temos que, ao contrário do que pretende a Recorrente, 
os artigos 32.s e 33.s da Lei da Concorrência não têm o conteúdo e o alcance que a mesma 
pretende dar.
Desde logo, porque se tratam de normas relativas ao 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 respectivo processo.
Aliás, nos termos do art. 33.^, n.^ 3 daquela Lei, sempre o interessado teria de demonstrar um 
legítimo interesse no acesso / consulta do processo.
Estas apreciações inserem-se na esfera das competências das entidades reguladoras, como 
resulta do art. 43.da Lei Quadro das Entidades Reguladoras, no exercício dos poderes 
sancionatórios, segundo o qual, "Compete às entidades reguladoras, nos termos dos respetivos 
regimes sancionatórios, praticar todos os atos necessários ao processamento e punição das 
infrações às leis e regulamentos cuja implementação ou supervisão lhes compete, bem como do 
incumprimento das suas próprias determinações".
Distinto das competências no âmbito da prossecução do dever de transparência, a que alude o 
art. 48.S da mesma Lei Quadro:
" (...) As entidades reguladoras devem disponibilizar uma página eletrónica, com todos os dados 
relevantes, nomeadamente:

a) Todos os diplomas legislativos que os regulam, os estatutos e os regulamentos; 
bj A composição dos órgãos, incluindo os respetivos elementos biográficos e valor das 
componentes do estatuto remuneratório aplicado;
c) Todos os planos de atividades e relatórios de atividades;
d) Todos os orçamentos e contas, incluindo os respetivos balanços e planos plurianuais;
e) Informação referente à sua atividade regulatória e sancionatória

Por último, 0 artigo 46^ dos Estatutos da Autoridade da Concorrência, sob a epígrafe 
"Transparência" dispõe que
"1 — A AdC disponibiliza uma página eletrónica, com os dados relevantes relativos às suas 
atribuições, nomeadamente:
a) Todos os diplomas legislativos que regulam o sua atividade, nacionais e da União Europeia, a 
lei-quadro das entidades reguladoras, e os estatutos;
b) Todos os regulamentos com eficácia externa, orientações, recomendações, códigos de 
conduta;
c) As prioridades da política de concorrência nos termos previstos no regime jurídico da 
concorrência;
d) Todos os pianos de atividades, relatórios de atividades e planos plurianuais;
e) Todos os orçamentos e relatórios de gestão e contas, incluindo os respetivos balanços;
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f) Informação referente ò 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;
g) Todos os protocolos ou acordos de cooperação celebrados, nomeadamente com instituições 
da União Europeia, entidades ou organismos nacionais, estrangeiros e internacionais com 
atribuições na área da concorrência;
h) Todos os concursos para recrutamento de trabalhadores.
2 — A AdC pode emitir e publicar na respetiva página eletrónica os relevantes comunicados de 
imprensa.

O que se discute nos presentes autos resulta das competências e deveres numa outra dimensão, 
distinta do exercício de poderes em matéria contraordenacional. Na medida em que o presente 
dissídio se insere no âmbito dos deveres de informação ínsitos no art. 48s da mesma Lei Quadro, 
em conformidade com o princípio da transparência

Neste sentido, se por um lado a AdC deve publicar na sua página electrónica as decisões 
finais tomadas em sede de processos contra-ordenacionais (artigos 32^, n^ 6 e 90^, n^ i da 
LdC), esse dever é distinto da faculdade /possibilidade a que se reportam os artigos 46^, n® 2 
dos Estatutos, e 482, al. e) da Lei Quadro das Entidades Reguladoras), enquanto informação 
trabalhada, estatística e que não tem de ser nominativa ou identificativa das 
partes/arguidos.

É nesta vertente que a AdC labora em erro, porquanto essa divulgação não se insere no 
âmbito do processo contra-ordenacional e do exercício de qualquer poder sancionatório nos 
termos do art. 6s dos Seus Estatutos:

2 — No exercício dos seus poderes sancionatórios, incumbe à AdC: 
a) Identificar e investigar os comportamentos suscetíveis de infringir a legislação de 

concorrência nacional e da União Europeia, nomeadamente em matéria de práticas 
restritivas da concorrência e de controlo de operações de concentração de empresas, 
proceder à instrução e decidir sobre os respetivos processos, aplicando, se for caso disso, as 
sanções e demais medidas previstas na lei;

à) U"

Ou seja, a AdC não se limita a promover a divulgar no seu portal, no canto inferior 
esquerdo " Acessos rápidos" onde se pode consultar as decisões e recomendações, além disso 
emite um comunicado a dar nota disso na sua página eletrónica, como aconteceu recentemente a Auchan, 
E.Leclerc
https://www.concorrencia.Dt/Dt/artieos/adc-sanciona-auchan-eleclerc-intermarche-modelo-continente-pingo-

