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RESUMO 

 

 

O presente documento constitui o nosso relatório de atividade profissional, 

elaborado em substituição da tese de dissertação do Mestrado em Direito da União 

Europeia ao abrigo do Despacho Reitoral RT-38/2011, de 21 de junho.  

Neste relatório pretendemos expôr, no essencial, a nossa atividade jurisdicional, 

enquanto Juiz de Direito, ao longo dos 13 anos da nossa carreira na Magistratura. 

Assim, na primeira parte do relatório descreveremos a formação académica e 

formativa obtida, bem como a atividade profissional desenvolvida e os locais onde foi 

exercida por ordem cronológica.  

Na segunda parte do relatório apresentamos um estudo jurídico, breve, de 

natureza essencialmente descritiva e com intuito sistemático, relativo aos auxílios de 

Estado no âmbito do Direito da União Europeia. Optamos, nesta oportunidade, e após 

oferecer algumas noções operativas imprescindíveis, por realizar um breve percurso pelo 

procedimento de controlo adotado pela Comissão Europeia e pela fiscalização exercida 

pelos Tribunais Nacionais em matéria de concessão de auxílios públicos pelos Estados 

Membros. 

O tema escolhido não pretende refletir a globalidade, nem a notória complexidade, 

da temática versada, mas somente estabelecer as traves mestras do regime dos auxílios 

públicos no quadro do Direito da União Europeia, num enfoque de cariz essencialmente 

pragmático e orientado para a atividade jurisdicional. 
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ABSTRACT 

 

“STATE AID IN THE EUROPEAN COMPETION LAW: THE CONTROL OF THE 

EUROPEAN COMISSION AND THE ROLE OF NATIONAL COURTS” 

 

The present document represents our professional activity report, drawn up to 

replace the Master's dissertation thesis in Law of the European Union under the Rector 

Dispatch RT- 38/2011 of 21 June. 

In this report we intend to expose, in essence, our judicial activity, while Judge, 

over the 13 years of our career in the Judiciary. 

Thus, the first part of the report will describe the academic and formative training 

received, as well as our professional activity and places where it was carried out in 

chronological order. 

In the second part of this report, we present a brief legal study, essentially 

descriptive and intentionally systematic, on State Aid under European Union law.  

It was our choice in this report, after offering some essential operational concepts, 

to conduct a brief tour of the control procedure adopted by the European Commission and 

the oversight exercised by the national Courts for the granting of public aid by Member 

States. 

The theme chosen is not intended to reflect the whole, neither the notorious 

complexity, of the versed theme, but only establish the cornerstones of the State Aid 

regime in the law within the European Union in an essentially pragmatic-oriented 

approach and geared to judicial activity. 
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O Dos Castelos 

 

A Europa jaz, posta nos cotovelos: 

    De Oriente a Ocidente jaz, fitando, 

    E toldam-lhe românticos cabelos 

    Olhos gregos, lembrando. 

 

    O cotovelo esquerdo é recuado; 

    O direito é em ângulo disposto. 

    Aquele diz Itália onde é pousado; 

    Este diz Inglaterra onde, afastado, 

    A mão sustenta, em que se apoia o rosto. 

 

    Fita, com olhar ‘sfíngico e fatal, 

    O Ocidente, futuro do passado. 

 

    O rosto com que fita é Portugal. 

   

 

 

Fernando Pessoa, Mensagem, Primeira Parte, primeiro 

 

 



x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SER PORTUGUÊS 

 

Ser português é também uma arte, e uma arte de grande alcance nacional, 

e, por isso, bem digna de cultura. 

O mestre que a ensinar aos seus alunos trabalhará como se fora um 

escultor, modelando as almas juvenis para lhes imprimir os traços fisionómicos da 

Raça Lusíada. São eles que a destacam e lhe dão personalidade própria, a qual 

se projeta em lembrança no passado, e em esperança e desejo no futuro. E, em 

si, realiza, deste modo, aquela unidade da morte e da vida, do espírito e da 

matéria, que caracteriza o Ser. 

O fim desta Arte é a renascença de Portugal, tentada pela reintegração 

dos portugueses no carácter que por tradição e herança lhes pertence, para que 

eles ganhem uma nova atividade moral e social, subordinada a um objetivo 

comum superior. Em duas palavras: colocar a nossa Pátria ressurgida em frente 

do seu Destino.  

