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Relatório:

1. Pingo Doce - Distribuição Aumentar, S.A. («Pingo Doce»), Visada no processo de 

contraordenação n.° PRC/2017/11, veio impugnar judicialmente a decisão 

proferida pela Autoridade da Concorrência ("AdC") datada de 10.11.2021, por 

meio do ofício com a referência 5-AdC/2021/3361, que indeferiu o pedido de 

acesso e de consulta dos elementos desentranhados do processo, pedindo que a 

decisão da AdC seja revogada e substituída por outra que defira os dois pedidos 

objeto do requerimento de 08.11.2021 e permita o acesso da Recorrente à(s) 

decisão(ões) de desentranhamento e simultaneamente aos elementos 

desentranhados.

2. Sustenta a sua pretensão nos fundamentos que sintetiza nas seguintes conclusões 

de recurso:

a. A(s) decisão(ões) da AdC que determinaram o desentranhamento da 

documentação apreendida a co-visadas nos autos, nomeadamente à 

Unilever, não foram notificados ao Pingo Doce, pelo que lhe foi vedada a 

possibilidade de se pronunciar sobre o(s) desentranhamento(s) da 

documentação apreendida, aliás, como a própria AdC reconhece.

b. No âmbito do RJC, a AdC não tem competência para analisar e decidir da 

relevância probatória dos elementos apreendidos, designadamente de 

mensagens de correio electrónico, nem para ordenar o desentranhamento 

de tal prova junta ao processo de contra-ordenação, como resulta da 

aplicação subsidiária dos artigos 17. ° da Lei do Cibercrime e 179. ° do CPP, 

ex vi artigo 13. ^ do RJC e 32. ° do RGCO (cfr também artigo 188. ® n. ^ 6, 

alínea c), do CPP).
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c Não é admissível uma interpretação das normas processuais que regulam 

a fase de inquérito do processo contra-ordenacional da qual resulte a 

emergência de uma espécie de ónus de suscitação de eventuais 

invalidades por parte de uma visada relativamente à preterição do 

exercício de direitos processuais (designadamente ao contraditório) de 

outra(s) co-visada(s).

d. No regime previsto no artigo 85. ° n.° 1, do NRJC, o interesse no recurso e 

a legitimidade recursiva dependem necessariamente da preexistência de 

um acto decisório ou de uma actuação de conteúdo decisório por parte da 

AdC que seja dirigida à visada /recorrente.

e. A AdC não pode agora pretender opôr à Recorrente a falta de reacção e de 

impugnação Judicial das decisões de desentranhamento (e o seu 

consequente carácter definitivo) no âmbito do PRC/2016/4, quando, na 

verdade, apenas esta autoridade tinha competência para determinar a sua 

notificação — dever esse que, em qualquer caso, não cumpriu e omitiu — 

permitindo-lhe, com esse acto (em falta), conhecer o conteúdo e interpor 

o respectivo recurso daquelas decisões.

f Com a execução das decisões de desentranhamento deixa de ser possível 

conhecer e aproveitar o eventual conteúdo relevante dos elementos por 

elas abrangida, não sendo possível salvaguardar qualquer garantia de 

contraditório relativamente ao conteúdo apreendido sobre o qual esta 

decisão venha a recair.

g. Trata-se, por isso, de uma questão distinta daquela que foi apreciada e 

decidida na decisão Judicial invocadas pela AdC em abono da posição 

assumida na decisão de 10.11.2021 e que foi proferida no processo n.°
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225/1SÂYUSTRn. Por isso, as respostas num e noutro caso são 

necessariamente diferentes e não automaticamente transponíveis de uma 

situação para a outra, a saber:

L No caso do aresto identificado na decisão condenatória está em 

causa a participação do visado na diligência em que é produzida a 

prova testemunhal, a qual fica registada nos autos e é, por isso, 

conhecida;

ii Na decisão de desentranhamento, está em causa a remoção do 

processo com carácter definitivo, sem possibilidade de contradição, 

de elementos cujo conteúdo não chegará a ser conhecido por 

todos os visados no processo independentemente de nisso 

poderem ter um legítimo interesse (processual e/ou substantivo).

h. No recurso das medidas administrativas cuja sentença data de 25 de 

Outubro de 2016 (processo n.° 195/16.1YUSTR), o TCRS afirmou 

expressamente o dever de a AdC assegurar o efectivo direito de defesa 

dos visados no quadro do processo de contra-ordenação mesmo quando 

se trate do acesso a informação confidencial com eventual relevância 

exculpatória, por parte de alguma das co-visadas.

i £ o principio afirmado nestes autos vale, em qualquer caso, ou seja, 

independentemente de se tratar de uma decisão de desentranhamento de 

prova potencialmente exculpatória ou de elementos que, tendo essa 

natureza exculpatória, se encontram adquiridos nos autos e sujeitos a um 

regime de confidencialidade.

J Se é certo que o TCRS parece peremptório na afirmação da competência 

da AdC para proceder ao desentranhamento de elementos apreendidos e 

que se possam revelar irrelevantes para a investigação. Já não é correcto
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afirmar que esta competência admite a desnecessidade de prévia audição 

dos intervenientes processuais (co-visadas) que por ela possam ser 

potencialmente afectados, muito em particular para lhes garantir a 

possibilidade de aferirem da sua utilidade para o exercício cabal do seu 

direito de defesa por força da sua relevância exculpatória.

k. Nenhuma das decisões judiciais identificadas na decisão permite afirmar o 

entendimento por ela assumido, sendo evidente que a AdC, ao negar o 

acesso à informação entretanto desentranhada dos autos, cerceou — e 

cerceia — ilegalmente o direito de defesa da aqui Recorrente.

L A expurgação ilegal dos e-mails e «documentos» referida supra, e a 

consequente impossibilidade de acesso a prova potencialmente relevante 

para a defesa do Pingo Doce, viola o disposto nos artigos 31.n.°s 1 e 2, e 

33. ° do RJC e cria uma radical e insanável dúvida acerca da verdade dos 

factos vertidos na decisão condenatória, impondo o arquivamento dos 

autos quanto à ora Recorrente.

m. Sendo inconstitucional a normas extraída por interpretação conjunta 

daqueles preceitos do RJC, segundo a qual é admissível o 

desentranhamento de documentos dos autos sem que à Recorrente seja 

dada a possibilidade de conhecer o seu conteúdo e ainda que os mesmos 

possam ser relevantes para o cabal exercício do seu direito de defesa, nos 

termos dos artigos 32.°, n.osi, 5 e 10, da CRP e 6.° da CEDH, a par da 

violação do direito a um processo justo e equitativo, o princípio da igualdade 

de armas dos sujeitos processuais (artigo 20.°, n.° 4 da CRP) e ainda os 

princípios da boa-fé e da transparência a que os órgãos e agentes 

administrativos devem respeito na sua actuação (artigo 266.n.°2, da CRP).
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3. A AdC apresentou alegações, nas quais pugna pela manutenção da decisão 

impugnada, sintetizando os seus argumentos nas seguintes conclusões:

a) É à AdC que compete conduzir o processo contraordenacional, do modo 

que considere mais correto e eficiente, sendo, portanto, o dominus da fase 

de inquérito do processo contraordenacionai

b) Nos termos do artigo 17. ° da LdC, o legislador conferiu a esta Autoridade 

a competência para dirigir a fase de inquérito, sendo, neste quadro, a AdC 

a entidade competente para determinar quais os documentos obtidos no 

âmbito da sua investigação que devem manter-se no processo, porque 

relevantes para decisão final, e quais os documentos que devem ser 

expurgados do mesmo, porque irrelevantes.

c) Não existe qualquer obstáculo legal ou impedimento processual para que 

a AdC proceda ao desentranhamento e devolução de documentos 

entretanto considerados irrelevantes, inócuos e desnecessários para o 

apuramento da responsabilidade sancionatória das visadas, em linha com 

a posição jurisprudenciai

d) A competência da Autoridade da Concorrência para realizar o 

desentranhamento de documentos do processo promove a eficiência 

processual, zela pela viabilidade do próprio procedimento em questão e 

evita a sobrecarga dos processos com documentos irrelevantes e a 

oneração das empresas com classificações de confidencialidade de 

documentos desnecessários, bem como o problema do acesso aos 

documentos não utilizados como meios de prova, na medida em que os 

mesmos deixam, desde logo, de constar do processo.

e) De igual modo ocorre no quadro da Comissão Europeia, em que os 

documentos não utilizados não são mantidos no processo. No processo 

apenas ficam os documentos incriminatórios (Comunicação da Comissão

relativa às regras de acesso ao processo nos casos de aplicação dos artigos
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81° e 82° do Tratado CE, artigos 53°, 54° e 57° do Acordo EEE e do 

Regulamento (CE) n. ° 139/2004 do Conselho (2005/C 325/07)).

f) Os elementos desentranhados a que a Recorrente se refere reportam-se a 

documentação apreendida nas instalações de outra empresa visada, ín 

casu a Unilever, que, na qualidade de titular dos elementos em causa do 

desentranhamento, foi devidamente notificada da decisão da AdC

g) Não resulta da Lei da Concorrência, nem dos demais diplomas legais 

correlacionados, a necessidade/imposição de a AdC notificar as visadas no 

processo do desentranhamento de documentos apreendidos nas 

instalações de uma terceira visada.

h) Nada há que impeça que qualquer empresa Visada, sendo notificada de 

uma Nota de Hicitude e, assim, tomando conhecimento dos elementos 

incriminatórios de que a AdC dispõe e pretende usar para imputar a 

infração, requeira a junção aos autos/apresente elementos probatórios que 

considere relevantes para a sua defesa. Elementos esses que poderão ser 

de qualquer natureza e ser de qualquer titular.

i) A Recorrente Pingo Doce não demonstra em que medida o 

desentranhamento dos elementos desentranhados a podem, ainda que 

hipoteticamente, afetar.