26/21) da(Comunicado decisão tomada consultável17.12.2021em

doce-uma-d istribuidora-de

Como se aludiu esta dupla forma de publicitação é desnecessária e o argumento de 
que se trata de um processo que já não se encontra em segredo de justiça, em que as
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visadas tiveram oportunidade de apresentar a sua defesa, vigorando, portanto, o princípio 
da publicidade e liberdade de informação que impõe que o processo seja acessível a 
qualquer interessado (nomeadamente, jornalistas). Não pode justificar "tudo".

Se, de acordo com as normas indicadas supra a AdC está obrigada a publicar a decisão 
condenatória com a identificação dos visados (expurgando apenas a informação que 
contenha segredo de negócio), podendo fazê-lo através duma súmula acerca da infracção 
em causa e com a indicação de que aquela decisão é passível de recurso as mesmas normas 
já não consentem a emissão de um comunicado de imprensa e a divulgação juntos dos 
meios de comunicação social da informação da adoção dessa mesma decisão condenatória 
contra empresas visadas concretas, com a mesma densificaçao e teor.

Porquanto os comunicados de imprensa, ao contrário do que defende a AdC, não têm de 
revestir um carácter nominativo e identificativo de todos os elementos do processo (partes, 
provas, infracções, sanções aplicadas etc).

Os deveres de informação que resulta da conjugação dos artigos 46.9 dos Estatutos da 
AdC e 48.9 da Lei-Quadro das Entidades Reguladores estão dirigidos para a comunidade e 
dentro dos poderes de "vigilância" e prevenção da AdC podem perfeitamente, como se 
aludiu, ser realizado de forma abstracta e inominativa, porque se prende com a activídade 
da AdC nas várias vertentes e à margem dos deveres do art. 909, n9 i da LdC

A AdC confunde situações distintas, uma é a publicidade do processo para quem 
pretende aceder, consagrado no artigo 33.9 da Lei da Concorrência. De acordo com os n.9s 1 
e 3 do referido artigo 33.9, o visado e qualquer pessoa, singular ou coletiva, que demonstre 
interesse legítimo na consulta do processo pode requerer o acesso ao processo, 
nomeadamente, à identificação dos visados, bem como que lhe seja fornecida cópia do 

mesmo.
Outra os citados deveres de informação em decorrência do principio da transparência, e 

outra ainda o dever de divulgação de decisões finais, ao abrigos dos artigos 9Q9, n9 i e 329, 
n9 6 da LdC.

Pretender, como defende a AdC que podem ser exercidos do mesmo modo e com a 
mesma amplitude é que não pode colher.

O facto de alguém poder aceder à página da AdC, e, consultando-a, retirar a informação 
aí disponibilizada e usá-la designadamente como jornalista, obviamente divulgando a fonte e 
a menção de não transitada em julgado. Não pode servir de justificação para a AdC, por 
iniciativa própria, divulgar o teor integral, elementos probatórios e outros nos comunicados 
para a imprensa, que chegam a ser publicitados nos meios de comunicação previamente ou 
simultaneamente com a divulgação da AdC - vide alínea H) probatório.

Ao proceder deste modo resulta como se tivesse sido aplicada ao "infractor", nos termos 
do art. 719, n9 i, alínea a) da Lei da Concorrência, onde se prevê, como sanção acessória a 
aplicar em simultâneo com a coima, nos casos em que a gravidade e a culpa do infrator o
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justifiquem, a "publicação no Diário da República e num dos Jornais de maior circulação 
nacional, regional ou local, consoante o mercado geográfico relevante, o expensas do 
infrator, de extrato do decisão de condenação ou, pelo menos, do parte decisório do decisão 
de condenação proferida no âmbito de um processo instaurado ao abrigo do presente lei 
(apenas) após o trânsito em julgado".

Assim, através desta sua prática de publicitar activamente a emissão de Decisões Finais, 
ainda para mais nos termos em que recentemente o faz, a AdC está a aplicar uma sanção 
acessória ilegalmente, uma vez que o faz antes de ocorrer qualquer controlo jurisdicional da 
sua decisão e, por conseguinte, antes do respectivo trânsito em julgado, como impõe o 
citado art, 71® da LdC.

O que contraria a própria salvaguarda do legislador de que tal divulgação só deverá 
ocorrer como medida "sancionatória" e após o trânsito em julgado.