As Descobertas foram o início da sua obra. Desde então até hoje tem 

dormido. Desperta, saberá concluí-la… ou, melhor, continuá-la, porque o definitivo 

não existe. 

 

 

 

  Teixeira de Pascoaes, Arte de Ser Português, Capítulo I, Noções Gerais 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho constitui o Relatório de Atividade Profissional, sendo 

apresentado no âmbito do Curso de Mestrado em Direito da União Europeia. 

Tendo sido nossa opção, para obtenção do Grau de Mestre, beneficiar da 

faculdade de apresentação do Relatório de Atividade Profissional em substituição da 

tradicional dissertação de mestrado, este é composto, após a vertente introdução, de 

uma primeira parte, de natureza descritiva, que versa sobre o percurso académico e 

profissional da ora candidata. 

Nessa senda, realizamos, em primeiro lugar, uma breve descrição das nossas 

habilitações académicas e do périplo formativo que fomos colhendo desde os tempos em 

que fomos discente no Curso de Licenciatura em Direito até ao momento presente e, em 

segundo lugar, apresentamos uma súmula, igualmente descritiva, do nosso percurso 

profissional. 

No que concerne ao nosso percurso profissional, referenciamos, primeiramente, a 

atividade docente exercida no Curso de Licenciatura em Direito da Universidade Lusíada 

do Porto, concretamente, nas Disciplinas de Direito Administrativo I, Direito Administrativo 

II e Contencioso Administrativo. Seguidamente, abordamos o exercício de funções na 

Magistratura Judicial da Jurisdição Administrativa e Fiscal, que se prolonga já por cerca 

de treze anos e, ininterruptamente, na área do Direito Administrativo. A este propósito, 

aludimos aos vários Tribunais onde exercemos a função de Juiz- fornecendo breves 

notas sobre as condições de serviço e volume processual-, bem como as classificações 

de Mérito que nos foram sucessivamente atribuídas em sequência de várias inspeções 
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de serviço e graduações obtidas em concursos públicos no domínio da carreira de 

Magistrado Judicial. Finalmente, damos nota breve do nosso contributo na formação de 

novos Magistrados Judiciais para a Jurisdição Administrativa e Fiscal, quer enquanto Júri 

dos respetivos concursos, quer na qualidade de Juiz Formador.  

A indicada experiência profissional, aliada à recente descoberta do universo do 

Direito Europeu da Concorrência, orientou decisivamente o nosso interesse e preferência 

para as várias problemáticas relacionadas com a concessão de auxílios públicos, 

especificamente, os auxílios de Estado, objeto de regulação plasmada nos artigos 107.º, 

108.º e 109.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 

Com efeito, e como é consabido, a atividade judicial dos Tribunais Administrativos 

centra-se, sobretudo, na fiscalização e controlo sucessivos da atuação das entidades 

públicas- que inclui o Estado e respetivos serviços centrais ou periféricos, institutos públicos, autarquias 

locais, entidades públicas de natureza empresarial, etc.-, das entidades empresariais de capitais 

públicos ou maioritariamente públicos e dos privados que atuem no exercício de poderes 

públicos, reprimindo atuações ilegais e repondo a ordem jurídica violada. De modo 

menos frequente, os Tribunais Administrativos atuam preventivamente, por forma a 

impedir atuações públicas lesivas de interesses públicos e/ou direitos subjetivos e 

interesses legalmente protegidos dos cidadãos. 

Ora, é precisamente neste contexto que descortinamos crucial interesse e 

pertinência no tema jurídico que selecionamos para figurar na segunda parte deste 

Relatório de Atividade Profissional. 

Na verdade, é já objeto habitual da atividade jurisdicional dos Tribunais 

Administrativos o escrutínio dos auxílios públicos concedidos a empresas privadas no 
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âmbito de programas europeus de financiamento, quer de caráter regional, quer de 

caráter setorial, muito embora o enfoque resida, apenas, no interesse da empresa ou 

privado financiado em não devolver ou recuperar, total ou parcialmente, o montante 

financiado pelos recursos europeus. Estão aqui em causa os programas e esquemas de 

auxílio gizados no plano europeu pela Comissão e distribuídos pelos Estados membros 

de acordo com os parâmetros e as diretrizes estabelecidas por aquela Instituição. 