J) De acordo com o Tribunal de Justiça da União Europeia, acórdão Aalborg 

Portland e o. c. Comissão, de 7 de Janeiro de 2004, "[a] não comunicação 

de um documento apenas constitui violação dos direitos de defesa se a 

empresa em causa demonstrar, por um lado, que a Comissão se baseou 

nesse documento para fundamentar a sua acusação relativa à existência de 

uma infração (...), e, por outro, que essa acusação só poderia ser provada 

por referência ao dito documento (...)".
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k) Como se verifica na nota de ilicitude da AdC notificada à Recorrente Pingo 

Doce, esta Autoridade não utilizou, de modo algum, os elementos 

desentranhados que haviam sido recolhidos nas instalações da Unilever, 

até porque os tinha considerado irrelevantes para o processo.

l) A Recorrente Pingo Doce não alega, nem podia alegar, por não ser 

verdade, que esta Autoridade, em concreto, se baseou em algum dos 

documentos desentranhados para fundamentar a sua nota de ilicitude 

relativa à existência de uma infração.

m) A Recorrente também não demonstra que os factos constantes na nota de 

ilicitude só poderiam ser provados por referência aos documentos em 

apreço.

n) A existir algum nível de compressão dos direitos de defesa das visadas 

nesta situação - o que não se concede e apenas por razões puramente 

teóricas se coloca - essa mostrar-seda proporcional e justificada: i) a AdC 

tem o dominus da fase de inquérito; U) dentro das suas competências, 

concluiu que os elementos em causa são irrelevantes para a descoberta da 

verdade material; Ui) desenvolver mecanismos processuais complexos que 

sobrecarregam o processo por conta de elementos sem qualquer 

relevância para o mesmo constitui um impedimento à celeridade 

processual que se exige e espera de um processo contraordenacionai

o) Esta posição da Recorrente Pingo Doce é tanto mais injustificada quando, 

no âmbito do PRC/2016/4, também a Recorrente foi alvo de diligências de 

busca, exame, recolha e apreensão realizadas pela AdC nas suas 

instalações, foi devida e oportunamente notificada do desentranhamento 

do processo de provas que esta Autoridade considerou irrelevantes para o 

mesmo e, em momento algum, suscitou qualquer objeção, tendo-se 

conformado com o desentranhamento.
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pj A Recorrente Pingo Doce tão pouco se opôs nem se pronunciou quanto a 

qualquer caráter potenciaimente relevante dessa prova para si, sobre as 

restantes decisões de desentranhamento que foram adotadas peta AdC 

relativamente a outras visadas, ainda no âmbito do PRC/2016/4.

q) Não se antevê como pode a Recorrente Pingo Doce considerar que o 

desentranhamento de elementos de prova apreendidos nas instalações da 

Unilever, no âmbito do presente processo, põe em causa o exercício do 

seu direito de audiência e defesa.

r) Os direitos de defesa das visadas encontram-se, em determinadas 

circunstâncias, limitados até à estabilização do objeto do processo, que 

ocorre no final da fase de inquérito, momento em que aquelas tomam 

conhecimento dos factos relativamente aos quais se têm de defender.

s) Para atém das limitações impostas pela sujeição do processo a segredo de 

Justiça, importa salientar que o acesso a documentos confidenciais para 

efeitos do exercido do direito de defesa pelas visadas apenas se encontra 

previsto na Lei da Concorrência após terminada a fase de inquérito, isto é, 

para efeitos de apresentação da pronúncia à Nota de llidtude ou de 

impugnação Judicial da decisão da AdC (artigos 25.° n.° 1, 31.° n.° 3, e 

33.°n°4).

t) Encontrando-se especificamente prevista na Lei da Concorrência a 

apreensão de qualquer tipo de documentação, independentemente do seu 

suporte; não estando em causa a apreensão de correspondência, mas de 

documentos; e sendo essa Lei posterior à Lei do Cibererime, resulta 

manifesto que a intenção do legislador foi - inequivocamente - afastar o 

regime consagrado pela Lei do Cibererime, cujos objeto e finalidades são 

manifestamente distintos daqueles que foram consagrados pela Lei da 

Concorrência.
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u) Não procede o alegado peta Recorrente Pingo Doce, não se reconhecendo 

a existência de qualquer invalidade, nulidade processual ou 

inconstitucionalidade.

■k-k-k

Saneamento:

4. Não há questões prévias, nulidades ou exceções que obstem ao conhecimento do 

mérito da causa.

Questões objeto do recurso:

5. Considerando os fundamentos do recurso são, no essencial, duas as questões 

objeto de decisão:

a. Da competência da AdC para a (subsequente) análise da relevância 

probatória da correspondência eletrónica apreendida e para ordenar o 

desentranhamento da prova Junta ao processo de contraordenação;

b. Da necessidade de contraditório prévio em relação à decisão de 

desentranhamento de meios de prova.

kkk

Fundamentação de facto:

6. Com relevância para a presente decisão importa considerar os seguintes factos:

a. Corre termos na AdC um processo de contraordenação sob a referência 

interna PRC/2016/04, por alegadas práticas restritivas da concorrência (por 

violação do artigo 9.° da Lei da Concorrência e artigo 101.° do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia 

Super Bock.

b. No âmbito do referido processo de contraordenação, foi a Pingo Doce 

alvo de uma diligência de busca, exame, recolha e apreensão realizada 

pela AdC entre os dias 07.02.2017 e 27.02.2017 em cumprimento dos 

mandados emitidos pela Exma. Senhora Procuradora do Ministério Público

"TFUE") em que é Visada a
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da Comarca de Lisboa (DIAP - Juízo de Turno), datados de 2 e 10 de 

fevereiro de 2017 (de alargamento do objeto do mandado).

c. Com base em prova recolhida nas diligências descritas no parágrafo 

precedente, em 22.08.2017, o Conselho de Administração da Autoridade 

decidiu proceder à abertura de inquérito do processo de contraordenação 

com a referência Interna PRC/2017/11, no âmbito do qual a Recorrente é 

Visada.

d. Neste sentido, foi ordenada a extração de certidão do acervo probatório 

constante do PRC/2016/4 para efeitos de Instrução do processo de 

contraordenação PRC/2017/11 para investigar a existência de eventuais 

práticas proibidas pelo artigo 9.° da Lei da Concorrência e artigo 101.® do 

TFUE.

e. Mals se submeteu a Investigação a realizar no inquérito 

contraordenaclonal PRC/2017/11 ao regime do segredo de Justiça, nos 

termos e para os efeitos do n.® 2 do artigo 32.® da Lei da Concorrência, até 

02.11.2021, momento em que o segredo de Justiça foi levantado, na 

sequência da adoção da nota de llidtude, encontrando-se o mencionado 

processo contraordenaclonal na fase de instrução, prevista nos artigos 25.® 

a 29.® da Lei da Concorrência.

f. Através do Ofício com a referência n° S-AdC/2021/614, a AdC comunicou 

à Unilever a decisão de desentranhamento e envio de mensagens de 

correio eletrónico, cuja cópia consta a fls. 43 e verso dando-se aqui por 

Integralmente reproduzido o seu teor.

g. A Recorrente teve conhecimento de tal Ofício na sequência da notificação 

da Nota de lUcltude.

