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Processo n® 1$9/19.3YU5TR‘D.L1 Recurso Penal
Tribunal Recorrido: Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
Recorrente: JOSÉ DE MELLO CAPITAL. S.A.

A lei adjectiva instituiu a possibilidade de rejeição dos recursos em duas
vertentes diversas, admitida que está, no nosso processo penal a cindibilidade do
recurso, princípio acolhido nos arts. 403°, n° 1, 410.°, n.° 1, e 412.°, n.°2:
11 Rejeição formal que se prende com a insatisfação dos requisitos prescritos
no art. 412.°n.°2;
2) Rejeição substantiva que ocorre quando é manifesta a improcedência do
recurso.
A manifesta improcedência verifica-se quando, atendendo à factualidade
apurada, à letra da lei e à jurisprudência dos tribunais superiores é patente a sem
razão do recorrente.
A figura da rejeição desfina-se a potenciar a economia processual, numa
óptica de celeridade e de eficiência. A possibilidade de rejeição liminar, em caso
de improcedência manifesta, tem em vista moralizar o uso do recurso (Cfr.
Acórdão do Supremo Tríbunal de Justiça de 16 de Novembro de 2000, proc. n.°

2353-3; SASTJ, n.°45, 61).
Efectuado o exame preliminar, considera-se ocorrerem razões para a
rejeição do recurso por manifesto improcedência (art.°s 412.° 414.° e e 420.°, n.° 1
do Código de Processo Penal), passando-se a proferir decisão sumária, ao abrigo
do artigo 417.°, n.° 6, alínea b), do Código de Processo Penal
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I. RELATÓRIO.
Inconformada com a decisão proferida na fase administrativa do processo
pela Autoridade da Concorrência (ofício número 1878/202 h de 5 de julho de 202 J)
que, na sequência do procedimento fendente à proteção de informação
confidencial, indeferiu o vício de irregularidade arguido quanto à decisão
administrativa consubstanciada no ofício número 1823/2021, de 29 de junho de
2021, a sociedade José de Mello Capital, S.A. impugnou Judiciaimenfe fal decisão.
pedindo que:
i.

seja recusada a aplicação, com fundamento em inconsfitucionalidade, do

disposto no artigo 84.°, n.° 4, da LdC, esfrifamenfe na dimensão normativa atinente ao
recurso do decisão final da AdC relativa ao tratamento de informação identificada como
confidencial, bem como ao recurso da decisão que indefere a irregularidade da referida
decisão final, invocada pelo Recorrente na fase administrativa do processo; e, em
consequência.
ii.

seja o presente recurso admitido com subida imediata, em separado, e efeito

suspensivo do processo, nos termos dos artigos 406.°, n.° 2, 407.°, n.° 1, e 408.°, n.° 3;
iii.

seja declarada a irregularidade, por insuficiência de fundamentação, nos termos

dos artigos 1 J8.°, n.° 2, e 123.°, n.° 1, em conjugação com o artigo 97.°, n.° 5, todos do
Código de Processo Penal, da decisão final relativa ao tratamento de informação
identificada como confidencial, proferida por meio do ofício com a ref.° S-AdC/2021/I823,
de 29.06.2021, que indeferiu o pedido de classificação como segredo de negócio da
informação relativo à estrutura empresarial do Grupo JMC; e, em consequência.
iv.

seja revogada a decisão da AdC constante do ofício da AdC com a ref.° S-
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AdCI202]n878, de 05.07.202], que indeferiu a irregularidade tempestivamente invocada
pela Recorrente na fase administrativa do processo.

Por sentença de 2S de Junho de 2019 foi a referida impugnação Judicial
Julgada improcedente pelo Tribunal da Concorrência Regulação e Supervisão
(TCRS).

De novo inconformada com a decisão daquele Tribunal, veio a JOSÉ DE
MELLO CAPITAL, S.A. da mesma interpor recurso, apresentando as seguintes
conclusões:
1. 0 presente recurso vem interposto da sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e
Supervisão, de 29.10.2021, com a ref.^ 322385 (“Sentença Recorrida”), que julgou improcedente o recurso
interposto da decisão da AdC, proferida por meio do ofício com a ref.® S-AdC/2021/1878, de 05.07.2021
(“decisão impugnada"), que indeferiu a irregularidade, por insuficiência de fundamentação, da decisão final
relativa ao tratamento de informação identificada como confidencial, proferida por meio do ofício com a ref.® SAdC/2021/1823, de 29.06.2021 (“decisão irregular").
2. O presente recurso tem por objeto a questão de saber se a decisão final da AdC relativa ao
tratamento de informação confidencial, constante do ofício com a ref.® S-AdC/2021/1823, de 29.06.2021,
informou a Recorrente, de forma adequada e suficiente, quanto às razões que determinaram o indeferimento de
um pedido de classificação de informação relativa à estrutura empresarial do Grupo JM Capital, regular e
fundamentadamente apresentado pela Recorrente, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 118.®,
n.® 2, e 123.®, n.® 1, em conjugação com o artigo 97.®, n.® 5, todos do CPP, ex vi artigo 41.®, n.®s 1 e 2, do
RGCO, ex vi artigo 13.®, n.® 1, da LdC;
3. A decisão de indeferimento de pedidos de classificação de informação confidencial proferida pela
3
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AdC ao abrigo das competências definidas no artigo 30.° da LdC, deve ser fundamentada, de forma adequada e
suficiente, nos termos do disposto no artigo 97°, n.° 1, alínea b), e n.° 5, do CPP, ex vi artigos 41.°, n.° 1, do
RGC0,e13°da LdC;
4. A exigência de fundamentação da Autoridade da Concorrência, no âmbito do procedimento
administrativo de classificação de informação confidencial, nos termos do artigo 30.° da LdC, está
proporcionalmente ligada à exigência de fundamentação que a Visada colocou na instrução do respetivo
pedido:
5. Nas situações em que o requerente apresenta um pedido fundamentado de classificação de
informação confidencial, o indeferimento desse pedido peia AdC, com base em “falta de fundamentação" do
pedido, por parte do requerente, deve permitir compreender, em primeiro lugar, qual ou quais os requisitos
legais de proteção que, no entendimento da AdC, se encontram ausentes no concreto pedido de
confidencialidade apresentado, e, em segundo lugar, por que razão considerou a AdC que, naquele caso, não
se verificava um ou mais dos referidos requisitos.
6. No âmbito dos presentes autos, a AdC indeferiu, nos termos da referida decisão final, constante do
ofício, com ref.® S-AdC/2021/1823, de 29.06.2021, por remissão para os sentidos prováveis de decisão vertidos
nos ofícios com as ref.*s S‘AdC/2021/399, de 02.02.2021, e S-AdC/2021/1573, de 02.06.2021, o pedido da
Recorrente identificado como «Ponto 2: Estrutura Empresarial», com fundamento em «Falta de
fundamentação» (cfr. coluna F da Tabela e coluna G da Tabela 2), dispondo, quanto a esse motivo de
indeferimento, o seguinte;
“A identificação do motivo de indeferimento como “Falta de fundamentação", revela que a
AdC entende que a fundamentação apresentada não permite concluir que a informação em causa
seja confidencial, por não consubstanciar um segredo comercial na aceção do n.° 1 do artigo 313.°
do Código da Propriedade Industrial, ou por não permitir a demonstração cumulativa das seguintes
condições; (i) a informação deve ser do conhecimento de apenas um número restrito de pessoas;
4