Em concomitância, na apreciação e julgamento de questões em nada 

relacionadas com a concessão dos auxílios públicos aludidos, deparamo-nos, 

incidentalmente, com situações concretas muito possivelmente integradoras do conceito 

de auxílio ilegal ou incompatível com o mercado interno na aceção do inscrito nos artigos 

107.º e 108.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (referimo-nos a situações 

relacionadas com a atuação pública de Municípios). Verificamos, igualmente, a inexistência de 

prudência ou cautela na atribuição de determinados auxílios (v.g. construção de infraestruturas 

urbanísticas para servir uma única empresa, cedência gratuita de terrenos e concessão de isenção de taxas, 

só para citar as mais frequentes) e, não raras vezes, um desconhecimento absoluto da tutela 

de tais situações pelo direito europeu da concorrência. De resto, não fosse a atual 

regulação dos auxílios de minimis, é nossa convicção de que a violação do disposto no 

artigo 107.º, n.º 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia ocorreria com 

uma frequência desconcertante. 

A identificação do ainda significativo alheamento dos atores públicos 

relativamente à regulação da concorrência, concretamente, no que tange aos auxílios de 

Estado, conjugada com a assaz escassa Doutrina e Jurisprudência nacionais na matéria, 

convenceram-nos da necessidade urgente e da- eventual- utilidade em laborar sobre a 
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temática em apreço. E esta necessidade é tanto mais evidente, a nosso ver, tendo em 

conta, por um lado, a preparação e execução do novo quadro de regimes de auxílios 

públicos de que Portugal irá beneficiar no período de 2016 a 2020, e por outro lado, a 

edição de novos estudos e novas medidas incentivadoras da concessão de auxílios 

públicos às PME’s, por forma a combater a crise económica e financeira ainda vivenciada 

no mercado interno, bem como a desaceleração do crescimento económico. 

Em paralelo, a própria dinâmica da atuação do poder local, corporizado 

essencialmente pelos Municípios, tem vindo a evoluir, registando-se, da parte dos 

autarcas, uma preocupação cada vez mais evidente quanto ao estado da economia na 

área municipal, o que conduz à adoção de medidas de estímulo, mormente para criação 

de emprego na área geográfica do Município. Estas políticas têm tradução concreta na 

concessão de isenção de taxas municipais, nas cedências a título gratuito de terrenos, na 

realização de obras de infraestruturação (arruamentos, saneamento, iluminação pública), 

etc., como mecanismos para atrair e captar investimento de empresas privadas, 

assumam estas a caracterização de PME, ou integrem grupos económicos 

multinacionais. É de anotar, nesta oportunidade, que por vezes o auxílio que estas 

empresas recebem da autarquia é já acumulado com a beneficiação de outro auxílio 

público, nomeadamente, proveniente da União Europeia e distribuído pelo Estado 

Português, concedido no âmbito de programas operacionais. 

Acresce que, o alheamento e o desconhecimento referidos não é monopólio dos 

atores públicos, sendo também patente do lado das empresas, e aqui com ressalto para 

o tecido empresarial nacional. 
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Foi, assim, a ponderação da realidade que se expôs que impeliu a ora candidata 

na seleção da temática atinente ao auxílio de Estado. 

Adicionalmente, releva notar que o controlo da concessão de auxílios de Estado é, 

em conjunto com os Tribunais nacionais, da responsabilidade da Comissão Europeia e 

corresponde a um dos momentos mais importantes, na medida em que a sua não 

compatibilidade com o mercado interno implica, por regra, a devolução por parte das 

entidades beneficiárias dos montantes concedidos pelos Estados Membros. O Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia oferece uma grande margem de atuação à 

Comissão Europeia para efeitos de controlo das regras de auxílios de Estado, o que 

contribuiu para o surgimento de um grande manancial de regulamentos e comunicações, 

que acabam por constituir um quadro jurídico muito detalhado, técnico e complexo.  

A referida complexidade normativa obrigou a Comissão Europeia a desenvolver 

continuamente planos de reforma das regras de auxílios de Estado tendo em vista a sua 

simplificação. Assim aconteceu, nomeadamente, com o plano de reforma que antecedeu 

o novo quadro normativo de Auxílios de Estado previsto para o período de 2014-2020.  