h. Tal decisão de desentranhamento foi proferida sem que a ora Recorrente 

tivesse sido previamente notificada para se pronunciar sobre o pretendido 

desentranhamento e ulterior destruição da prova.
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l Em 08.11.2021, a Recorrente dirigiu um requerimento à AdC, cuja cópia 

consta a fls. 59 e 60, dando-se aqui por integralmente reproduzido o seu 

teor, no qual consta, entre o mais, o seguinte: «Nos §§29 a 31 da Nota de 

Uicitude, pode ler-se o seguinte: “29 - No dia 02.03.2021, no seguimento 

do procedimento de triagem e análise da prova constante dos autos, a 

Autoridade considerou que 741 (setecentos e quarenta e um) ficheiros 

eletrónicos apreendidos nas instalações da Uniiever durante as diligências 

de busca não detinham valor probatório relevante, designadamente por 

não se revelarem essenciais para a investigação no contexto da 

globalidade dos elementos de prova que já se encontravam no processo 

(cf Auto de Desentranhamento, fls. 1527 a 1535 do processo). 30 - Nessa 

medida, a Autoridade determinou o respetivo desentranhamento e 

consequente devolução à Uniiever, através da disponibilização para 

descarga no endereço eletrónico fornecido peia AdC, tendo os referidos 

ficheiros eletrónicos sido, por essa via, entregues aos mandatários da 

Uniiever, no dia 02.03.2021 (cf fls. 1525 a 1526 do processo). Uma vez 

findo o prazo para descarga, deixou de ser possível o acesso aos referidos 

ficheiros, sendo estes, assim, eliminados definitivamente, com certificação 

digitai 31 - Na sequência do referido procedimento de desentranhamento, 

ficaram a constar do processo 1410 (mil quatrocentos e dez) ficheiros 

eletrónicos apreendidos nas instalações da Uniiever durante as diligências 

de busca." Foi com total surpresa que a Requerente tomou conhecimento, 

por esta via, de uma decisão de desentranhamento, seguida da decisão de 

destruição, de prova apreendida, as quais nunca lhe foram notificadas, 

tendo sido tomadas, consequentemente, sem que sobre as mesmas a 

Requerente se pudesse pronunciar. Nessa medida, requer-se a imediata 

notificação da Requerente das decisões em causa, Sem prejuízo, de, desde 

já, se arguir a sua ilegalidade por violação do seu direito de audiência e 

defesa (artigo 32^, n.°s 1, 5 e 10, da Constituição), do direito a um
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processo justo e equitativo (artigo 20.° n.° 4 da Constituição) e dos 

princípios da boa-fé e da transparência a que os órgãos e agentes 

administrativos devem respeito na sua actuação (artigo 266. ° n. ° 2, da 

Constituição). E a sua consequente nulidade - por força do disposto na 

alinea d) do n.° 2 do artigo 120.° do Código de Processo Penai («CPP»), 

aplicável por remissão do artigo 41.° n.° 1, do Regime Geral das Contra- 

ordenações (RGCO»), ex vi artigo 83. ° do Regime Jurídico da Concorrência

por força do(«RJC»)- ou, assim não se entendendo, irregularidade 

disposto nos artigos 118. ° n.° 2, e 123. ° do CPP aplicável por remissão do 

artigo 41. ° n. ° 1, do RGCO, ex vi artigo 83. ° do RJC. Sendo inconstitucional 

a interpretação de que é admissível o desentranhamento de elementos 

probatórios dos autos sem que à Recorrente seja dada a possibilidade de 

conhecer o seu conteúdo e ainda que os mesmos possam ser relevantes 

para o cabal exercício do seu direito de defesa, por violação do disposto 

nos artigos 32.°, n.os 1, 5 e 10, da Constituição e 6.° da Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem, a par da violação do direito a um 

processo Justo e equitativo (artigo 20. ° n.° 4, da Constituição) e ainda os 

princípios da boa-fé e da transparência a que os órgãos e agentes 

administrativos devem respeito na sua actuação (artigo 266. ° n. ° 2, da 

Constituição CRP). Por outro lado, Desconhece a Requerente se existem 

outras decisões de desentranhamento de meios de prova nos presentes 

autos ou que possam produzir efeitos relevantes nos mesmos, pelo que, 

em caso afirmativo, se requer: A sua notificação imediata; A consulta dos 

elementos desentranhados".

j. Por decisão de 10.11.2021, com a referência S-AdC/2021/3361, cuja cópia 

consta a fls. 63 a 66 dando-se aqui por integralmente reproduzido o seu 

teor, a AdC indeferiu o requerido, tendo considerado o seguinte; os 

elementos desentranhados a que a Recorrente Pingo Doce se refere 

reportam-se a documentação apreendida nas instalações de outra
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empresa visada, in casu a Unilever; também a Pingo Doce viu 

desentranhados do processo, no âmbito do PRC/2016/4, provas que a AdC 

veio a constatar que irrelevavam para o mesmo, tendo sido devida e 

oportunamente notificada, mas nào tendo suscitado da sua parte qualquer 

objeção, relativamente a si ou às demais visadas no processo, tendo-se 

conformado com os desentranhamentos; a AdC é legalmente incumbida 

de garantir o respeito pelas regras de concorrência em Portugal, estando 

legalmente vinculada a considerar todos os elementos de facto e de 

direito que se lhe apresentem, incluindo naturalmente prova incriminatória 

e prova exculpatória. A Autoridade tem competência e total liberdade 

para, durante a fase de inquérito, proceder ao desentranhamento de prova 

apreendida irrelevante para a investigação, como resulta de entendimento 

JurisprudenciÂ.
k. É esta decisão da AdC de 10.112021 que constitui o objeto do presente 

recurso.

7. Não há factos não provados com relevo para a decisão da causa.

8. Tudo o mais que tenha sido alegado e não encontre expressão nos factos 

provados é matéria de direito, de natureza conclusiva ou irrelevante.

9. A factualidade vertida nas alíneas a) a e) considera-se demonstrada com base na 

alegação da AdC e na ausência de qualquer impugnação da veracidade de tais 

factos pela Recorrente.

10. O facto exposto na alínea f) está documentado a fls. 43 e verso.

11. Os factos vertidos nas alíneas g) e h) consideram-se demonstrados com base na 

alegação da Recorrente e no teor da resposta da AdC, da qual se inferem os 

mesmos.
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12.0 facto que consta na alínea i) está documentado a fls. 59 e 60.

13. A factualidade exarada na alínea J) está documentada a fls. 63 a 66.

***

Fundamentação de direito:
Da competência da AdC para a (subsequente) análise da relevância 

probatória da correspondência eletrónica apreendida e para ordenar o 

desentranhamento da prova junta ao processo de contraordenação:

14. Alega a Recorrente que a AdC não tem competência para a (subsequente) análise 

da relevância probatória da correspondência eletrónica apreendida e para 

ordenar o desentranhamento da prova junta ao processo de contraordenação, 

como resulta da aplicação subsidiária dos artigos 17° da Lei do Cibercrime e 

179. ° do CPP, ex vi artigo 13. ° do RJC e 32. ° do RGCO (cfr também artigo 188. ° 

n.° 6, alínea c), do CPP\. Em consequência, defende a Recorrente que tal decisão 

de desentranhamento é ilegal por falta de competência legal da AdC para a 

prática desses actos. Mals acrescenta que mesmo que se entendesse, como Já veio 

a sustentar a AdC noutros processos de contra-ordenação, que a competência 

para autorizar buscas e apreensões cabe ao Ministério Público, também ao 

mesmo - e não à AdC pela mesmíssima ordem de razões, caberia a 

competência para a análise da relevância probatória dos documentos e e-mails 

apreendidos e da sua destruição.

15. Considera a AdC que este fundamento é Improcedente, porquanto, em síntese, 

não é aplicável aos autos a Lei do Cibercrime.

16. Vejamos.

17. Não se Justifica no caso qualquer pronúncia quanto á questão de saber se é 

aplicável ou não aos presentes autos a Lei do Cibercrime e/ou o artigo 179.°, do 

CPP, pois de nenhuma destas normas resulta que a decisão subsequente de 

desentranhamento dos meios de prova aí indicados tenha de ser tomada pelas 

mesmas entidades com competência para determinar a sua apreensão. 

Efetivamente, o que tais entidades podem efetuar - por estar compreendido no

Página 14 de 37



Processo: 144/21.5YUSTR-D
Referência: 343475

Santarém - Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 
Juízo da Concorrência, Regulação e Supervisão - Juiz 2

[\ do Município. bJif t\-bácola Prática dc CasaJaria 
2005-345 Santarém

Telcf 243090300 Kax 243090329 Mail tribunal c supervisão «'tribunais org pl

Recurso das Medidas das Autoridades Administrativas

âmbito de competência inerente à decisão de apreensão - é não determinar a 

apreensão de determinados elementos. Ou seja, a intervenção de tais autoridades 

esgota-se com a apreensão e com a respetiva decisão. É para esse momento e 

para essa decisão que a lei prevê a sua intervenção, porque é a decisão de 

apreensão que é suscetível de colidir com os direitos cuja salvaguarda se 

pretende garantir por via da intervenção dessas entidades. Intervenção essa que 

é, por conseguinte, especial e rigorosamente circunscrita a tais atos.

18. A partir do momento em que ocorre a apreensão e é proferida a decisão 

correspondente a AdC recupera na plenitude a sua função, conforme alega, de 

dominas úa fase de Inquérito do processo contraordenacional, prevista no artigo 

17.° da LdC, e que inclui, por definição e maioria de razão, a competência para 

determinar o desentranhamento do processo de elementos que considera 

irrelevantes para a descoberta da verdade e/ou para a boa decisão da causa. Esta 

decisão de desentranhamento, ao contrário da decisão de apreensão, Já não é 

suscetível de colidir com os direitos que Justificaram a intervenção de outras 

entidades naquela primeira decisão.

