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1. Tendo a Comissão, para além do exigido
pelo respeito dos direitos da defesa, esta
belecido um procedimento de acesso aos
autos nos processo de concorrência e
formulado as respectivas regras num dos
seus relatórios sobre a política de concor
rência, não pode afastar-se das regras
que impôs a si própria e, assim, tem a
obrigação de tornar acessíveis às empre
sas implicadas num processo para aplica
ção do artigo 85.°, n.° 1, do Tratado,
todos os documentos favoráveis e desfa
voráveis que recolheu nas diligências de
instrução, com reserva dos segredos co
merciais de outras empresas, dos docu
mentos internos da Comissão e de outras
informações confidenciais.

2. Para existir acordo, na acepção do artigo
85.°, n.° 1, do Tratado, basta que as
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Comportamento

2)

empresas em causa tenham expresso a
sua vontade comum de se comportarem
no mercado de uma forma determinada.
E este o caso quando existiu entre várias
empresas uma convergência de vontades
para atingir objectivos de preços e de vo
lumes de venda.

3. O artigo 85.° do Tratado é aplicável aos
acordos entre empresas que deixaram de
estar em vigor, mas cujos efeitos prosse
guem além da sua cessação formal.

4. Os critérios de coordenação e de coope
ração que permitem definir o conceito de
prática concertada devem ser entendidos
à luz da concepção inerente às disposi
ções do Tratado relativas à concorrência
e segundo a qual qualquer operador eco
nômico deve determinar de maneira au
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tónoma a política que pretende seguir no
mercado comum. Embora esta exigência
da autonomia não exclua o direito dos
operadores económicos se adaptarem in
teligentemente ao comportamento verifi
cado ou previsto dos seus concorrentes,
opõe-se rigorosamente a qualquer estabe
lecimento de contactos, directo ou indi
recto, entre tais operadores, que tenha
como objectivo ou efeito, quer influen
ciar o comportamento no mercado de um
concorrente actual ou potencial, quer re
velar a um tal concorrente um comporta
mento que decidiu ou que prevê vir a
adoptar ele próprio no mercado.

Constitui uma prática concertada a parti
cipação nas reuniões que têm como ob
jecto a fixação de objectivos de preços e
de volumes de vendas, no decurso das
quais são trocadas entre concorrentes in
formações sobre os preços que preten
dem praticar, sobre o seu limiar de renta
bilidade, sobre as limitações dos volumes
de vendas que consideram necessárias ou
sobre os seus volumes de negócios, pois
as informações assim comunicadas são
necessariamente tomadas em conta pelas
empresas participantes para determinar o
seu comportamento no mercado.

5. Dado que o artigo 85.°, n.° 1, do Tra
tado não prevê qualificação específica
para uma infracção complexa mas, toda
via, única, por ser constituída por um
comportamento contínuo, caracterizado
por uma única finalidade e que comporta
simultaneamente elementos que devem
ser qualificados como «acordos» e ele
mentos que devem ser qualificados como
«práticas concertadas»,
tal
infracção
pode receber a qualificação de «um
acordo e uma prática concertada», sem

que seja de exigir simultânea e cumulati
vamente a prova de que cada um dos ele
mentos de facto apresenta os elementos
constitutivos de um acordo e de uma
prática concertada.

6. Considera-se que uma empresa partici
pou num acordo ou numa prática con
certada susceptíveis de afectarem o co
mércio entre os Estados-membros, vio
lando, assim, o artigo 85.°, n.° 1, do
Tratado CEE, sempre que isso possa re
sultar do comportamento global das em
presas participantes, independentemente
do efeito da sua participação individual.

7. O facto de uma decisão de aplicação das
normas de concorrência não fazer qual
quer referência ao relatório do consultor-auditor não constitui uma violação do
artigo 190.° do Tratado, uma vez que o
referido relatório, cuja comunicação ao
Comité Consultivo em matéria de acor
dos e de posições dominantes ou à Co
missão não se encontra prevista em ne
nhuma disposição, não constitui um pa
recer obrigatoriamente recolhido pela
Comissão, na qualidade de órgão de de
cisão.

8. Quando está em causa a determinação
do montante da multa a aplicar devido a
uma violação das normas de concorrên
cia contidas no Tratado, o facto de a
Comissão ter declarado, no passado, que
uma empresa violou as normas da con
corrência e de, a esse título, lhe ter apli
cado uma sanção, pode ser considerado
como uma circunstância agravante contra
esta empresa, mas a inexistência de
infracção anterior constitui uma circuns
tância normal que a Comissão não é
obrigada a considerar como circunstância
atenuante.
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