As principais linhas do referido plano de reforma vieram a ser acolhidas em regulamentos 

posteriormente aprovados, de onde se destaca o Regime Geral de Isenção por 

Categoria- as denominadas GBER- General Block Exemption Regulation - que se 

debruça sobre os “auxílios de Estado” com finalidade regional, declarando certas 

categorias de auxílio compatíveis com o mercado interno - e o novo regime geral de 

minimis - que estabelece regras relativas a auxílios que, pelo baixo valor em causa, se 

entende que não afetam, nem potenciam afetar a concorrência, e que, por isso, não se 
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encontram sob a alçada do artigo 107.º, n.º 1 do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia.  

Estamos, portanto, perante um novo período (2014-2020) de regulação em 

matéria de auxílios de Estado que trará grandes oportunidades e desafios nesta área de 

atuação, importando, por isso mesmo, conhecer em detalhe os seus contornos 

normativos e inerentes reflexos práticos. 

O status quo expendido infundiu-nos, assim, a convicção da pertinência em 

versar, no presente Relatório de Atividade Profissional, pela imediata utilidade prática, e 

de modo breve e essencialmente descritivo, sobre o procedimento de controlo dos 

auxílios por banda da Comissão Europeia e sobre a fiscalização dos mesmos auxílios 

pelos Tribunais Nacionais, bem como sobre a articulação possível entre a atuação da 

Comissão Europeia e a atuação dos Tribunais Nacionais. 

É nosso entendimento que o controlo exercido pela Comissão Europeia e a 

fiscalização realizada pelos Tribunais Nacionais consubstanciam matéria de interesse 

assinalável em termos de reflexão e práticas jurídica e judiciária, mormente no que se 

refere a aspetos como a convocação, pela Comissão Europeia, da colaboração dos 

Tribunais Nacionais, e vice-versa, a determinação do Tribunal Nacional competente para 

proceder à fiscalização dos auxílios de Estado concedidos, a apreciação e julgamento 

dos litígios decorrentes da atuação de entidades públicas na concessão de auxílios 

públicos, incluindo a fiscalização da legalidade do auxílio e os termos em que a mesma 

deve suceder, o processo de recuperação dos auxílios ilegais e incompatíveis concedidos 

e a problemática da responsabilidade civil e inerente fixação da indemnização.  
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Destarte, considerando o objeto do tema jurídico que se pretende manobrar no 

Relatório de Atividade Profissional, a Parte II do dito Relatório divide-se em três 

momentos.  

O primeiro momento é dedicado a um basilar enquadramento da temática em 

tratamento, bem como a apresentar uma noção de auxílio de Estado. Não se pretende 

esgotar as problemáticas atinentes a este conceito, que são várias e de grande 

significância, mas sim expor os traços essenciais do conceito, descrevendo os diversos 

critérios e requisitos. Uma vez mais, não pretendemos problematizar o conceito e, muito 

menos, densificá-lo. Visamos, somente, construir um conceito operativo, a partir do qual 

se possa expender as temáticas que se pretende versar. 

Dedicamos o segundo momento aos procedimentos de controlo da Comissão 

Europeia, quer a priori, quer a posteriori, com as inerentes consequências, e tendo em 

conta as categorias possíveis de situações, com realce para a recuperação dos auxílios 

ilegais ou incompatíveis com o mercado interno.  

Finalmente, a atuação dos Tribunais Nacionais será abordada num terceiro 

momento, onde se estudará o tipo de atuação fiscalizadora que pode ser desenvolvida 

por estas instâncias e a articulação com a Comissão Europeia, assim como a 

recuperação dos auxílios ilegais e/ou incompatíveis e correspondente articulação com a 

Comissão Europeia. 

Numa perspetiva jusprocessual nacional, indagaremos sobre a Jurisdição 

materialmente competente para apreciar os litígios envolvendo a concessão de auxílios 

de Estado, e exploraremos as várias hipóteses de litigiosidade, referenciando, a 

propósito, os possíveis conteúdos do julgado, incluindo em sede indemnizatória. 
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Finalmente, no capítulo 4, exporemos as asserções mais relevantes, deixando 

algumas sugestões e problematizações. 
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PARTE I 

PERCURSO ACADÉMICO E PROFISSIONAL 

  

1.Formação Académica, Formação Profissional e Formação Complementar 

e Contínua 

 

Formação Académica 

Licenciatura em Direito pela Universidade Lusíada do Porto, concluída em 29 de 

Julho de 1996, na área de Ciências Jurídico-Criminais, com a média final de 14 valores.   