19. Por conseguinte, nesta parte a Recorrente não tem razão.

Da necessidade de contraditório prévio em relação à decisão de 

desentranhamento de meios de prova;

20. Alega a Recorrente que as visadas tém de conhecer toda a prova junta aos autos 

para efeitos do exercício dos seus direitos de acesso ao processo, contraditório e 

de defesa, incluindo aquela que a AdC, enquanto dominas do processo, pretende 

desentranhar, sendo irrelevante a qualificação dessa prova como Inculpatória, 

exculpatória ou neutra que venha a ser feita por esta autoridade.

21. Mais defende que a expurgação ilegal dos e-mails e «documentos» eletrónicos 

referida supra, e a consequente impossibilidade de acesso a prova 

potencialmente relevante para a defesa do Pingo Doce, cria uma radical e
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insanável dúvida acerca da verdade dos factos vertidos na decisão condenatória, 

impondo o arquivamento dos presentes autos quanto a ela.

22. Em consequência, conclui que a decisão de 10.11.2021, que indeferiu o pedido de 

acesso às decisões de desentranhamento proferidas pela AdC (nestes autos e com 

efeitos nesta sede) e negou o pedido de acesso aos elementos desentranhados 

respeitantes à Unilever violou os artigos 31. ° n.°s 1 e 2, e 33.° da Lein. ° 19/2012, 

de 8 de Maio, devendo ser revogada e substituída por outra, que defira os dois 

pedidos objecto do requerimento de $.11.2021 e permita o acesso à(s) 

decisão(ões) de desentranhamento e simultaneamente aos elementos 

desentranhados.

23. Mais defende que é inconstitucional a norma extraída por interpretação conjunta 

daqueles preceitos do RJC, segundo a qual é admissível o desentranhamento de 

elementos probatórios dos autos sem que à Recorrente seja dada a possibilidade 

de conhecer o seu conteúdo e ainda que os mesmos possam ser relevantes para 

o cabal exercício do seu direito de defesa, por violação do disposto nos artigos

32.^, n.°M, 5 e 10, da CRP e 6.° da CEDH, a par da violação do direito a um 

processo Justo e equitativo, o princípio da igualdade de armas dos sujeitos 

processuais (artigo 20.°, n.° 4 da CRP) e ainda os princípios da boa-fé e da 

transparência a que os órgãos e agentes administrativos devem respeito na sua 

actuação (artigo 266.°, n.°2, da CRP).

24. Por sua vez, a AdC defende a legalidade da decisão por si proferida com base nos 

argumentos que infra serão indicados e analisados.

25. Vejamos.

26. A questão suscitada pela Recorrente não é inteiramente nova, Já tendo sido 

discutida a propósito das implicações que comportava em matéria de 

confidencialldades. Foi isso que sucedeu, entre o mais, no processo n.° 

194/16.3YUSTR.

27. Nestes autos, uma das questões que se discutia consistia em saber se a AdC 

podia impor aos titulares de informações que tinham interesse na sujeição das
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mesmas ao regime de confidencialidade que preenchessem uma lista dos 

documentos e. em particular, um campo dessa lista com um resumo da 

informação considerada como confidencial. O objetivo desta lista era permitir aos 

visados não titulares da informação aferirem se tais documentos poderiam ou não 

ter interesse para a sua defesa, por terem um valor exculpatório e, 

consequentemente, poderem fundamentar pedidos de acesso a tal 

documentação.

28. Esta questão assumia relevância, à data, porque o regime de consulta e acesso 

aos documentos classificados como confidenciais previsto no artigo 33.°, n.° 4, da 

LdC, na redação originária, apenas se aplicava aos documentos utilizados como 

meio de prova para a demonstração da infração, por força da remissão para o 

artigo 31.°, n.° 3, da LdC. Por conseguinte, os documentos apreendidos e 

incorporados no processo e classificados como confidenciais que depois a AdC 

considerava irrelevantes para a prova da infração não estavam compreendidos no 

âmbito de previsão do artigo 33.°, n.° 4, da LdC, na referida redação.

29.0 procedimento descrito - elaboração da referida lista com resumos da 

informação confidencial - teve um antecedente jurisprudencial muito relevante, 

designadamente a decisão proferida no processo n.° 225/15.4YUSTR. Este recurso 

de decisões interlocutórias foi motivado pelo facto da AdC ter facultado o acesso 

aos visados de documentos apreendidos e que se encontravam incorporados nos 

autos, sem quaisquer restrições em matéria de confidencialidades. O que motivou 

a oposição de co visados titulares dessa informação e cuja confidencialidade 

pretendiam que fosse protegida. O entendimento do Tribunal foÍ no sentido de 

que não podia ser concedido um acesso indiscriminado e não fundamentado dos 

visados aos documentos confidenciais Juntos ao processo, o que conduziu, entre 

0 mais, á improcedência dos recursos. Contudo, advertiu a AdC para a 

necessidade do processo fornecer informações sufídentemente precisas e 

detalhadas para lhes [visados] permitir determinar, com conhecimento de causa, 

se os documentos descritos são suscetíveis de ser pertinentes para a sua defesa.
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Salientou-se que: Só se pode fundamentar o que minimamente se conhece. Só 

depois de conhecer se pode saber o interesse subjacente. E só nesse momento se 

pode exercer o inderrogável direito de defesa.

30. O entendimento exposto nesta decisão estava em linha com a jurisprudência dos 

órgãos Jurisdicionais europeus. Efetivamente, o Tribunal de Primeira Instância da 

União Europeia, no acórdão Solvay (processo T-30/91), esclareceu sobre esta 

matéria o seguinte: "81. A este propósito, a Comissão observa que os seus 

próprios funcionários examinaram e reexaminaram todos os documentos na sua 

posse, sem no entanto terem descoberto qualquer elemento suscetível de isentar 

de culpa a recorrente, o que tornou a sua divulgação inútil. A este respeito, deve 

sublinhar-se que, no âmbito do processo contraditório organizado pelo 

Regulamento n.° 17, não pode competir apenas à Comissão decidir quais são os 

documentos úteis à defesa. Com efeito, quando se devam fazer, como neste caso, 

apreciações económicas difíceis e complexas, a Comissão deve dar aos 

advogados da empresa em causa a possibilidade de procederem a um exame dos 

documentos suscetíveis de ser relevantes para apreciar o seu valor probatório 

para a defesa. 82. Isto é particularmente verdade em matéria de paralelismo de 

comportamento, caracterizado por um conjunto de actuações a príori neutras, em 

que os documentos são suscetíveis de ser interpretados num sentido tanto 

favorável como desfavorável às empresas em causa. O Tribunal considera que, 

nestas circunstâncias, é previsto evitar que um eventual erro dos funcionários da 

Comissão, quando estes classificam um documento como «neutro», o qual, como 

elemento inútil, não será divulgado às empresas, possa prejudicar a defesa dessas 

empresas. A tese contrária, defendida pela Comissão, teria por consequência não 

poder esse erro ser descoberto a tempo, antes da decisão da Comissão, salvo no 

caso excepcional de uma cooperação espontânea das empresas em causa, o que 

apresenta riscos inaceitáveis para a boa decisão da causa.".

31. Para compatlbllizar este direito dos visados com a proteção dos segredos de 

negócio que poderiam estar vertidos na Informação em causa o TPI propôs dois
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procedimentos possíveis, que surgem na fundamentação do acórdão Solvay, 

implicitamente, como alternativos: a elaboração de versões não confidenciais, por 

parte da própria Comissão (cfr. § 92 e 93); ou a elaboração, também pela 

Comissão, de uma lista dos documentos com “informações suficientemente 

precisas para lhe permitir determinar, com conhecimento de causa, se os 

documentos descritos eram susceptíveis de ser pertinentes para a sua defesa" (cfr, 

§ 93 e 94).

32. Resulta desta breve incursão histórica que quando a questão objeto dos 

presentes autos tinha incidências no regime de confidencialidades não parecia 

haver dúvidas no sentido de que o direito de defesa impunha que os visados 

pudessem controlar o Juízo de relevância probatória final efetuado pela entidade 

decisora, designadamente consultando os elementos e documentos apreendidos, 

tendo em vista aferir se poderiam colher dos mesmos algum contributo para a 

sua defesa.

33. Foi neste enquadramento que no processo n.° 194/16.3YUSTR expressámos o 

seguinte entendimento: "Nesta medida e contrariamente àquilo que parece 

decorrer da fundamentação da decisão impugnada, os documentos em causa 

poderão ser desentranhados pela AdC com fundamento na sua irrelevância. 