Processo: 159/19.3YUSTR-D.L1
Referência: 17880579

Lisboa - Tribunal da Relação
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão
Rua do Arsenal - Letra G
1100-038 Lisboa
Telef: 213222900 Fax: 213222992 Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

Recurso Penal
(ii) a sua divulgação é suscetível de produzir um prejuízo grave para o seu titular e/ou terceiros; (iii)
e os interesses suscetiveis de serem prejudicados com a divulgação da informação são legítimos
e objetivamente dignos de proteção”.
7. 0 teor da decisão final da AdC, isoladamente ou em conjugação com o teor dos correspondentes
sentidos prováveis de decisão, corresponde ao mero enunciado formal de critérios gerais e abstratos, aplicáveis
cumulativamente a qualquer pedido de classificação de informação confidencial, não permitindo compreender,
face à fundamentação para o efeito apresentada pela Recorrente, por que razão entendeu a AdC que a
informação relativa à estrutura empresarial do Gaipo JMC não poderia ser qualificada como segredo de
negócio.
8. São ostensivamente contraditórias com o teor dos autos as afirmações do tribunal a quo nos §§ 24 e
30 da Sentença Recorrida, ao pretender afirmar que “resulta com clara evidência dos autos que a Recorrente
percebeu integralmente as razões do indeferimento” ou, bem assim, que “a decisão [da AdC] é clara e discorre
criticamente, ainda que de forma sucinta e concisa, sobre as razões que importam para a classificação dos
documentos”.
9. 0 caso subjacente ao Acórdão deste Venerando Tribunal da Relação de Lisboa, de 08.09.2020,
proferido no processo 272/19.7YUSTR-A.L1, não apresenta qualquer analogia com a situação em causa nos
presentes autos, uma vez que, diversamente do que sucedeu nesse processo, a Recorrente não impugnou o
mérito da decisão final da AdC, nem por qualquer forma se prevaleceu de qualquer faculdade a cujo exercício
se dirigia o ato anulávei, na aceção do disposto no artigo 121.°, n.° 1, al. c), do CPP.
10. A não apresentação de uma versão não confidencial da informação respeitante à estrutura
empresarial do Grupo JM Capital não foi indicada como motivo de indeferimento pela AdC, não tendo a
Recorrente tido oportunidade de se pronunciar sobre esse motivo de indeferimento na fase administrativa do
procedimento de classificação de informação confidencial. Como tal, atendendo ao objeto do presente recurso.
a falta de apresentação de uma versão não confidencial não pode relevar para a decisão da causa, salvo na
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medida em que se entenda que, tendo sido esse o verdadeiro motivo de indeferimento, a falta de indicação do
mesmo na decisão final de da AdC toma esta decisão irregular, por falta ou insuficiência de fundamentação.
11.0 teor da decisão final da AdC, isoladamente ou em conjugação com os respetivos sentidos
prováveis de decisão, não permite compreender, face aos fundamentos para o efeito apresentados pela
Recorrente, por que razão, no entendimento da AdC. a informação relativa à estrutura do Grupo JM Capital não
pode ser qualificada como segredo de negócio, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 30.°.
12. A decisão final da AdC relativa ao tratamento de informação identificada como confidencial.
constante do ofício com a ref.® S-AdC/2021/1823, de 29.06.2021, é irregular, por não comunicar de forma
adequada e suficiente as razões determinantes do indeferimento de um pedido de classificação de informação
relativa à estaitura empresarial do Grupo JMC, regular e fundamentadamente apresentado pela Recorrente,
nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 118.°, n.° 2, e 123.°, n.° 1, em conjugação com o artigo
97.°, n.° 5, todos do CPP, exvi artigo 41.°, n.°s 1 e2, do RGCO, ex vi artigo 13.°, n.° 1, da LdC.
Terminou pedindo que seja declarada a irregularidade, por insuficiência de
fundamentação, nos termos dos artigos //8.° n.°2, e /23.° n.° 1, em conjugação
com o artigo 97.° n.° 5, todos do Código de Processo Penal, da decisão final
relativa ao tratamento de informação identificado como confidencial, proferida
por meio do ofício com a ref° S~AdC/202JfJ823, de 29.06.2021, que indeferiu o
pedido de classificação como segredo de negócio da informação relativa à
estrutura empresandi do Grupo JMC; e, em consequência, seja revogada a
decisão da AdC constante do ofício da AdC com a ref.° S-AdC/202J/}878, de
05.07.2021, que indeferiu a irregularidade tempesfivamenfe invocada pela
Recorrente no fase administrativa do processo.
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O A/1/nisfér/o Público respondeu ao recurso, elaborando a seguinte síntese
conclusiva:
- A Recorrente, em sede de recurso de sentença, não ataca diretamente nem os fundamentos,
nem o aspeto decisório da douta sentença do TCRS, antes, censurando a decisão da AdC (nem sequer
a que indefere a arguição de irregularidade) que indeferiu o seu pedido de classificação como
confidencial de informação relativa à estrutura empresarial do seu grupo económico por alegada
irregularidade da respetiva fundamentação.
- As suas pretensões recursivas não contemplam a douta sentença recorrida, apenas
peticionando que o Venerando TRL declare a irregularidade por insuficiência de fundamentação da
decisão final da AdC sobre confidencíalidades e revogue a decisão da AdC que indeferiu a arguição de
irregularidade, não peticionando a revogação da mesma douta sentença recorrida.
- A ora Recorrente, ao transformar um recurso de sentença do TCRS, num segundo recurso de
impugnação judicial de decisões interlocutórias da AdC, gera e utiliza um meio processual impróprio,
conforme decorre das disposições conjugadas dos artigos 89.9,83.9 do RJC, e, 74.9 do RGCO.
- A Recorrente não assaca à douta sentença qualquer erro de direito na apreciação e decisão
do alegado vício de falta de fundamentação da decisão da AdC, ou, na apreciação e decisão da
decisão da AdC que considerou inverificada a alegada irregularidade.
- Por estar em causa um recurso apenas de direito, não está a Recorrente dispensada de nas
conclusões dar cumprimento ao disposto no artigo 412.9/2 do CPP, indicando as normas jurídicas
que no seu entender o Tribunal violou, o concreto sentido da sua aplicação, o sentido que deveriam
ter obtido.
- Assim, 0 recurso viola o disposto no cit. artigo 412.9/2 do CPP.
- A douta sentença recorrida cumpre rigorosamente o disposto no artigo 374.9 do CPP, avalia
segundo os normativos específicos do RJC, e, de forma racional e compreensível, a documentação
dos autos, os vários atos processuais da Recorrente, a fundamentação e o sentido das decisões da
AdC, não contendo qualquer vício, contradição ou Insuficiência, erro de direito, de interpretação ou
de julgamento.
- As conclusões de recurso, apenas, contêm obscuras e genéricas afirmações que não
conseguem contrariar a livre convicção do julgador, revelada na sentença recorrida e nunca
concretizam as razões da divergência da Recorrente em relação à douta sentença recorrida
- A Recorrente nunca concretiza nas conclusões do recurso que razões conduziriam à
classificação como confidencial da informação relativa à estrutura do seu grupo económico, em que
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segmentos das decisões se materializa o invocado vício de falta de fundamentação, que segmentos
não compreendeu, que segmentos da douta sentença enfermam de erro de direito ou de
interpretação, que elementos dos autos contrariam a convicção doTCRS.
- Impõe a norma específica do artigo 30.s/2 do RJC um ónus para o visado no processo no
sentido de que, no procedimento classificatório das confidenciatidades tem de identificar de forma
fundamentada as informações que considere confidenciais por motivo de segredo de negócio,
juntando nesse caso uma versão não confidencial das mesmas.
- A Recorrente nunca juntou ao processo de contraordenação versão não confidencial da
Informação respeitante à sua estrutura empresarial, pelo que a AdC nada mais poderia fazer, a não
ser indeferir o pedido por falta de fundamentação tal como decorre da norma do cit. artigo 30.2/2 do
RJC.
- O teor das conclusões de recurso encerra violação ao disposto no cit. artigo 30.2/2 do RJC.
- Das interações da Recorrente com a AdC no processo de contraordenação resulta, tal como o
douto TCRS considerou, que a Recorrente sempre compreendeu o sentido das decisões, não
podendo deixar de saber que não facultou ao processo contra-ordenacional versão não confidencial
da informação respeitante à sua estrutura empresarial e quais as consequências processuais de tal.
- As