Ainda que se considerasse, como pretende a Recorrida, que tal dever de informação se 
insere no exercício da liberdade de expressão consagrada no art. 37. “, da CRP, como um 
direito fundamental, o certo é que não se está perante um direito absoluto, ilimitado, 
insusceptível de ser restringido, como se notou no Ac. do STA Supremo de 4/6/2020, onde 

se escreveu:
"Naturalmente, a liberdade de expressão e de informação não protege tais imputações, quando 

as mesmas não consubstanciem factos provados em juízo, ou objetivamente verificáveis, pois aquelas 
liberdades não são absolutas e tem de sofrer as restrições necessárias à salvaguarda de outros 
direitos fundamentais, como são os direitos de personalidade inerentes à honra e reputação das 
pessoas, garantidos pelo n.“l do art‘263 da Constituição".

Nem resulta dos fins prosseguidos pela AdC, que constam do art. 19, n9 3 dos seus 
Estatutos; "...tem por missão assegurar a aplicação das regras de promoção e defeso 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 no lei e nos presentes estatutos", que para tal seja imprescindível recorrer a 
comunicados de imprensa para os defender.

O presente dissídio tem subjacente a extensão e forma dos comunicados de Imprensa e 
a prática da AdC de divulgar juntos dos meios de comunicação, a propósito do disposto no 
art. 489 da Lei da Concorrência e no art. 469, n9 2 dos Estatutos da mesma, as suas decisões 
no âmbito dos processos de contra-ordenação e os conteúdos das mesmas relativos à prova 
aí produzida.

Outras entidades reguladoras que prosseguem fins paralelos aos da AdC como seja a 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ("CMVM"), também estão obrigadas a divulgar 
determinadas decisões, como decorre do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo
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Decreto -Lei n.s 486/99, de 13 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.s 157/2014 de 24 
de outubro, o art. 222® Divulgação de decisões prescreve:

"l - Decorrido o prazo de impugnação judicial, a decisão da CMVM que condene o agente pela prática de uma 
ou mais contraordenações graves ou muito graves é divulgada através do sistema de difusão de informação 
referido no artigo 367.^, na íntegra ou por extrato elaborado pela CMVM que inclua, pelo menos, a informação 
sobre a identidade do agente, o tipo legal violado e a natureza da infração, mesmo que tenha sido requerida a 
impugnação judicial da decisão, sendo, neste caso, feita expressa menção desse facto.
2 - A decisão judicial que confirme, altere ou revogue a decisão condenatória da CMVM ou do tribunal de l.s 
instância é comunicada de imediato à CMVM e obrigatoriamente divulgada nos termos do número anterior.
3 - A CMVM pode diferir a divulgação da decisão proferida ou divulgá-la em regime de anonimato:
a) Nos processos sumaríssimos, quando tenha lugar a suspensão da sanção ou, para além desses casos, quando 
a ilicitude do facto e a culpa do agente sejam diminutas;
b) Caso a divulgação da decisão possa pôr em causa diligências de uma investigação criminal em curso;
c) Quando a CMVM considere que a divulgação da decisão possa ser contrária aos interesses dos investidores, 
afetar gravemente os mercados financeiros ou causar danos concretos, a pessoas ou entidades envolvidas, 
manifestamente desproporcionados em relação à gravidade dos factos imputados".

consulta página
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx as decisões surgem através de um link, nem 
sempre com identificação das entidades, na maior parte das vezes em anonimato e nunca 
inclui qualquer tipo de transcrição de excertos de meios de prova, nem a versão integral da 
decisão.

efectuada pelo Tribunal à respectivaDa

Além de que das páginas indicadas pela AdC está assinalado que ''que a presente decisão 
transitou em julgado /tornou-se definitivo", como poderão ser consultadas:

https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/ContraordenacoesECrimesContraOMercado/Pages/
ContraOrdena%C3%A7%C3%B5esGraveseMuito%20Graves.aspx

(ii) Decisão de 25.03.2021, com indicação de nomes de pessoas coletivas: 
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/ContraordenacoesECrimesContraOMercado/Docum
ents/Divulg%2022 2014 BES.pdf
(iii) Decisão de 29/12/2020, indicação de nomes de pessoas coletivas: 
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/ContraordenacoesECrimesContraOMercado/Docum 
ents/Divulg%2083 2019 Tanure.pdf
(iv) Decisão de 22/10/2020, com indicação de pessoas singulares:
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/ContraordenacoesECrimesContraOMercado/Docum
ents/Divulg%2041-2013 Bustorff Luwisch.pdf

Com um campo /link distintivo para os comunicados de imprensa.