Simplesmente e em coerência com aquilo que se afirmou na fundamentação dos 

recursos que versaram sobre a exigência de resumos (A), caso a AdC assim 

pretenda proceder, expurgando do processo o que considera não ser necessário, 

previamente deve assegurar o exercício do direito de defesa dos demais visados 

em controlarem o juízo de relevância probatória efetuado por si, designadamente 

notificando-os para se pronunciarem sobre o desentranhamento. E se porventura 

os documentos em causa estiverem incluídos em alguma esfera de segredo, 

merecedora de tutela em termos de restrições de acesso ao processo, nada obsta 

a que seja aplicado, para o efeito, um regime similar e por identidade de razões 

àquele que a lei reserva para os segredos de negócid*.
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34. Conforme se afirma no parágrafo transcrito foi um argumento de coerência que 

nos orientou, pois se era de concluir - conforme se concluiu - que os titulares de 

informação que pretendiam beneficiar do regime de confidencialidades eram 

obrigados a efetuar resumos dessa informação para permitir aos visados ou co 

visados efetuarem pedidos de acesso, a fim de aferirem da sua eventual 

relevância exculpatória, então eventuais decisões de desentranhamento deveriam 

iguaimente respeitar o direito de defesa.
35. É certo que aquela outra questão - elaboração de listas com resumos - perdeu 

absoluta relevância por via da alteração do artigo 33.°, n.° 4, da LdC, pela Lei n.° 

23/2018, de 05/06. A norma torna agora extensivo o regime de acesso especial aí 

consagrado a todos os documentos contendo informação classificada como 

confidencial, independentemente de ser utilizada ou não como meio de prova.

36. Contudo, é também esta alteração legislativa que reforça o entendimento de que 

os visados devem poder controlar a decisão da AdC de desentranhamento de 

meios de prova que não considera relevantes para a demonstração da infração 

quando a mesma é suscetível de comprometer o seu direito de defesa. 

Efetivamente, porque razão haveria o legislador de prever uma forma de acesso a 

informação não utilizada pela AdC como meio de prova se fosse de entender que 

os visados não a podem controlar?

37. Dir-se-á: mas a norma apenas se aplica a documentos confidenciais, não se aplica 

a documentos não sujeitos ao procedimento de classificação, sendo isso que se 

pretende evitar. Mais à frente analisaremos este argumento de celeridade e 

eficácia processual, ao qual somos particularmente sensíveis. Por ora, a questão 

que se impõe é esta: qual é a diferença entre um documento classificado como 

confidencial e considerado irrelevante pela AdC e um documento não sujeito ao 

procedimento de confidencialidade e igualmente considerado irrelevante pela 

AdC? Parece-nos que não há nenhuma diferença do ponto de vista daquilo que 

importa para a decisão da questão em análise, que se reconduz sobretudo ao 

direito de defesa. Efetivamente, não há nenhuma razão para concluir que um
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documento que passou pelo processo de confidendalidades tem mais 

probabilidade de ter sido erradamente classificado pela AdC como irrelevante 

para a descoberta da verdade material e/ou para a boa decisão da causa do que 

um documento que não passou por esse procedimento. Inclusive há razões para 

concluir o contrário, pois o processo de confidencialidades pressupõe, à partida, 

que o documento tenha sido, pelo menos, lido e analisado mais vezes e com mais 

profundidade.

38. Para contrariar a conclusão a que acima se chegou, no sentido de que a alteração 

do artigo 33.°, n° 4, da LdC, reforça o entendimento de que os visados devem 

poder controlar o juízo de relevância probatória final formulado pela AdC, poder- 

se-á ainda argumentar o seguinte: a norma está vocacionada para documentos 

parcialmente considerados como relevantes para a demonstração da infração e 

que, por isso, não podem ser desentranhados.

39. Este argumento não é procedente porque a norma não faz qualquer distinção. 

Para além disso, mais importante ainda, porque é que o facto de tais documentos 

não poderem ser parcialmente desentranhados iria Justificar um direito de 

controlar a sua relevância probatória, quando tal direito é negado a documentos 

considerados totalmente irrelevantes? Dir-se-á que é a questão da 

contextualização. Sem prejuízo de se admitir que esta questão assume 

efetivamente mais acuidade em relação a Informações que constem num só 

documento, também pode haver implicações de sentido entre documentos 

distintos.

40. Pelas razões expostas, tendemos a considerar não existirem razões para alterar - e 

antes reiterar - o entendimento expresso no processo n.° 194/16.3YUSTR.

41. Contudo, este processo confronta-nos com esse entendimento e fá-lo - como 

não poderia deixar de ser - num contexto dialético diferente, pois os argumentos 

apresentados pelos sujeitos processuais intervenientes são distintos. Por 

conseguinte, é imperativo que analisemos tais argumentos, sobretudo aqueles
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que a AdC invoca, uma vez que assume uma posição contrária àquela para a qual 

pendemos.

42. Assim, a AdC começa por defender que “esta competência da AdC e prerrogativa, 

que o legislador concedeu a esta Autoridade, para proceder ao 

desentranhamento e devolução de documentos entretanto considerados 

irrelevantes, inócuos e desnecessários para o apuramento da responsabilidade 

sancionatória das visadas fundamenta-se no facto de ser a AdC a dominus do 

processo na fase de inquérito e, portanto, a quem compete avaliar se os 

documentos apreendidos são ou não necessários para fazer a prova". Ma is 

acrescenta que "um paralelismo com a ação do Ministério Público no processo 

penal, também é a este que cabe o dominus da fase de inquérito’, tendo 

liberdade para decidir que prova considera ser mais ou menos relevante para a 

demonstração dos factos em crise, sendo possível a sindicância da sua atuação, 

através de pedido de abertura de instrução e consequente análise por parte de 

um juiz de instrução criminal'. Dentro desta linha de argumentação, a AdC invoca 

ainda o disposto no artigo 17.°, n.° 2, da LdC.

43. Este argumento não é procedente. Efetivamente, do artigo 17.°, n.° 2, da LdC, e 

do facto consequente da AdC ser o dominus do processo na fase de inquérito 

resulta apenas que é à AdC a quem compete tomar todas as decisões relevantes 

para o cumprimento das finalidades daquela fase processual. Isto não significa 

que possa atuar livremente, sem freios ou que nas decisões da sua competência 

não tenha de respeitar outros valores e interesses, que não apenas a defesa da 

concorrência por via do sancionamento das práticas restritivas da concorrência. 

Exemplos de feição mais radical ilustram melhor o que pretendemos afirmar: não 

é pelo facto da AdC ser o dominus do inquérito que pode ouvir o visado como 

testemunha, enquadrando a sua inquirição neste meio de prova, ou que possa 

ouvir pessoas como testemunhas conforme quer. O mesmo vale para o Ministério 

Público, levando em conta o paralelismo efetuado pela AdC.

' Nos termos do n.® I do artigo 263.“ do CPP: *'[a] direção do inquérito cabe ao Ministério Público, assistido pelos órgãos de 
polícia criminar.
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44. Dir-se-á: mas nos exemplos radicais referidos há normas legais que comprimem a 

atuação da entidade competente e neste caso não há. Neste sentido, a AdC alega 

que não resulta da Lei da Concorrência, nem dos demais diplomas legais 

correlacionados, a necessidade/imposição de a AdC notificar as visadas no 

processo do desentranhamento de documentos apreendidos nas instalações da 

visada titular dos referidos elementos.

45. De facto reconhece-se que não existe nenhuma norma legal com essa 

determinação específica. Contudo, a faculdade em causa é instrumental para o 

exercício do direito de defesa, que tem reconhecimento constitucional no artigo 

32.° n.°. 10, da Constituição, e concretização na lei ordinária no artigo 25.°, n.° 1, 

da LdC. Trata-se, por conseguinte, de uma faculdade inerente ao referido direito.

46. Para além disso, tenha-se presente o teor do artigo 25.°, n.° 1, da LdC: ‘*Na 

notificação da nota de ilicitude a que se refere a alínea a) do n.° 3 do artigo 

anterior, a Autoridade da Concorrência fixa ao visado peto processo prazo 

razoável, não inferior a 20 dias úteis, para que se pronuncie por escrito sobre as 

questões que possam interessar a decisão do processo, bem como sobre as 

provas produzidas, e para que requeira as diligências complementares de prova 

que considere conveniente^'. O segmento que sublinhámos faz referência às 

provas produzidas e não às provas que a AdC utilizou para a demonstração da 

infração. Um documento que seja apreendido na sequência de uma diligência é 

uma prova produzida, porque a apreensão significa que se reconheceu, nesse 

momento, um valor indiciário de relevância probatória que conduziu à sua 

incorporação no processo. O facto de mais tarde e após melhor análise a AdC 

concluir pela sua irrelevância não significa que aquele meio de prova não tenha 

sido produzido.

47. Por fim, recordemos novamente o artigo 33.°. n° 4. da LdC, que reconhece o 

interesse e o direito do visado em consultar elementos não utilizados como meio 

de prova.
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48. Por conseguinte, o argumento da inexistência de norma legal expressa também é 

improcedente.