posições da

AdC tomadas

no

âmbito do

procedimento classificatório das

confídencialidades encontram-se suficientemente fundamentadas, e, cumprem o disposto no artigo
30.2 do RJC.
Condu/u pedindo que o recurso seja julgado improcedente.

Também

a

Autoridade

da

Concorrência

respondeu

ao

recurso.

apresentando, por seu turno, as seguintes conclusões:

Do objeto do recurso
A.

O presente recurso tem por objeto a Sentença proferida pelo Tribunal a quo em 29 de outubro de
2021, que negou provimento ao recurso, confirmando na íntegra a decisão interlocutória da AdC sobre
tratamento de confídencialidades relativo a pedidos de elementos.

Do procedimento de confidencialidades seguido pela AdC
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B.

A ponderação entre o direito ao segredo de negócio, por um lado e, por outro, o direito de defesa, deve
ser casuística e fundadamente ponderada pela AdC. Veja-se, neste sentido a sentença do TCRS datada
de 07.06.2019 - Processo n.° 228/I8.7YUSTR-E (já transitado em julgado e cuja diretriz transcrita
infra é sufragada de modo transversal pelo TCRS e secundada pelo TRL.

C.

Prevê o n.® 2 e n.® 3 do artigo 30.® da Lei da Concorrência que, após a apreensão de elementos ou
quando pretenda a AdC juntar ao processo determinados documentos, notifica o visado e respetivo
titular dos mesmos para identificar, de maneira fundamentada, as informações recolhidas que
considere confidenciais por motivo de segredo de negócio (juntando, sendo esse o caso, uma versão
não confidencial, já expurgada das respetivas confidencialidades), o que sucedeu no caso concreto.

D.

Dos n.®* 2 e 4 do artigo 30.® da Lei da Concorrência decorrem, para os visados titulares de informações
confidenciais, "três ónus (...) sob pena de ficarem sujeitos à cominação legal de classificação das
informações como não confidenciais. Tais ónus são: (i) ónus de identificação das informações que
considera confidencias; (ii) ónus de fundamentação de tal identificação; (Ui) e ónus de fornecimento
de uma cópia não confidencial dos documentos que contenham informações confidenciais expurgadas
das mesmas.'" (cf Sentenças proferidas pelo TCRS, no âmbito do Processo n.® 194/16.3YUSTR,
228/18.7YUSTR (apensos E, F, G, I), e 18/19.0YUSTR (apensos E e F)). Também no mesmo sentido
a recente decisão do TRL de 30.06.2020 no âmbito do processo 272/19.7YUSTR-D.L (p. 27 do
Acórdão).

E.

São elucidativas as posições manifestadas na sentença proferida pelo TCRS no âmbito do processo
195/16.1YUSTR (já transitada em julgado) e na sentença proferida no âmbito do Processo n.°
195/16.1YUSTR-B (igualmente transitada em julgado).

F.

Concretizando, cabe ao titular do segredo de negócio explicitar à AdC as razões para aquelas
informações não poderem ser divulgadas a terceiros e qual o prejuízo que dai poderia advir para a
Recorrente, uma vez que o tratamento como confidencial dessa informação implica um desvio à regra
da publicidade do processo e interfere com o pleno exercício dos direitos das co-visadas- veja-se,
neste sentido, as recentes decisões do TCRS no processo n.® 18/19.0YUSTR (apensos E e F).

G.

Não basta a uma empresa invocar que uma informação é confidencial por motivo de segredo de
negócio; a empresa tem de fundamentar que a divulgação dessa informação se revela apta a provocarlhe um dano ou que estará protegida por outra norma legal (pense-se no segredo de estado ou segredo
profrssional).
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H.

Assumindo que a fundamentação do tratamento confidencial está suficientemente completa, a Lei da
Concorrência determina ainda que a confldencialidade requerida só pode ser aceite se as versões não
confidenciais apresentadas pela empresa permitirem apreender o teor da informação confidencial
suprimida.

I.

Daqui decorre, para além da identificação e fundamentação do pedido de confldencialidade, a
obrigatoriedade de a empresa fornecer uma breve descrição ou resumo das informações suprimidas.
para o que a AdC, nos seus ofícios, fornece orientações concretas sobre essa fundamentação.

J.

Para o cumprimento destes três ónus, a AdC concede três oportunidades às visadas para apresentarem
os pedidos de proteção de confídencialidades: num primeiro momento concede as orientações
necessárias para realizarem o tratamento de confídencialidades; num segundo momento envia um
sentido provisório da decisão desse tratamento dando oportunidade às visadas de justificarem melhor
a informação considerada confidencial e apresentarem as versões conforme o entendimento da AdC
em caso de discordância com as orientações fornecidas; e, ainda, por fim, num terceiro momento e
após decisão final, concede prazo para apresentar novas versões não confidenciais em consonância
com tal decisão.

