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1. A decisão dirigida pela Comissão às em
presas ou associações de empresas nos
termos do artigo 85.°, n.° 1 do Tratado
não pode conter acusações novas relati
vamente às contidas na comunicação
das acusações.
2. O carácter provisório da acta da audi
ção apresentada ao comité consultivo
em matéria de acordos e de posições
dominantes e à Comissão apenas pode
constituir um vício de processo adminis
trativo, susceptível de ferir de ilegali
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dade a decisão que é seu corolário, se o
texto em questão for redigido de modo
a induzir em erro os seus destinatários
quanto a um ponto essencial.

3. Os direitos da defesa não exigem que as
empresas implicadas num processo, nos
termos do artigo 85.°, n.° 1, do Tra
tado, possam comentar o relatório do
consultor-auditor. Com efeito, o res
peito dos direitos da defesa é suficiente
mente garantido desde que as diferentes
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instâncias que contribuem para a elabo
ração da decisão final tenham sido cor
rectamente informadas sobre a argu
mentação formulada pelas empresas em
resposta às acusações que a Comissão
lhes comunicou, bem como sobre os
elementos de prova por esta apresenta
dos para sustentar essas acusações. Ora,
o relatório do consultor-auditor é um
documento meramente interno da Co
missão, que apenas vale como parecer e
que não tem por objecto completar ou
corrigir a argumentação das empresas
nem formular novas acusações ou for
necer novos elementos de prova contra
estas.

4. Para que exista acordo, na acepção do
artigo 85.°, n.° 1, do Tratado, basta
que as empresas em causa tenham ex
presso a sua vontade comum de se com
portarem no mercado de determinada
forma. É esse o caso sempre que se veri
fique uma convergência de vontades en
tre diversas empresas com vista a alcan
çar determinados objectivos em matéria
de preços e de volumes de vendas.

5. Os critérios de coordenação e de coo
peração que permitem definir o con
ceito de prática concertada devem ser
entendidos à luz da concepção inerente
às disposições do Tratado relativas à
concorrência e segundo a qual qualquer
operador económico deve determinar,
de modo autónomo, a política que pre
tende seguir no mercado comum. Em
bora não exclua o direito de os opera
dores económicos se adaptarem, de
forma inteligente, ao comportamento
verificado ou previsto dos seus concor
rentes, esta exigência de autonomia

opõe-se rigorosamente a qualquer esta
belecimento de contactos, directos ou
indirectos, entre tais operadores, que te
nha por objecto ou efeito, quer influen
ciar o comportamento no mercado de
um concorrente actual ou potencial,
quer revelar a esse concorrente o com
portamento que decidiu ou que prevê
vir a adoptar ele próprio no mercado.

Constitui uma prática concertada a par
ticipação em reuniões que se destinem a
fixar objectivos de preços e de volumes
de vendas, ao longo das quais os con
correntes procedem à troca de informa
ções sobre os preços que pretendem
praticar, sobre o limiar de rentabilidade,
sobre as limitações dos volumes de ven
das que considerem necessárias ou sobre
os seus valores de vendas, uma vez que
as informações assim comunicadas são
necessariamente tomadas em conta pelas
empresas participantes para determinar
o seu comportamento no mercado.

6. Dado que o artigo 85.°, n.° 1, do Tra
tado não prevê uma qualificação especí
fica para uma infracção complexa mas,
apesar de tudo, única, na medida em
que é constituída por um comporta
mento continuado, caracterizado por
uma finalidade única e que comporta si
multaneamente elementos que devem
ser qualificados como «acordos» e ele
mentos que devem ser qualificados
como «práticas concertadas» a referida
infracção pode ser qualificada como
«um acordo e uma prática concertada»,
sem que se exija simultânea e cumulati
vamente a prova de que cada um destes
elementos de facto apresenta os elemen
tos constitutivos de um acordo e de
uma prática concertada.
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7. Considera-se que uma empresa partici
pou num acordo ou numa prática con
certada susceptível de afectar o comér
cio 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
empresas participantes, independente
mente dos efeitos da sua participação
individual.
8. O artigo 85.°, n.° 1, do Tratado, di
rige-se a entes económicos constituídos
por elementos materiais e humanos sus
ceptíveis de contribuir para a prática de
uma infracção prevista neste artigo.
Sempre que é reconhecida a existência
de tal infracção, deve determinar-se a
pessoa individual ou colectiva responsá
vel pela exploração da empresa no mo
mento em que a infracção foi praticada
para que a mesma possa responder pela
sua prática. No entanto, quando, entre
o momento em que a infracção foi pra
ticada e o momento em que a empresa
em causa deve responder, a pessoa res
ponsável pela exploração da empresa ti
ver deixado de ter existência jurídica,
deve localizar-se, numa primeira fase, o
conjunto de elementos materiais e hu
manos que contribuíram para a prática
da infracção a fim de identificar, numa
segunda fase, a pessoa a quem deve ser
imputada a responsabilidade da explora
ção deste conjunto, com vista a evitar

II-1626

que, por causa do desaparecimento da
pessoa responsável pela sua exploração
no momento da prática da infracção, a
empresa possa ficar impune.

9. O facto de uma decisão ' de aplicação
das normas de concorrência não fazer
qualquer referência ao relatório do con
sultor-auditor não constitui uma viola
ção do artigo 190.° do Tratado, uma
vez quê o referido relatório, cuja comu
nicação ao comité consultivo em maté
ria de acordos e de posições dominantes
ou à Comissão não se encontra prevista
em nenhuma disposição, não constitui
um parecer obrigatoriamente recolhido
pela Comissão, na qualidade de órgão
de decisão.

10. Quando está em causa a determinação
do montante da multa a aplicar devido
a uma violação das normas de concorrência contidas no Tratado, o facto de a
Comissão ter declarado, no passado,
que uma empresa violou as normas da
concorrência e de, a esse título, lhe ter
aplicado uma sanção, pode ser conside
rado como uma circunstância agravante
contra esta empresa, mas a inexistência
de infracção anterior constitui uma cir
cunstância normal que a Comissão não
é obrigada a considerar como circuns
tância atenuante.