 

Pós-Graduação em Contratação Pública, no âmbito das Ciências Jurídico-

Políticas, em 1997-1998, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.   

 

Prestação de Provas Públicas de Capacidade Científica e Aptidão Pedagógica em 

2 de Novembro de 1999, sobre o tema Contrato Administrativo e Domínio Público, 

perante o Júri constituído pelo Professor Doutor Rogério Guilherme Ehrhardt Soares e 

pelo Mestre João Salvador Velez Pacheco de Amorim, tendo obtido aprovação.  

 

Frequência, no ano letivo de 2001-2002, do Curso de Mestrado em Direito da 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, na área de Ciências Jurídico-Políticas, 

tendo sido aprovada na parte curricular do Mestrado com a classificação de Bom com 
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Distinção (17 valores) e nomeado orientador da sua dissertação o Professor Doutor José 

Carlos Vieira de Andrade. 

 

   Formação Profissional 

Realização do estágio na Advocacia, com inscrição suspensa desde 1998. 

Conclusão do I Curso Especial de Formação para Juízes dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, com a seguinte graduação:  

- no final da 1ª fase do curso de formação, em 24º lugar na Lista de Graduação 

Final, homologada por deliberação do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e 

Fiscais de 26 de Maio de 2003;  

- no final da 2ª fase do curso de formação, em 1º lugar na Lista de Graduação 

Final, homologada por deliberação do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e 

Fiscais de 23 de Setembro de 2003. 

 

Formação Complementar e Contínua 

A formação complementar e especializada assume relevante importância para o 

exercício das funções inerentes a qualquer profissão forense. Por esta razão, desde 

cedo, ainda na qualidade de discente, sempre sentimos necessidade de cultivar o saber 

jurídico, aprofundando específicas temáticas. Esta necessidade manteve-se durante os 

anos de exercício de funções docentes no Curso de Licenciatura em Direito na 

Universidade Lusíada do Porto. 
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Se a relevância da frequência da formação complementar é significativa em 

qualquer profissão forense, então no domínio do desempenho das funções de Juiz 

apresenta-se como crucial. 

Com efeito, as inovações legislativas ocorrem em modo galopante, envolvendo, 

não raras vezes e para além da alteração dos conteúdos normativos, alterações do 

paradigma até então subsistente no ordenamento jurídico, ou mesmo a criação de novos 

quadros jurídicos, o que impõe, inelutavelmente, um labor de aprendizagem, assimilação 

e densificação das novidades. 

Acresce ao apontado, a própria mutação dos fenómenos sociais, que induz o 

Direito a avançar e a inovar, ou seja, a positivar normativamente os novos fenómenos 

sociais. A atualização jurídica- e não só- do Magistrado Judicial deve ser, portanto, 

contínua. 

Nesta senda, foram várias as conferências, congressos e cursos de formação por 

nós frequentados, das quais destacamos: 

 

Colóquio Constituição, Experiência Constitucional e Administração, Universidade 

Lusíada, 1993;  

Conferencia sobre Acesso ao Direito e à Justiça, Universidade Lusíada, 1994;  

I Seminário Internacional do Direito do Consumo, Universidade Lusíada, 1995; 

Congresso sobre Condições Gerais dos Contratos, Universidade Lusíada, 1995;  

I Congresso Internacional do Direito do Ambieente, Universidade Lusíada, 1996; 

Conferência sobre o Novo Regime de Aquisição de Bens e Serviços por Entidades 

Públicas- Decreto- Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, SFN, Hotel Porto Palácio, 1999;   
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Formação sobre A Reforma do Contencioso Administrativo e Fiscal, promovida 

pelo Centro de Estudos Judiciários, no Porto, nos dias 4 e 5 de Março de 2004; 

Seminário Comemorativo do 1º Ano de Vigência da Reforma do Contencioso 

Administrativo, organizado pelo Centro de Estudos Judiciários, no Auditório da Faculdade 

de Direito de Lisboa, nos dias 17, 18 e 19 de Fevereiro de 2005;  

VII Seminário de Justiça Administrativa, organizado pelo CEJUR- Centro de 

Estudos Jurídicos do Minho, em Espinho, nos dias 11 e 12 de Novembro de 2005;  

Seminário sobre Domínio Público Local, Universidade do Minho, 9 de Dezembro 

de 2005;  

Seminário sobre Contencioso Administrativo, Centro de Estudos Judiciários, 30 e 

31 de Maio de 2007;  