K.

Em anexo aos ofícios enviados às empresas visadas, a AdC especifica como deve ser fundamentada a
confldencialidade, procedimento esse que se materializa numa tabela de onde consta a informação em
causa, o fundamento da necessidade de confidencialização e o descritivo da informação a
confidenciar. Ainda nesse momento, as interessadas devem juntar uma primeira versão não
confidencial da informação em causa.

L.

Através de um sentido provável de decisão (em cumprimento do n.® 5 do artigo 30.® da Lei da
Concorrência), a AdC, numa análise integrada das tabelas e num ofício específico para o efeito, (i)
admite a informação como confidencial, ou (ii) indefere essa classificação justificando o motivo do
indeferimento, sendo certo queesse indeferimento pode dever-se à falta ou insuficiência de
fundamentação dada pela empresa visada quanto ao facto de determinada informação constituir
segredo de negócio ou à falta de descritivo.

M.

Quando em causa esteja falta de fundamentação quanto à necessidade de classificação como segredo
de negócio, a AdC fundamenta o seu indeferimento (ou sentido provável) com as seguintes
justificações, que podem, efetivamente, ser cumulativas entre si: i) A informação não é do
conhecimento de apenas um número restrito de pessoas; (e/ou) ii) A sua divulgação não é suscetível
de produzir um prejuízo grave para o seu titular e/ou terceiros; (e/ou) iii) Os interesses suscetíveis de
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serem prejudicados com a divulgação da informação não são legítimos e objetivamente dignos de
proteção.
N.

O ofício através do qual a AdC se pronuncia sobre a informação constante daquelas tabelas não pode
ser lido de forma dissociada destas nem vice-versa uma vez que, ao fundamento generalizado
constante do ofício se segue, uma por uma, a identificação da informação em causa (em cada linha da
tabela), o que permite ao seu destinatário perceber por que motivo a AdC concretamente indeferiu
determinada classifícação de um segmento como confidencial.

O.

Em resposta a este sentido provável de decisão, as empresas podem novamente justificar ou fornecer/
aperfeiçoar os fundamentos da necessidade de confídencialização e, sendo o caso, aperfeiçoar os
respetivos descritivos.

P.

A AdC emite a sua decisão final, estruturando igualmente a sua decisão num ofício e nas referidas
tabelas, concedendo uma terceira e última oportunidade às interessadas para fornecer novas versões
não confidenciais em conformidade com esta decisão e, deste modo, acautelarem a confidencialidade
da informação.

Q

Caso determinado segmento de informação não esteja devidamente fundamentado ou descrito, ou não
seia junta versão não confidencial, como é o caso dos presentes autos, a AdC é obrigada a levantar a
confidencialidade de todo o documento, em cumprimento do disposto no n.° 4 do artigo 30.” da Lei da
Concorrência - o que, de resto, já foi confirmada pelo TRL, no acórdão proferido em 13.11.2019, no
Processo n.” 228/18.7YUSTR-F.LI e no acórdão proferido em 18.12.2019, no Processo n.”
228/18.7YUSTR-E.LI.

Da alegada falta defundamentação da decisão da AdC de 29.06.2021
R.

A AdC acompanha o entendimento vertido na Sentença recorrida, uma vez que é sua posição que não
existe qualquer falta de fundamentação da decisão da AdC.

S.

No caso em apreço, conforme se pode constatar pela resposta ao pedido de elementos, a Recorrente
JM Capital não juntou uma versão não confidencial da estrutura empresarial, nem ofereceu uma
fundamentação ou justificação minimamente adequada e suficiente para que a AdC considerasse como
uma exceção ã regra da publicidade do processo (cf artigo 32.” da LdC), antes considerando essa
informação como confidencial.
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T.

Apesar das novas fundamentações, a Recorrente insistiu, de uma e outra vez, em não apresentar uma
versão não confidencial da informação respeitante à sua estrutura empresariat, não tendo cumprido,
desse modo e reiteradamente, o segundo e terceiro ónus a que está adstrita - o de fundamentação da
informação classificada como confidencial e o de fornecimento de versão não confidencial desse
documento

pelo que a AdC não poderia aceitar tal classificação de confidencialidade. conforme n.°

4 do artigo 30.° da Lei da Concorrência (entendimento este corroborado em pleno pela Sentença do
TCRSy
U.

Foi exatamente este o entendimento do TCRS na sentença de 06.03.2020 proferida no âmbito do
processo n.° 272/19.7YUSTR-B (corroborado por acórdão do TRL datado de 6.10.2020) em que
estava em causa precisamente um pedido de proteção de confidencialidades de informações
respeitantes a pedidos de elementos, não tendo a empresa, nesse caso, apresentado versão não
confidencial da informação queria ver protegida (estrutura societária da empresa) e o entendimento do
TRL no âmbito do processo 18/19.0YUSTR-F.L1

V.

A sentença proferida nos presentes autos e objeto de recurso seguiu em pleno a jurisprudência do
Tribunal da Relação de Lisboa relativamente a esta matéria ao considerar e decidir pela
improcedência do recurso interposto pela JM Capital:

W.

O indeferimento da AdC se encontra devidamente fundamentado, reconduzindo-se a motivações
concretas previamente estabelecidas pela AdC e comunicadas à JMC, e não a justificações genéricas e
abstratas como alega a Recorrente.

X.

A sentença do TCRS no processo n.“ 228/18.7YUSTR-F, de 26.02.2020, que a Recorrente transcreve
nas suas alegações de recurso, é retirada do contexto, sendo interpretada enviesadamente, e não tem o
alcance e a aplicação ao caso concreto que a Recorrente lhe pretende dar.

Y.

O Tribunal apenas concluiu pela existência de uma falta de fundamentação da decisão de tratamento
de confidencialidades porquanto as tabelas Excel que acompanhavam essa decisão apenas continham
a indicação que os pedidos de confidencialidade se encontravam indeferidos por “falta de
fundamentação”, não indicando qual a justificação concreta para essa conclusão.

Z.

Foi somente nesse enquadramento que o TCRS decidiu que uma justificação por mera referência ao
texto genérico consagrado no ofício para todos os pedidos de confidencialidades não permitia à
Recorrente compreender, ‘‘'porque é que, em relação àquele concreto pedido, há falta de
fundamentação" - no presente caso não é isso que sucede.
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AA.

No pedido de elementos enviado à Recorrente, a AdC informa-a do que são consideradas informações
não confidenciais e, no seu Anexo 1, clarifica o que considera como informação confidencial e não
confidencial, assim como as regras para apresentação de um pedido de confidencialidades.

BB.