49. Alega ainda a AdC que a prática por si utilizada ocorre de igual modo no "quadro 

da Comissão Europeia, em que os documentos não utilizados não são mantidos 

no processo. No processo apenas ficam os documentos incriminatórios. Mais 

esclarece que tal resulta da Comunicação da Comissão relativa às regras de 

acesso ao processo nos casos de aplicação dos artigos 81.° e 82.° do Tratado CE, 

artigos 53.° 54.° e 57.° do Acordo EEE e do Regulamento (CE) n.° 139/2004 do 

Conselho (2005/C 325/07), "[djurante as diligências de investigação (...), a 

Comissão pode recolher documentos que, na sequência de uma análise mais 

aprofundada, se venham a afigurar irrelevantes para o processo em questão. Estes 

documentos podem ser devolvidos à empresa junto da qual foram obtidos. Uma 

vez devolvidos, estes documentos deixam de fazer parte do processo".

50. Vejamos. Da passagem transcrita não se extrai que a devolução dos documentos 

considerados irrelevantes não tenha de ser precedida de contraditório. Para além 

disso, na mesma Comunicação consta, no ponto 38, o seguinte: "[a]s versões não 

confidenciais e as descrições das informações suprimidas devem ser elaboradas 

de forma a permitir que qualquer parte que tenha acesso ao processo determine 

em que medida as informações suprimidas podem ser relevantes para a sua 

defesa e, por conseguinte, se existem motivos suficientes para solicitar à 

Comissão o acesso às informações cuja confidencialidade foi alegadá'. Note-se 

que, neste ponto, não se faz referência ao facto de estarem em causa apenas 

documentos confidenciais utilizados pela Comissão para demonstrar a existência 

da infração. Por fim, nesta matéria vale o princípio da autonomia processual, não 

existindo qualquer vlnculação do direito da União Europeia para que seja adotado 

um qualquer procedimento.

51. Alega ainda a AdC o seguinte: “apesar de proceder ao desentranhamento dos 

elementos probatórios que considera não serem relevantes ao objeto do 

processo, o facto de os mesmos serem devolvidos ao seu titular, a Unilever,
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permite que o mesmo, concluindo pela potencial relevância que alguns desses 

mesmos elementos possam ter para a sua defesa, requeira à AdC que os mesmos 

voltem a ser juntos ao processo, o que não ocorreu".

52. Este argumento também é improcedente porque o facto da Unllever considerar 

que os documentos devolvidos não são relevantes para a sua defesa, não quer 

dizer que não possam ser importantes para a defesa de outros co visados.

53. Mais defende a AdC que; "nada há que impeça que qualquer empresa Visada, 

sendo notificada de uma Nota de Hicitude e, assim, tomando conhecimento dos 

elementos incriminatórios de que a AdC dispõe e pretende usar para imputar a 

infração, requeira a Junção aos autos/apresente elementos probatórios que 

considere relevantes para a sua defesa. Elementos esses que poderão ser de 

qualquer natureza e ser de qualquer titulaf.

54. Não se percebe inteiramente esta asserção da AdC, pois se com isto a AdC está a 

afirmar que a Recorrente pode simplesmente pedir a junção dos elementos 

desentranhados aos autos então estaremos, no essencial, a discutir a mesma 

questão.

55. Alega ainda a AdC que o entendimento expresso no processo 194/16.3YUSTR é 

"perfeitamente inédito e em rutura com toda a jurisprudência anterior e 

posteriormente produzida" e que "no quadro do entendimento quase unânime 

do TCRS, a AdC tem mantido sempre o procedimento de, após apreciação dos 

elementos apreendidos nas buscas, determinar o desentranhamento do que 

considere irrelevante e notificar o titular dos referidos elementos, sem lugar a 

notificação das outras co-vÍsada^', acrescentando que "o seu procedimento tem 

sido, aliás, sempre validado pelos tribunais'.

56. Vejamos. O facto de um entendimento estar em divergência com a demais 

jurisprudência não é de um ponto de vista de estrita vinculatividade legal uma 

razão para não poder ser adotado, pois a lei não impõe essa obrigatoriedade de 

convergência.
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57. Não obstante Lsso reconhece-se que é um argumento válido na perspetiva da 

segurança e da certeza Jurídica, pois ainda que alguma divergência Jurisprudencial 

seja desejável de forma a enriquecer o debate e as posições que venham a ser 

adotadas é igualmente muito importante que esgotados os argumentos e as 

perspetivas relevantes haja uma convergência e estabilização, de forma a que haja 

previsibilidade. Só havendo previsibilidade é que os agentes que contactam com 

o sistema judicial podem orientar os seus comportamentos e procedimentos. O 

nosso ordenamento jurídico reconhece isso mesmo nomeadamente ao prever os 

acórdãos de fixação de jurisprudência.

58. Note-se que com esta referência aos acórdãos de fixação de jurisprudência não se 

está a defender que só com estes arestos é que se alcança a referida estabilização. 

A mesma pode ser atingida, em função da sua fundamentação, por via de um 

único acórdão de um tribunal superior.

59. Contudo, no caso, não se retira das alegações da AdC essa estabilização. Assim, 

quanto à sentença do TCRS de 20.11.2018, processo n.° 71/18.3YUSTR-D, a 

própria AdC esclarece que ainda não transitou em julgado. O mesmo se verifica 

relativamente à decisão proferida no processo n.° 18/19.0YUSTR-C. No que 

respeita às decisões proferidas no processo n.° 71/18.3YUSTR-J, a AdC não 

transcreve nenhuma passagem relativa ao entendimento aí adotado quanto à 

questão em análise.
60. É certo que a posição por si seguida foi mencionada, de forma taxativa, na 

decisão do processo n.° 195/16.1 YUSTR e supõe-se ainda que tal entendimento 

tenha sido reiterado na sentença do processo n.° 20/16.3YUSTR, face à menção 

feita na nota de rodapé n.° 2. Admite-se também que seja esse o sentido do 

segmento de decisão que a AdC transcreve relativo ao processo n.° 

18/19.0YUSTR-D. Contudo, considera-se que tais elementos não são suficientes 

para se concluir pela referida estabilização, uma vez que não se retira da alegação 

da AdC decisões sobre esta matéria do Tribunal da Relação de Lisboa e os 

respetivos fundamentos.
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61. Por conseguinte, este argumento também é improcedente.

62. A propósito ainda da decisão proferida no processo n° 194/16.3YUSTR a AdC 

invoca dois argumentos adicionais.

63. Assim, quanto ao primeiro, defende a AdC o seguinte: “o momento em que a 

questão do desentranhamento de elementos se coloca corresponde a uma fase 

embrionária do processo, que ocorre imediatamente após a realização das 
buscas, mas previamente à adoção da nota de ilicítude. É, portanto, uma fase em 

que a AdC atua como dominas e é competente para determinar que eiementos 

apreendidos devem permanecer no processo, porque relevantes para o objeto, e 

quais os que devem ser desentranhados, em face da sua irrelevância. Neste 

contexto, inexiste norma expressa habilitante que estabeleça a pertinência e a 

possibilidade de as co-visadas, nesta fase, se pronunciarem acerca do juízo crítico 

da AdC na determinação do desentranhamento de elementos apreendidos nas 

instalações de outra visada. No quadro de apreciação da prova apreendida nas 

buscas, é à AdC que compete determinar o critério que delimita o que deve ser 

desentranhado do processo. E tal entendimento do legislador justifica-se porque, 

numa fase precoce e precária do processo no qual a AdC procede à triagem dos 

elementos apreendidos, só esta Autoridade tem legitimidade e necessidade de 

determinar que elementos devem permanecer no processo, em face da relevância 

para o objeto em causa, com vista à elaboração e adoção da nota de ilicitude". A 

AdC cita, a propósito, a decisão proferida no processo n.° 195/16.1YUSTR.

64. Pese embora o respeito, que é muito, que a decisão proferida no processo n.° 

195/16.1YUSTR nos merece não acompanhamos este entendimento pelas razões 

que passamos a expor.
65. Assim, a pronúncia dos visados acerca do juízo crítico da AdC na determinação do 

desentranhamento de elementos apreendidos nas instalações de outra visada não 

tem de ser efetuada antes da nota de ilicitude, nem o desentranhamento tem de 

ser determinado antes da prolaçào da nota de Ilicitude.
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66.0 facto de se tratar de uma fase embrionáría de processo aumenta a 

probabilidade de erro na valoração dos documentos apreendidos, pois a AdC 

ainda nào foi confrontada com as defesas dos visados.

67. Por fim, no que respeita ao facto da AdC ser o dominus da fase prévia à 

elaboração da nota de ilicitude reiteramos o que acima expusemos acerca deste 

argumento.

68.0 segundo argumento invocado pela AdC relacionado com a decisão proferida 

no processo n.° 194/16.3YUSTR consiste em esclarecer que na situação desta 

sentença "estava em causa a existência, de entre os elementos cujo 

desentranhamento foi requerido, prova eventualmente sujeita a sigilo profissional 

e bancário o que, como se sabe, trata-se de uma situação sujeita a uma tutela 

legal de maior proteção; (ii) a AdC procede a essa notificação, informando o 

titular dos elementos em causa do desentranhamento e devolvendo-lhe os 

mesmo^'.