Como nos elucidam Domingos Farinho e Rui Lanceiro, in "Liberdade de Expressão na 
Internet”, in Paulo Pinto de Albuquerque (org) Comentário da Convenção Europeia dos 
Direitos Humanos e dos Protocolos Adicionais, Vol. II, Novembro 2019, Universidade Católica 
Editora, pp.1700-1739 [1713];
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'‘Graças ao modo como o espaço e o tempo se configuram na rede, pode falar-se a propósito da 
Uberdade de expressão, de um efeito jurídico exponenciador. Assim, a Internet, e em especial a 
expressão e experiência dos conteúdos aí presentes, tem um efeito mediador sobre o modo como 
percebemos o espaço e o tempo, que íeva a que os conteúdos da expressão humana perdurem num 
espaço que é sempre potencialmente mais extenso do que o espaço físico (...) 0 efeito exponenciador 
para que aqui alertamos pode ser entendido no domínio jurídico, como um desafio a uma 
reponderação permanente e contínua dos elementos fundamentais da liberdade de expressão 
exercida na Internet e em face de outros direitos e interesses relevantes. Este aspecto é potente na 
jurisprudência do TEDH...", como desenvolveram os autores naquele artigo, citando v.g. Acórdão de 
16.06.2015 proferido no caso o De/// AS c. Estónia, 64569/09 TEDH, 16 de junho de 2015, e a 
jurisprudência citada no § 110, no sentido da ponderação de direitos e reprimir divulgações 
difamatórias.

De que nos fala Flávia Norvesa Loureiro/ André Pitton, em anotação ao art. 482 da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União Europeia, Comentada, Alessandra Silveira e Mariana 
Canotilho, coordenadoras, p.p. 547-548:
“Uma das questões que mais se discute a respeito do presunção do Inocência o do momento 
em que ela cessa. De facto, vários momentos poderiam ser considerados, em abstrato, como 
o instante processual o partir do qual o arguido deixaria de ser considerado inocente. Todos 
eles dependentes de uma decisão jurisprudencial que avalie a culpa do arguido, mos que 
tonto se poderia dor, por exemplo, com a primeira decisão judicial (em primeiro instância) 
como apenas com o trânsito em julgado, ou eventualmente até com uma decisão em 
segundo instância que confirmasse a decisão anterior. Em respeito pelo valor fundamental 
da dignidade da pessoa humana, que justifico o princípio do presunção do inocência tem-se 
entendido que o presunção da inocência deve monter-se até ao trânsito em julgado em 
decisão condenotório".

Na ponderação dos bens jurídicos em confronto e na ponderação dos interesses a 
proteger ter-se-á de considerar que aqueles só deverão sofrer as restrições necessárias de 
acordo com o principio da proporcionalidade.

A salvaguarda dos direitos fundamentais cuja tutela as Recorrentes / Recorrentes visam 
garantir através da presente intimação, desígnadamente da presunção da inocência e da 
tutela jurisdicional efectiva, foram já apreciados pelo Tribunal Constitucional a propósito da 
norma contida nos n 4 e 5 do artigo 84.2 da Lei da Concorrência relativamente à qual se 
coloca o problema do tipo de efeitos que a impugnação judicial produz na decisão que aplica 
uma coima: por regra, meramente devolutivo, com possibilidade de ser requerido o efeito 
suspensivo, verificados determinados pressupostos.
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Tendo 0 TC em recente Acórdão 776/2019 (com vários votos de vencido, e já com Acórdãos
divergentes)

http://www.tribunaiconstítucíonaLpt/tc/acordaos/20190776.html?impressao=l concluído:
anteriores íne

"Como se deixa antever no Acórdão acabado de transcrever {Ac. 123/2018], as considerações 
feitas a propósito dos efeitos da impugnação das decisões sancionatórias da Entidade Reguladora 
dos Serviços Energéticos que aplicam coimas são plenamente aplicáveis à Autoridade da 
Concorrência, entidade independente com poderes de supervisão e sancionatórias, no âmbito da 
concorrência. Também neste caso é o intenso interesse público na eficácia das normas da 
concorrência que explica a preocupação do legislador em garantir a efetividade das coimas aplicadas 
pela Autoridade da Concorrência. É claro que cumpre esse objetivo a regra do efeito meramente 
devolutivo da impugnação judicial, nos termos da qual esta não obsta à execução da sanção, com a 
faculdade de se requerer o efeito suspensivo, verificados determinados pressupostos, ao acautelar o 
cumprimento das sanções pelas entidades sancionadas e dissuadir o recurso aos tribunais com intuito 
dilatório.