Por não se encontrarem cumpridas estas indicações, nas tabelas Excel anexadas ao primeiro SPD que é aquele com relevo para o presente recurso - veio a AdC pronunciar-se no sentido de indeferir o
pedido de proteção de confidencialidades quanto à estrutura empresarial da Recorrente, o que
justificou por motivos de "falta de fundamentação".

CC.

Resulta óbvio que aquelas tabelas (juntas em anexo) devem ser lidas juntamente com o oficio
relativamente ao qual são anexadas para dai se retirar a justificação da decisão da AdC.

DD.

Do ofício enviado à Recorrente, lido em conjunção com as tabelas anexadas ao mesmo, resulta claro,
quanto a esse pedido específico, (i) a confidencialidade indeferida, (ii) o motivo do indeferimento, e
ainda, estando em causa uma “falta de fundamentação”, (iii) qual a concreta justificação para tal
indeferimento.

EE.

A AdC considerou que a “confidencialidade” assinalada pela Recorrente padecia de falta de
fundamentação porquanto a Recorrente não logrou explicitar a razão pela qual a informação em causa
constitui alegadamente segredo comercial ou segredo de negócio; não esclareceu que a informação
constitui segredo comercial na aceção do n.” 1 do artigo 313.° do CPI ou segredo de negócio por (i) ser
do conhecimento de apenas um número restrito de pessoas; (ii) a sua divulgação ser suscetível de
produzir um prejuízo grave para o seu titular e/ou terceiros; e (iii) os interesses suscetíveis de serem
prejudicados com a divulgação de informação serem legítimos e objetivamente dignos de proteção.

FF.

Não se pode confundir (como pretende a Recorrente) uma descrição sobre o teor de determinado
documento, acompanhada de preocupações sobre a divulgação de determinada informação, com a
fundamentação do caráter secreto ou confidencial dessa informação.

GG.

Não está aqui em causa uma fundamentação “por escolha múltipla”, resultando clara e objetivamente
da justificação apresentada que o pedido de confidencialidade foi indeferido pelo facto de a
informação em causa nem consubstanciar um segredo comercial (na aceção do n.° 1 do artigo 313.° do
Código da Propriedade Industrial), nem cumprir qualquer um dos outros três requisitos enunciados
pela AdC para a informação consubstanciar um segredo de negócio.

HH.

No segundo SPD, a AdC especificou que o pedido de confidencialidade relativo ao volume de
negócios foi indeferido porquanto “[...] a fundamentação apresentada não permite concluir que a
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informação em causa seja confidencial por não ser do conhecimento de apenas um número restrito de
pessoas (alínea (i)). “ (destacado da responsabilidade da AdC).
II.

Não

sendo especificada qual a concreta alínea,

é inequivocamente percetível

que a

“confídencialidade’* assinalada foi indeferida (e bem) porquanto a JM Capital não reconduziu a
informação em causa a um segredo comercial ou a um segredo de negócio.
JJ.

Relativamente à suficiência e adequação da fundamentação veja-se mais uma vez, a sentença do
TCRS datada de 06.03.2020 proferida no âmbito do processo 272/19.7YUSTR-A, corroborada por
acórdão de 08.09.2020 e a sentença do TCRS data de 24.02.2020 no âmbito do processo
83/18.7YUSTR-A (já transitada) e as Sentenças do TCRS no processo n.” 18/19.OYUSTR (apensos E e F) ambos corroborados pelo TRL e já transitados.

KK.

A Recorrente não apresentou a versão não confidencial da informação que queria ver protegida, ou
seja, a sua estrutura empresarial. Efetivamente como questionam e bem as sentenças supra "Se a AdC
veio informando nos autos que todos os documentos com informações confidenciais que não sejam
devidamente tratados com apresentação de versões não confidenciais de forma que respeitem as
indicações por várias vezes indicadas ao longo do processo pela própria AdC determina o
indeferimento liminar do pedido de confidencialidade, o que mais precisava a AdC de fundamentar
para indeferir os pedidos de confidencialidade?**

LL.

A AdC cumpriu com o seu ónus de fundamentação, não se vislumbrando qualquer violação do artigo
97.“ do CPP, ex vi n.“ l do artigo 41do RGCO e artigo 13.® da LdC.

MM.

No que respeita às exigências de fundamentação dos atos decisórios (n.® 5 do artigo 97.® do CPP),
veja-se a Sentença do TCRS no processo n.® 229/18.5YUSTR-C e no processo n.® 18/19.0YUSTR
(apensos E e F).

NN.

A metodologia adotada pela AdC e a fundamentação apresentada revelam-se assim adequadas,
compreensíveis e proporcionais ao dever que recai sobre a AdC de acautelar os segredos de negócio
das empresas, inexistindo qualquer vício de falta de fundamentação na decisão de tratamento de
confidencialidades.

OO.

Foi no mesmo sentido que o Tribunal a quo se pronunciou, ao contrário do alegado pela Recorrente.

PP.

Não corresponde à verdade tal afirmação, como se verifica pelos excertos da sentença em crise, que se
transcreveram supra (parágrafos 28, 29 e 30 da Sentença recorrida).
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QQ.

Pelo que bem andou a Sentença do Tribunal a quo, ao concluir fundadamente pela inexistência de
qualquer irregularidade por falta de fundamentação na decisão de tratamento de confídencialidades.