69. Podendo estar em causa documentos com as características referidas, a verdade é 

que tal fator não foi determinante para o entendimento aí firmado, conforme 

resulta da respetiva fundamentação e que consta na passagem acima transcrita. 

Assim, este argumento também é improcedente.

70. Outro argumento invocado pela AdC consiste no seguinte: “o processo de 

desentranhamento pressupõe uma análise rigorosa e individual de cada um dos 

elementos de prova apreendidos. E essa análise traduz-se no processo de 

compreensão se aquele documento é ou não relevante para o objeto do processo 

(quer seja para demonstrar a existência da infração, quer seja para não demostrar 

essa existência), ou seja, para esclarecer os factos em investigação. Importa 

recordar que a AdC está legalmente vinculada a considerar todos os elementos 

de facto e de direito que se lhe apresentem, incluindo naturalmente prova 

incriminatória e prova exculpatória, em todos os processos contraordenadonais 

que instrui Neste sentido, os elementos que são desentranhados constituem 

elementos que a AdC considera desprovidos de qualquer relevância para o objeto
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do processo, para o qual tem competência, sem margem para tergiversações, 

valorando, para efeitos de apuramento da responsabilidade contraordenacional, 

apenas e só os elementos que permanecem nos auto^'.

71. Vejamos. Não se duvida de que a AdC proceda a uma análise rigorosa e individual 

de cada um dos elementos de prova apreendidos e que procure nos mesmos 

tanto elementos inculpatórios, como exculpatórios. Contudo, afirmar isto não é 

evidentemente suficiente para se concluir que essa análise não possa ser 

controlada. Se tal asserção fosse suficiente então também seria de concluir, 

seguindo a mesma lógica, que a decisão final condenatória não deveria ser 

suscetível de impugnação Judicial, pois não há razões para duvidar de que a AdC 

quando profira uma decisão final condenatória não o faça sem ter efetuado uma 

análise rigorosa de todos os elementos e questões relevantes. Ora, não é assim, 

porque, desde logo, as pessoas são falíveis. A AdC pode-se enganar, assim como 

este Tribunal. Por essa e por outras razões, um sistema, qualquer que ele seja, não 

pode depender apenas das boas qualidades das pessoas que o integram. Têm de 

existir garantias objetivas. Num processo sancionatório um dos mecanismos mais 

adequados a evitar erros é o facto da decisão final ser construída num ambiente 

dialético, que é protagonizado por aqueles que têm um interesse direto nessa 

decisão. Essa dialética significa que há mais "olhos" a ver e a ver de forma 

diferente. O direito de defesa é justamente uma das principais ferramentas de 

concretização desse ambiente dialético. Por conseguinte, este argumento 

também é improcedente.

72. Outro dos argumentos invocado pela AdC assume a seguinte feição: a posição da 

"Recorrente Pingo Doce é tanto mais injustificada quando, recorde-se, no âmbito 

do PRC/2016/4, também a Recorrente foi alvo de diligências de busca, exame, 

recolha e apreensão realizadas pela AdC nas suas instalações, foi devida e 

oportunamente notificada do desentranhamento do processo de provas que esta 

Autoridade considerou irrelevantes para o mesmo e, em momento algum, 

suscitou qualquer objeção. Com efeito, como a AdC salientou na decisão ora
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recorrida, quando o desentranhamento foi efetuado em relação a prova 

apreendida nas suas próprias instalações, a Recorrente não apenas não se opôs, 

como não se pronunciou de todo quanto a qualquer caráter potencialmente 

relevante dessa prova para si ou para as demais visadas no processo ou quanto à 

oportunidade de que as demais visadas deveriam beneficiar, no sentido de 

poderem consultar e pronunciar-se sobre os elementos desentranhado^'.

73. Estes argumentos também são Improcedentes, quer porque a Recorrente, nestes 

casos, tem conhecimento dos documentos desentranhados e, por isso, pode 

controlar a decisão de (i)relevância probatória efetuada pela AdC e proceder à sua 

junção, quer porque a Recorrente não tem qualquer interesse (processualmente 

relevante), dever ou direito para defender os interesses e a posição processual 

dos demais co visados. Efetivamente, conforme alega o Pingo Doce, no recurso de 

impugnação Judicial, "Não é admissível uma interpretação das normas 

processuais que regulam a fase de inquérito do processo contra-ordenacional da 

qual resulte a emergência de uma espécie de ónus de suscitação de eventuais 

invalidades por parte de uma visada relativamente à preterição do exercício de 

direitos processuais (designadamente ao contraditório) por parte de outra(s) co- 

visada(sj‘. Para além disso, não estamos no PRC/2016/4, mas no PRC/2017/11, 

pelo que o que importa é a conduta processual da Recorrentes nestes autos e não 

naquele outro.

74. Numa perspetiva diferente alegou ainda a AdC que a "Recorrente Pingo Doce tão 

pouco se opôs nem se pronunciou quanto a qualquer caráter potencialmente 

relevante dessa prova para si, sobre as restantes decisões de desentranhamento 

que foram adotadas pela AdC relativamente a outras visadas, ainda no âmbito do 

PRC/2016/4. A Recorrente Pingo, tendo conhecimento de diversos 

desentranhamentos efetuados no âmbito do PRC/2016/4, cujos elementos de 

prova daí resultantes com relevância para o presente processo foram para aqui 

extraídos, conformou-se com os mesmos, não impugnando Judicialmente as
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respetivas decisões interlocutórias da AdC que sustentaram tais 

desentranhamentos

75. Este argumento também não é procedente, pois, conforme referido, não estamos 

no PRC/2016/4, mas no PRC/2017/11, pelo que o que importa é a conduta 

processual da Recorrentes nestes autos e não naquele outro.

76. A AdC invoca ainda jurisprudência da União Europeia a corroborar o seu 

entendimento, designadamente a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da 

União Europeia, acórdão Aaiborg Portland e o. c. Comissão, de 7 de Janeiro de 

2004, processos apensos C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C- 

217/00 PeC-219/00 P.

77. Este elemento é um argumento de autoridade relevante. Contudo, não é decisivo 

para afastar o entendimento adotado, uma vez que conforme referido não há 

nesta matéria qualquer vinculação especial em relação ao direito europeu.

78. A AdC invoca também o facto do processo estar sujeito a segredo de Justiça - 

decretado pelo Conselho de Administração desta Autoridade, por ocasião da 

abertura do respetivo inquérito - aquando da decisão da AdC de desentranhar os 

elementos em causa, isto é, num momento em que as visadas não tinham acesso 

aos autos.

79. Contudo, este argumento só seria válido se fosse de concluir que a decisão de 

desentranhamento não podia ser tomada após a cessação do segredo de Justiça. 

Ora, não há nenhuma razão para concluir nesse sentido.

80. A AdC invoca ainda o argumento da proporcionalidade consubstanciado no 

seguinte: afigura-se claro que os contornos do procedimento adotado para a 

realização do desentranhamento de documentos do processo devem ser 

determinados pela Autoridade da Concorrência, sempre de forma a promover a 

eficiência processual e a zelar pela viabilidade do próprio procedimento em 

questão. Aliás, esta prerrogativa da AdC permite evitar a sobrecarga dos 

processos com documentos irrelevantes, a oneração das empresas com
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classificações de conftdencialidade de documentos desnecessárias, bem como o 

problema do acesso aos documentos não utilizados como meios de prova, na 

medida em que os mesmos deixam, desde logo, de constar do processo.

81. Este argumento é um argumento muito forte, pois, como é evidente, o direito de 

defesa tem de ser compatibilizado com a proteção da concorrência por via do 

sancionamento das práticas restritivas da concorrência e com outros direitos, 

como direito de propriedade e de iniciativa privada. Ora, o processo de 

classificação de documentos tendo em vista a sua sujeição ao regime de 

confidencialidades é um processo que pode ser bastante complexo e moroso 

para todos os envolvidos, tanto para a AdC, como para os titulares da informação, 

que terão de afetar recursos para o efeito. Complexidade e morosidade essas que 

são particularmente acentuadas quando estão em causa muitos documentos, 

sendo certo que os constrangimentos de tempo associados às buscas podem 

conduzir á apreensão de acervos documentais extensos. Ora, o confronto 

funcional com essa complexidade no âmbito de recursos de decisões 

interlocutórias conduz-nos a uma perspetiva, em parte, diversa da questão, 

admitindo-se que é necessário um esforço de compatibilização entre todos os 

interesses envolvidos e que, em consequência, a solução não deve passar por 

sujeitar todos os documentos apreendidos a esse procedimento de classificação a 

fim de garantir a consulta dos mesmos por todos os visados antes de serem 

desentranhados e devolvidos por serem irrelevantes.