(...) Em conclusão, o efeito consagrado no n.^ 5 do artigo 84.s da Lei da Concorrência não ofende 
os princípios da tutela jurisdicional efetiva e da presunção de inocência, em conjugação com o 
princípio da proibição do excesso".

Decidindo "a) Não julgar inconstitucional a norma do artigo 84.s, n.s 5, do Regime Jurídico da 
Concorrência, aprovado pela Lei n.s 19/2012, de 8 de maio, a qual determina que a impugnação 
judicial de decisões da Autoridade da Concorrência que apliquem coima têm, em regra, efeito 
meramente devolutivo, apenas lhe podendo ser atribuído efeito suspensivo quando a execução da 
decisão cause ao visado prejuízo considerável e este preste caução, em sua substituição".

No caso em apreço entende este Tribunal que a prática de divulgação através de 
comunicados de imprensa, quer na página da AdC, quer em contacto directo com os meios 
de comunicação social, divulgando o teor, as partes, os meios de prova e outras informações 
para além da inserção no campo próprio da página da AdC, onde estão acessíveis as decisões 
finais por si tomadas, é desproporcionada face ao «interesse público ou coletivo» dos bens 
jurídicos que o Direito da Concorrência pretende salvaguardar, com relevo constitucional e 
no quadro da UE (artigos 81.9, alínea f), 99.®, n.9 i, alíneas a) e c), da Constituição, e artigos 
3.9, n.9 3 do TFUE, e considerando 72 in fine da Directiva (UE) 2019/l\ que cabe à AdC 
defender, e os direitos dos visados como sejam à presunção da inocência consagrado nos 
nss 2 e 10 da CRP e decorre da própria LdC, no art. 719, n9 i, al. a), ao prever que a

1 Recentemente a Directiva (UE) 2019/1 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11.12.2018 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 (jo, I 11, de 14.1.2019, pp. 3-33). A Directiva é 
comummente apelidada de "Directiva eCn+" por as autoridades da concorrência dos estados membros 
fazerem parte da European Competition Network (eCn). Que deveria ter sido já transposta para a ordem 
interna, vai implicar uma revisão profunda da Lei n.s 19/2012, de 8 de Maio, que aprovou a LdeC (regime 
jurídico da Concorrência)
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publicação em meio de divulgação nacional (DR) ou local, por iniciativa da AdC, ocorre 
quando aplicada a sanção acessória e após o trânsito em julgado. Concomitantemente estar- 
se-á a inutilizar o direito dos visados a que tal anúncio só se concretize após o recurso aos 
tribunais e com decisão final transitada em julgado, em colisão com outra garantia 
fundamental: o de acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva, consagrado no art. 20.e 
daCRP.

De todo o exposto, será de revogar a decisão recorrida, e, em substituição, julgar 
improcedente a excepção de impropriedade do meio processual e procedente o presente 
pedido de intimação formulado pelas Recorrentes.

III. Decisão

Em conformidade com o precedentemente expendido, acordam os Juízes que compõem 
a Secção de Contencioso Administrativo do presente Tribunal Central Administrativo 
Sul, em:

i) conceder provimento ao presente recurso jurisdicional,

ii) revogar a sentença recorrida

iii) em substituição:
-julgar improcedente a excepção de inidoneidade do meio processual;
- julgar a presente Intimação procedente e, consequentemente, intimar a Autoridade 
da Concorrência a abster-se de divulgar publicamente, na sequência da decisão final no 
Processo de Contraordenação RC/2017/4, antes do respetivo trânsito em julgado, 
através de «comunicados» de imprensa ou divulgação juntos dos meios de 
comunicação social relativos a essa decisão, o identificação das requerentes, de 
qualquer um dos seus colaboradores ou de qualquer das marcas por si comercializadas 
e a inclusão de excertos de meios de prova constantes dos autos.

Sem custas.

Registe e notifique.

Lisboa, 17 de Fevereiro de 2022

Ano Cristina Lameiro, relatora 
Ricardo Ferreiro Leite

Catarina Jarmela (com voto vencido, que segue)
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Declaração de voto de vencida:

Voto vencida por considerar que deveria ser mantida a decisão recorrida pelos 

fundamentos nela constantes, designadamente tendo em conta o apelo que dela consta à 

fundamentação constante do Ac. deste TCA Sul de 21.1.2021, proc. n.° 1306/20.8BELSB.

Aliás, considero que os argumentos invocados no presente acórdão para julgar 

procedente esta intimação - que assentam em normas de direito contra-ordenacional, penal e processo penal 

{maxime o princípio da presunção da inocência) - confirmam a bondade da decisão recorrida.
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