Concluiu que deverá ser negado provimento ao recurso, mantendo-se.
consequentemente, a sentença proferida pelo Tribunal da Concorrência.
***
O recurso foi admitido a subir nos autos, imediatamente e com efeito
devolutivo.
***
Nesta instância, o Exmo. Sr. Procurador Geral Adjunto emitiu parecer no
sentido de reiteraras alegações do Ministério Público na primeira instância.
Cumpre apreciar e decidir.
***
II. QUESTÕES A DECIDIR.
Atentas as conclusões formuladas pela Recorrente, condensando as razões
da sua divergência com a decisão recorrida, delimitam o recurso e definem as
questões a decidir (cf. artigos 402°, 403° e 412°, n.° 1 do Código de Processo Penal),
excetuando as que sejam de conhecimento oficioso, importa apreciar e decidir
neste caso se a decisão recorrida deve ser substituída por outra que reconheça a
irregularidade por falta de fundamentação adequada e suficiente da decisão da
AdC de 29.06.2021 relativa ao tratamento de informação confidencial quanto às
razões que determinaram o indeferimento do pedido de classificação como
confidencial da informação relativa à estrutura empresarial do Grupo JM Capital.
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III. Fundamentação
III. J. Na decisão recorrida afendeu-se ao seguinte enquadramento fácfico:
a) o PRC 2019/2 corre termos na Autoridade da Concorrência visando, entre
outras, JOSÉ DE MELLO CAPITAL, SA, pelo incurso em alegadas práticas restritivas da
concorrência;
b) na sequência das anteditas diligências, a Autoridade da Concorrência
notificou a Recorrente, através do ofício 2020/5147, datado de 18 de novembro de 2020, com
vista a iniciar o procedimento de classificação de eventuais segredos de negócio, assim
identificando, de maneira fundamentada, as informações apreendidas consideradas
confidenciais por motivo de segredo de negócio, e sendo o caso juntarem versão não
confidencial desses documentos (mais se informando as empresas de que, nos termos da lei,
a não identificação de eventuais confidencialidades, a falta de fundamentação ou a falta de
envio de versão não confidencial de documentos confidenciais determina a publicidade da
informação), bem como para identificarem, de maneira fundamentada, as informações
constantes das respostas aos pedidos de elementos consideradas confidenciais, tudo seguido
em ficheiros excel, cujo conteúdo se considera reproduzido;
c) a Recorrente apresentou pronúncia a 3 de dezembro de 2020, informando da
natureza confidencial constante das suas respostas;
d) a Autoridade da Concorrência apresentou, a 2 de fevereiro de 2021 (ofício
número 2021/399), o sentido provável de decisão, concedendo uma nova oportunidade à
recorrente para se pronunciar e bem assim remeter as versões não confidenciais;
e) a Recorrente, a 15 de março de 2021, respondeu ao ofício mencionado,
corrigindo a informação anteriormente prestada e apresentando versão confidencial da
resposta à primeira questão;
f) a Autoridade da Concorrência, através do ofício com o número 2021/1573, de 2
de junho de 2021, comunicou uma alteração do sentido provável de decisão inicial, que
mereceu resposta da Recorrente a 18 de junho de 2021;
g) a Autoridade da Concorrência proferiu decisão final, sob ofício 2021/1823,
datado de 29 de junho de 2021, e posteriormente ao requerimento de arguição de
16
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irregularidade a 2 de julho de 2021, a Autoridade da Concorrência respondeu com o
indeferimento a 5 de julho de 2021.

m.2. o Direito.
A defesa da concorrência constitui um bem público constitucionalmente
consagrado na alínea f) do artigo 8I.° da Constituição da República Portuguesa
que cabe à Autoridade da Concorrência preservar numa perspetiva instrumental.
A Autoridade da Concorrénc/a pessoa coletiva de direito público, com a
natureza de entidade administrativa independente,

dotada de autonomia

administrativa e financeira, de autonomia de gestão, de independência orgânica.
funcional e técnica, e de património próprio, nos termos dos artigos

e 4° do

respectivo estatuto, tem por missão assegurar a aplicação das regras de promoção
e defesa da concorrência nos setores privado, público, cooperativo e social, no
respeito pelo princípio da economia de mercado e de livre concorrência, tendo em
vista o funcionamento eficiente dos mercados, a afetação ótima dos recursos e os
interesses dos consumidores.
No âmbito do exercício dos seus poderes sancionatórios, cumpre à Autoridade
identificar e investigar as práticas suscetíveis de infringir a legislação da
concorrência nacional e europeia, proceder à instrução e decidir sobre os
respetivos processos, aplicando, se for caso disso, as sanções previstas na lei, nos
termos da alínea a) do n.° 2 do artigo 6.°, dos Estatutos supra mencionados.
Em paralelo com a concessão dos indispensáveis poderes de investigação.
necessários para atingir as aludidas finalidades, e dos acessórios de inquirição.
17
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busca e apreensão previstos no artigo 18.° do NRJC, o legislador, no artigo 30.°
n.° I do mesmo diploma, ciente da importância da proteção do segredo de
negócio, reconhecido como direito fundamental e princípio do direito da União
Europeia^ atribuiu à AdC um dever de protecção do segredo de negócio.
Compreende-se facilmente o interesse das empresas em manter secreta
informação comercial e industrial legitimamente obtida que lhes confira
vantagens competitivas no mercado, em alguns casos porque ainda não
tenham sobre ela um direito de exclusivo, porque evitam os limites temporais a
que as patentes e os modelos de utilidade se subordinam, bem como os custos a
estes inerentes, e em outros casos porque se trata de informação (ainda) não
patenteável ou insusceptfvel de ser objeto de modelo de utilidade, mas cuja
recolha e tratamento implicaram consideráveis investimentos, sendo mesmo, em
o/guns casos, o caráter secreto dessa informação, imprescindível à atividade
industrial^.
O conceito de segredo de negócio relevante no âmbito do Direito da
Concorrência tem sido objeto de controvérsia jurisprudencial e doutrinal.
Temos entendido que se retira da jurisprudência da União Europeia a
necessidade de verificação dos seguintes requisitos cumulativos relativamente à
informação a proteger: (i) as informações têm de ser do conhecimento de um

‘ Conforme se retira da decisão do Tribunal de Justiça de 24.06.1986, no caso Akzo Chemie v. Comissão, § 28,
da decisão do Tribunal de Justiça de 19.05.1994, no caso SEP v. Comissão, da decisão do Tribunal de Justiça de
14.02.2008, § 36, no caso Varec SA c. Estado Belga e do artigo 7.® da Carta dos Direitos Fundamentais da União
Europeia, todos citados na decisão recorrida.
^ Cf. Dário Moura Vicente, “Proteção do know-how, segredo de negócios e Direito Intelectual”, in “Propriedade
Intelectual - Estudos Vários”, 2018, pp.285
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número restrito de pessoas: (H) deve-se tratar de informações cuja divulgação
possa causar um prejuízo sério à pessoa que as forneceu ou a terceiro; (Hi) e é
necessário que os interesses que possam ser lesados pela divulgação do
informação sejam objetivamente dignos de protecçãol
Caem neste âmbito as “informações técnicas e/ou financeiras relativas ao
saber fazer, como métodos de cálculo dos custos, segredos e processos de
produção, quantidades produzidas ou vendidas, quotas de mercado, listagens
de clientes, distribuidores, fornecedores, enfim, toda a informação que se
relacione com uma atividade, que tenha valor económico efetivo ou potencial
e

cuja

divulgação

possa

proporcionar vantagens

financeiras

a

outras

empresas”^.
Para além de consagrar o dever da AdC de acautelar os segredos de
negócio, o legislador estabeleceu um complexo esquema de “colaboração”
entre AdC e titular do segredo, regime que não perdeu de vista a necessidade
de acautelar, por outro lado, o direito de defesa dos (co)visados, no qual se
inclui o conhecimento dos factos que lhe são imputados, maxime, nos
procedimentos de natureza sancionatória.
A ponderação do que constitui em cada caso segredo de negócio a
proteger impõe um juízo de concordância prática, de conciliação com outros