82. Não deve passar por essa solução e não tem de passar, pois nada obsta a que a 

AdC lance mão do disposto no artigo 33.°, n.° 4, da LdC, por interpretação 

extensiva e numa lógica preventiva. Ou seja, admitindo a possibilidade de no 

acervo documental apreendido constarem segredos de negócio ou informações 

sujeitas a outras esferas de segredo e do mesmo ser suscetível de ser relevante 

para o direito de defesa dos visados, a AdC pode permitir o acesso a tais 

documentos nos termos previstos na norma indicada antes de proceder ao
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desentranhamento dos mesmos e sem necessidade de sujeição ao procedimento 

de classificação para efeitos de aplicação do regime de confidencialidades.

83. Dir-se-á: mas as limitações de acesso previstas na norma apenas se Justificam se 

existirem efetivamente informações confidenciais. Numa lógica de 

proporcionalidade considera-se que tais limitações também se Justificam para 

salvaguardar todos os interesses em confronto que estão subjacentes à questão 

em análise. Para além disso, entre não ter qualquer acesso ou ter um acesso 

limitado é evidentemente preferível esta segunda hipótese, numa lógica de 

concordância prática.

84. Assim, com respeito por entendimento diverso, considera-se que a pretensão da 

Recorrente poderia ser concedida no que respeita aos documentos relativos aos 

ficheiros eletrónicos apreendidos nas instalações da Unilever com a limitação, 

ainda contida no pedido efetuado, sendo um minus em relação ao mesmo, do 

acesso aos documentos em causa ser facultado nos termos previstos no artigo 

33.° n ° 4, da LdC.

85. Não obstante a conclusão precedente há um argumento final que se considera 

decisivo no sentido da improcedência da pretensão da Recorrente. Tal argumento 

está relacionado com a alegação da AdC nos seguintes termos: não se antevê 

como pode a Recorrente Pingo Doce considerar que o desentranhamento de 

elementos de prova apreendidos nas instalações da Unilever, no âmbito do 

presente processo, põe em causa o exercício do seu direito de audiência e defesa. 

No mesmo sentido, afirma não antecipar qualquer tipo de vantagem que pudesse 

decorrer da pretensão da visada, que a Recorrente também não demonstra que 

os factos constantes na nota de ilicitude só poderiam ser provados por referência 

aos documentos em apreço e que a Recorrente Pingo Doce alega ter sido afetada 

pela ausência de notificação da AdC da decisão de desentranhar elementos 

recolhidos nas instalações da Unilever, sem que resulte da sua argumentação em
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que medida o desentranhamento desses elementos a podem, ainda que 

hipoteticamente, afetar.

86. Vejamos. Analisado o teor do requerimento apresentado pela Recorrente Junto da 

AdC e o recurso de impugnação Judicial constata-se que a Pingo Doce se Umita, 

no essencial a sustentar a sua pretensão na alegação e invocação, num plano 

abstrato, dos direitos e princípios implicados, designadamente o direito de 

defesa, nos termos dos artigos 32. °, aos 1, 5 e 10, da CRP e 6.° da CEDH, o direito 

a um processo justo e equitativo, o principio da igualdade de armas dos sujeitos 

processuais (artigo 20.°, n.° 4 da CRP) e ainda os princípios da boa-fé e da 

transparência a que os órgãos e agentes administrativos devem respeito na sua 

actuação (artigo 266.°, n.°2, da CRP), extraindo dos mesmos a conclusão de que 

"a expurgação ilegal dos e-mails e «documentos» eletrónicos referida supra, e a 

consequente impossibilidade de acesso a prova potencialmente relevante para a 

defesa do Pingo Doce, cria uma radical e insanável dúvida acerca da verdade dos 

factos vertidos na decisão condenatória, impondo o arquivamento dos presentes 

autos quanto a ela". Ou seja, a Recorrente pretende que seja dado provimento à 

sua pretensão apenas com base no reconhecimento de que, por força da 

possibilidade em abstrato dos documentos desentranhados serem relevantes 

para a sua defesa e, consequentemente, por força dos direitos e princípios 

referidos, deve poder aceder e consultar todos os meios de prova produzidos 

antes de qualquer decisão de desentranhamento. Nesta perspetiva, não seria 

necessário qualquer esforço de maior concretização quanto à referida 

suscetibilidade, levando em conta nomeadamente os factos que são imputados e 

o tipo de documentos que foi desentranhado.

87. Considera-se não ser assim. No caso, a falha ocorrida consubstanciaria um vício 

processual. Se se trata de uma nulidade, nos termos do artigo 120.°, n.° 1, alínea 

d), do CPP, ex vi artigos 41.°, n.° 1, do RGCO, e 13.°, da LdC, conforme defende a 

Recorrente, ou de uma mera irregularidade, por força do artigo 118.°, n.° 2, do

CPP, ex vias normas indicadas, não é relevante, pois qualquer uma das hipóteses
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conduz ao mesmo resultado. Assim, o reconhecimento de qualquer nulidade ou 

irregularidade processual não se pode bastar com alegações e possibilidades 

abstratas. Tanto é assim que resulta quer do regime das nulidades previsto no 

artigo 122.° do CPP, quer do regime das irregularidades consagrado no artigo 

123.° do CPP, sendo ambas as normas aplicáveis ao processo de 

contraordenação em causa ex vi artigos 41.°, n.° 1, do RGCO, e 13.°, da LdC, a 
necessidade de afetação dos atos implicados. É isso que se infere dos artigos 

122.°, n.°s 1 e 3, e 123.°, n° 2, ambos do CPP e que tem plena justificação ao 

abrigo do princípio da economia processual e bem assim dos interesses 

sancionatórios prosseguidos através do processo. Efetivamente, o 

reconhecimento de uma nulidade ou irregularidade processual não cumpre 

qualquer função de sancionamento da entidade que a cometeu, mas o efeito que 

produz em concreto no processo e, em particular, nos interesses e direitos 

afetados.

88. Ora, a Recorrente, por um lado, formula um pedido que em parte não concretiza 

os respetivos atos processuais, aludindo a eventuais desentranhamentos. A 

declaração de nulidade ou irregularidade pressupõe a identificação de atos 

processuais concretos, o que não foi feito.

89. Não se diga que a Recorrente não pode cumprir esse esforço de concretização 

porque desconhece a existência de outras decisões de desentranhamento. Este 

argumento não é procedente, pois ou a Pingo Doce não está ainda em condições 

de arguir qualquer vício ou está e não concretizou, conforme devia, os atos em 

questão.

90. Por outro lado, no que respeita ficheiros eletrónicos apreendidos nas instalações 

da Unllever que identifica no requerimento que apresentou Junto da AdC, a 

Recorrente não efetuou qualquer esforço de concretização quanto à referida 

suscetibilidade dos documentos em causa serem relevantes para a sua defesa,
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levando em conta nomeadamente os factos que são Imputados e o tipo de 

documentos que foi desentranhado.

91.Dlr'se-á: a Recorrente não está em condições de efetuar esse esforço de 

concretização, pois desconhece o teor dos documentos. Este argumento não é 

procedente, pois a Recorrente sabe quais são os factos Imputados e sabe que 

estão em causa ficheiros eletrónicos apreendidos nas Instalações da Unllever 

durante as diligências de busca. Estes elementos permltlam-lhe um esforço de 

concretização maior da sua pretensão. O que não fez.

92. Pelas razões expostas, o recurso é Improcedente.

93. De referir, por último, quanto à questão de Inconstltuclonalldade suscitada pela 

Recorrente que a Interpretação adotada não foi aquela que a Recorrente 

sanciona, pelo que esta questão se mostra prejudicada.

***

Dispositivo:

94 Em face do exposto, julgo o recurso totalmente improcedente, mantendo-se 

a decisão recorrida.

Custas:

95. Uma vez que a Recorrente não obteve provimento na sua pretensão deve ser 

condenada em custas, que Inclui a taxa de Justiça - cf. artigos 93.°, n.° 3 e 94.°, n.° 

3, ambos do RCP.

96. No que respeita ao valor da taxa de Justiça, verlflca-se que a Recorrente Já 

procedeu à liquidação, cada uma, de uma unidade de conta a título de taxa de 

Justiça, em conformidade com o artigo 8.°, n.° 7, do Regulamento das Custas 

Processuais (RCP). Importa proceder, nos termos do mesmo preceito legal, à 

correção da taxa de Justiça, de acordo com os limites previstos na tabela III anexa 

ao diploma, deslgnadamente 1 a 5 unidades de conta.
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97. Neste âmbito, entende-se que a fixação da taxa de justiça em três unidades de 

conta é adequada, face à complexidade da matéria, sendo certo que, tratando-se 

de uma atividade de correção da taxa de Justiça, este valor final Inclui a unidade 

de conta Já liquidada. Quer isto dizer que a Recorrente apenas terá de pagar o 

remanescente.

98. Em face do exposto, condena-se a Recorrente em custas, flxando-se a taxa 

de justiça em três unidades de conta, que inclui a unidade de conta já 

liquidada pela Arguida ao abrigo do disposto no artigo 8.**. n.° 7. do RCP, 

faltando pagar o remanescente.

h**

99. Notifique e comunique.

10.03.2022
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