^ Cf. decisões proferidas nos processos T-474/04 Pergan Hilfsstoffe to industrielle Prozesse v Comissão,
EU:T:2007:306, §65, T-88/09, Idromacchine v Comissão, EU:T:2011:641, § 45, e, a propósito do âmbito mais
geral do segredo profissional, as decisões proferidas nos processos T-198/03 Bank Áustria Creditanstalt AG c.
Comissão Europeia, § 71, e T-345/12, Akzo Nobel e Outros v Comissão, EU:T:2015:50, § 65, e Evonik Degussa
V Comissão, EU:T:2015:51, § 94.
* Cf. “Lei da Concorrência Anotada", Botelho Moniz (Coord), 2016, pp.313.
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valores, que assumem máxima importância num processo, em que, como no
presente, existem vários Visados.
Assim, a questão da protecçõo dos segredos de negócio num processo
sancionotório suscita a necessidade de conciliar, fundamentalmente, o interesse
da

transparência e da publicidade

do processo; o da protecçõo da

confidencialidade das informações, cuja divulgação pode lesar gravemente os
interesses dos visados e de terceiro, o do pleno exercício do direito de defesa
que pressupõe o conhecimento de toda a informação reunida pela AdC, todos
interesses de dignidade constitucional, pelo que se impõe que a cedência de
um deles seja efetivada apenas na estrita medida à salvaguarda dos outros (cf.
artigo 18° da Constituição da República Portuguesa).
Constituindo a publicidade (cfr. artigo 32.° do NRJC) um princípio que
subjaz ao processo, e podendo o direito de defesa ser compreendido como um
corolário do valor da publicidade do processo, as razões que podem justificar
uma restrição a tal publicidade são a tutela dos interesses da investigação, ou os
direitos do visado.
O dever previsto no artigo 30.°, n.° 1 do NRJC funciona, pois, como uma
excepção ou circunscrição desse livre acesso.
Assim, realizadas buscas, apreensões de documentos ou outro material, ou.
como no caso, sempre que pretenda juntar documentos que contenham
informação suscetível de ser qualificada como segredo de negócio, a AdC deve
promover, com indispensável colaboração do visado, e através do mecanismo
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previsto no citado artigo 30° o identificação dos documentos que possam
enquadrar-se no conceito de segredo de negócio - concede, para o efeito, ao
visado pelo processo prazo, não inferior a W dias úteis, para identificar, de
maneira fundamentada, as informações recolhidas que considere confidenciais
por motivo de segredos de negócio, juntando, nesse caso, uma cópia não
confidencial dos documentos que contenham tais informações, expurgada das
mesmas - artigo 30.°, ns.° 2 e 3 do NRJC.
Naturalmente que, ponderados todos os interesses já mencionados na
definição das confidencialidades num determinado processo, bem se compreende
que a falta de colaboração ou motivação do visado determine a não
confidencialidade das informações - artigo 30.°, n.°4 do NRJC.
A decisão de classificação de um documento como confidencial está
condicionada pelo cumprimento pelo visado de um triplo ónus a que se
reportam as citadas normas, a saber: de identificação das informações que
considera confidenciais,
fornecimento

de

cópia

de fundomenfoção de
não

confidencial

dos

tal entendimento
documentos

e

de

pertinentes.

expurgado das informações confidenciais, tudo sob pena de as informações
serem consideradas não confidenciais.
A falta de concordância da AdC acerca da classificação e do pedido de
confidencialidade formulado pelo titular da informação eventualmente coberta
pelo segredo, encontra-se regulada no n.° 5 do NRJC.
Em face dos interesses em causa e a que se aludiu, tal decisão não poderá
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deixar de ser fundamentada, impondo-se nesta matéria à AdC, em face da
dignidade Constitucional dos interesses em causa, uma exigência particular de
fundamentação, por forma a permitir ao visado compreender as suas razões e
sindicá-las, para com as mesmas se conformar ou reagir, contestando os
fundamentos da decisão.
Dela deverá ser dado conhecimento ao visado, permitindo-lhe que se
pronuncie antes de a AdC tomar decisão final sobre essa matéria.
E a decisão final não pode, face aos interesses em "jogo”, deixar de se
sindicável judicialmente, nos termos do disposto no artigo 84°, n.° 1 do NRJC e
depois do artigo 89° do mesmo diploma, devendo garantir-se que tal controlo
judicial tenha efeito útil no processo.

No caso dos autos, importa desde logo ter presente que, a Recorrente apenas
se insurge quanto à decisão final relativa ao tratamento das confidencialidades.
por entender que a mesma não se encontra adequada e suficientemente
fundamentada quanto às razões que determinaram o indeferimento do pedido de
classificação como confidencial da informação relativa à estrutura empresarial do
Grupo JMCapital - a Recorrente conformou-se com o indeferimento do restante
pedido de confidencialidade relativo ao Volume de Negócios Total.
Por outro lado, a discordância da Recorrente não se prende com o mérito da
decisão, isto é, não pretende a Recorrente ver discutido se a informação relativa à
estrutura empresarial do Grupo JM Capital merece ou não ser qualificada como
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segredo de negócio - apenas está em causa descortinar se a AdC comunicou à
Recorrente de formo adequado e suficiente, as razões que determinaram o
indeferímento do pedido de classificação como confidencial da identificada
informação.
E paro analisar tal aspeto, nõo pode deixarde afender-se ao regime dialéctico
- aos concretos procedimentos que decorrem dos factos provados relativos ao
pedido de classificação como confidencial.
Ora, considerados esses procedimentos, importa concluir que não podia a
AdC concluir senão pelo indeferímento do aludido pedido.
Na

verdade,

confidencial

a

formulada a pretensão da ora Recorrente de manter

informação

relativa

ao

ponto

"estrutura

empresarial"

por

requerimento de 03.12.2020, através do qual remeteu os elementos solicitados pela
AdC, esta última, através do anexo ao ofício de 02.02.2021 (SPD1) explicitou que
esse ponto iria ser indeferido por "Falta de fundamentação", esclarecendo que "a
AdC entende que a fundamentação apresentada não permite concluir que a
informação em causa seja confidencial, por não consubstanciar um segredo
comercial na aceção do n.® 1 do artigo 313.° do Código da Propriedade Industrial,
ou por não permitir a demonstração cumulativa das seguintes condições: (i) a
informação deve ser do conhecimento de apenas um número restrito de pessoas;
(ii) a sua divulgação é suscetível de produzir um prejuízo grave para o seu titular
e/ou terceiros: (iii) e os interesses suscetíveis de serem prejudicados com a
divulgação da informação são legítimos e objetivamente dignos de proteção."
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Em resposta, a ora Recorrente enviou em 15 de Março de 2021, “Nova
Fundamentação da Confidenciaíidade", na qual refere que “[ojs detalhes sobre a
estrutura do Grupo JdM,

nomeadamente a suo organização interna,

as

participações societárias detidas e por quem, bem como a identificação de
parceiros do Grupo é informação sensível e confidencial, na medida em que a
estrutura societária interna é uma declinação importante da estratégia comercial
do Grupo. As referidos informações não são públicas, sendo conhecidas apenas
por um grupo restrito de pessoas. A sua divulgação a terceiros, concorrentes ou
não, dar-lhes-á a conhecer o posicionamento geral e o investimento do Grupo nos
mercados em que está presente. Esse conhecimento pode ser usado contra os
interesses do Grupo JMC. O interesse do Grupo JMC em manter confidencial a sua
estrutura jurídica interna é objetivamente digno de proteção, devendo assim, ser a
mesma mantida confidencial uma vez que a respetiva disponibilização pública o
poderá prejudicar seriamente." (cf. ainda a carta de 12.03.2021).
Por ofício de 02.06.2020 a AdC reiterou, no que respeita ao pedido de
confidenciaíidade relativo à estrutura empresarial, que o sentido provável de
decisão era o de o indeferir por falta de fundamentação, explicitando uma vez
mais que “a AdC entende que a fundamentação apresentada não permite
concluir que a informação em causa seja confidencial, por não consubstanciar um
segredo comercial na aceção do n.® 1 do artigo 3/3.® do Código da Propriedade
Industrial, ou por não permitir a demonstração cumulativa das seguintes condições:
(i) a informação deve ser do conhecimento de apenas um número restríto de
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pessoas; (ii) a sua divulgação é suscetível de produzir um prejuízo grave para o seu
titular e/ou terceiros; (iii) e os interesses suscetíveis de serem prejudicados com a
divulgação da informação são legítimos e objetivamente dignos de proteção.”
A ora Recorrente respondeu por requerimento de 18 de junho de 2021, desta
feita enviando nova fundamentação do pedido de confídencialidade da
informação relativo à estruturo emresaríal do grupo, nos seguintes termos:
"O quadro geral da esfrufuro empresarial de uma sociedade anónima, como
a JMC, pode ser, em parte, acessível. Todavia, os detalhes sobre a estrutura da JMC
não são, de forma alguma, publicamente acessíveis, uma vez que a empresa é
privada (i.e., não é cotada em bolsa, nem o seu o capital é disperso ao público).
sendo, por isso, informação conhecida apenas por um grupo restrito de pessoas.
Assim, a identificação das participações societárias é matéria tratada com reserva.
tendo como ratio, por um lado, a proteção dos pequenos acionistas, e por outro, a
proteção dos interesses do Grupo, já que a sua divulgação seria reveladora de
informação comercialmente sensível e estratégica, como a identificação dos
parceiros e as entidades com que o Grupo mais se relaciona. Por estas razões.
constitui a informação in casu segredo de negócio, pelo que se reitera que a sua
divulgação

a

terceiros,

concorrentes

ou

não,

dar-lhes-á

a

conhecer

o

posicionamento geral e o investimento do Grupo nos mercados em que está
presente. Esse conhecimento pode ser usado contra os interesses do Grupo JMC. O
interesse do Grupo JMC em manter confidencial a sua estrutura jurídica interna é
objetivamente digno de proteção, devendo assim, ser o mesma mantida
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confidenciai umo vez que a respetiva disponibilizaçõo pública o poderá prejudicar
seríamenfe”.
E perante tal fundamentação, a AdC proferiu decisão finai reiterando que
continuava a entender que o pedido enfermava de "Falta de fundamentação”, ou
seja, que a AdC entendia que “o fundomenfação apresentada não permite
concluir que a informação em causa seja confidenciai por não consubstanciar um
segredo comercial na aceção do n.® / do artigo 313.® do Código da Propríedade
Industriai ou por não permitir o demonstração cumulativa das seguintes condições:
(i) a informação deve ser do conhecimento de apenas um número restrito de
pessoas; (ii) a sua divulgação é suscetível de produzir um prejuízo grave para o seu
titular e/ou terceiros; (iii) e os interesses suscetíveis de serem prejudicados com a
divulgação da informação são legítimos e objetivamente dignos de proteção."
Ora, de toda esta troca de comunicações não pode deixar de entender-se
que a ora Recorrente compreendeu que as razões do indeferimento (primeiro nos
SPD e depois na decisão final) do pedido de confidencialidade relativo à estrutura
empresarial se prendiam com a circunstância de o pedido não se encontrar
fundamentado de forma adequada relativamenfe aos quatro pontos enunciados.
Só dessa forma se explica que tivesse respondido aos ofícios da AdC
aperfeiçoando a fundamentação do pedido de confidencialidade em causa.
Porém, na verdade, não concretizou as razões pelas quais a informação deve
ser objeto de conhecimento restrito, qual o concreto prejuízo grave que decorre da
difusão da informação, e, quais os concretos interesses reputados de legítimos e
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que carecem objef/Vamenfe de profeçõo - no pedido de confidendalidade.
mesmo ofendendo às sucessivas “novas fundamentações” nõo identificamos razões
concretas que materializem os mencionados requisitos, designadamente que
justifiquem o prejuízo sério ou os interesses dignos de protecçõo que possam ser
lesados, desconhecendo-se pois em que medida a revelação da referida
informação é susceptível de causor prejuízo (sério) à ora Recorrente.
Note-se que o segredo de negócio reporta-se òs informações cuja divulgação
possa causar não um qualquer prejuízo, mas um que seja sério ou grave, porquanto
importa assegurar a não restrição infundada da publicidade do processo e os
direitos de defesa dos demais visados, como supra se explicitou.
A decisão da AdC mostra-se, pois,

em face do pedido formulado.

sufidentemente fundamentada, dela constando o motivo do indeferimento do
pedido de confidencialidade em causa (falta de fundamentação relativa aos
aspetos assinalados).
Nenhuma censura merece, pois, a decisão recorrida ao entender que "a

fundamentação adotada pela Autoridade da Concorrência exibe a necessária
suficiência e adequaçao, não conduzindo a quaisquer dificuldades interpretativas."
Coisa diversa, que não vem posta em causa no presente recurso, como a
Recorrente cuidou de deixar expresso no ponto 10 das suas alegações consiste na
apreciação do mérito da decisão, isto é, na apreciação sobre se a AdC decidiu
bem ou mal ou se a informação relativa ò estrutura empresarial merece ser
qualificada como segredo de negócio. Trata-se de questão que não se prende
27

Processo: 159/19.3YUSTR-D.L1
Referência: 17880579

Í‘-

Lisboa - Tribunal da Relação
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão
Rua do Arsenal - Letra G
1100-038 Lisboa
Telef: 213222900 Fax: 213222992 Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

Recurso Penal
com a regularidade da decisão, mas com o mérífo da mesma, que foi excluído do
objeto do recurso.

VI. Decisão:
Em face do exposto, e ao abrigo do disposto nos artigos 412.'*, 414.°, 417.°,
n.° 6, alínea b) e 420.°, n.° 1, todos do Código de Processo Penal), decide-se
rejeitar, em substância, o recurso interposto por manifesta improcedência.
confirmando consequentemenfe, a decisão recorrida.
Custas pela Recorrente.
Registe e notifique.
***
Usboa, 2022-04-30
Processei e revi.
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