Curso Intensivo de Direito do Urbanismo, CEDOUA- Centro de Estudos de Direito 

do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, em 7 e 14 de Março, 4, 11 e 18 de Abril 

e 9 de Maio de 2008;  

Seminário sobre Responsabilidade Civil por Ato Médico, Fundação Bissaya 

Barreto, Coimbra, em 12 de Novembro de 2010;  

Curso sobre Temas de Direito Administrativo, Universidade Católica do Porto, 7, 

14, 21 e 28 de Janeiro e 4 de Fevereiro de 2011;  

Formação sobre O Novo Código de Processo Civil, Centro de Estudos Judiciários, 

30 de Setembro de 2013; 

Formação sobre Jornadas de Processo Civil, Centro de Estudos Judiciários, 23 e 

24 de Janeiro de 2014;  
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Conferência sobre Responsabilidade Civil, Faculdade de Direito da Universidade 

do Porto, 25 de Fevereiro de 2014;  

Colóquio Reforma do Processo nos Tribunais Administrativos e do Estatuto dos 

Tribunais Administrativos e Fiscais em Debate, faculdade de Direito da Universidade do 

Porto, 10 de Abril de 2014;  

Colóquio A Justiça Administrativa em Reforma, Parque Biológico de Gaia, CEJUR, 

7 e 8 de Novembro de 2014.     

 

 Participamos, ainda, desta feita no domínio do Direito Europeu da Concorrência, 

nos cursos de formação/especialização: 

Curso de Formação para Juízes em Direito da Concorrência Aplicação do Direito 

da Concorrência da EU pelos Tribunais Nacionais, Faculdade de Direito da Universidade 

Católica, com financiamento da Comissão Europeia e apoio do Centro de Estudos 

Judiciários, 12, 13 e 14 de Março de 2015;   

Curso de Verão Summer Course on European Competition Law, Trier, Alemanha, 

Academy of European Law, Trier, 6, 7, 8, 9 e 10 de Julho de 2015; 

   Curso de Formação para Juízes em Direito da Concorrência Aplicação do 

Direito da Concorrência da EU pelos Tribunais Nacionais, Faculdade de Direito da 

Universidade Católica, com financiamento da Comissão Europeia e apoio do Centro de 

Estudos Judiciários, 17, 18 e 19 de Março de 2016. 
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2. Atividade Profissional 

 

i. Na Docência 

Após a conclusão da Licenciatura em Direito, em 29 de Julho de 1996, e até ao 

ingresso na Magistratura Judicial, em Janeiro de 2003, a nossa dedicação foi 

direcionada, em exclusivo, para o exercício de funções docentes, apenas com a exceção 

tangente à realização do estágio na Advocacia nos anos de 1996 a 1998, seguido da 

suspensão da nossa inscrição na Ordem dos Advogados, precisamente, em 1998. 

Realmente, em Setembro de 1996, iniciamos o desempenho de funções de 

Docente na Universidade Lusíada do Porto, no Curso de Licenciatura em Direito, com a 

categoria de Assistente-Estagiária, sendo que, em Novembro de 1999 obtivemos a 

categoria de Assistente, categoria esta que se manteve até Dezembro de 2002, momento 

em que abandonamos a carreira académica para abraçar a Magistratura Judicial.  

Durante o período temporal de Setembro de 1996 a Dezembro de 2002, 

lecionamos as disciplinas de Direito Administrativo I (2º ano do Curso de Direito), 

Contencioso Administrativo (2º ano do Curso de Direito) e de Direito Administrativo II (5º 

ano do Curso de Direito). 

No que respeita à disciplina de Direito Administrativo I, impõe-se explicitar que 

lecionamos a mesma desde 1996 até 2002, continuamente, tendo assumido a função de 

Regente desde o ano letivo de 2000-2001, sempre sob a superior coordenação do 

Senhor Professor Doutor Rogério Ehrhardt Soares. Nesta disciplina, colaboramos, 

enquanto Assistente-Estagiária e Assistente, com o Senhor Professor Doutor Fernando 

Alves Correia, com o Senhor Prof. Doutor Miguel Catela, com o Senhor Prof. Doutor 
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Pedro Gonçalves, com o Senhor Prof. Doutor Diogo Pacheco de Amorim e com o Senhor 

Prof. Doutor Carlos de Abreu Amorim. 

 Esta disciplina comportava toda a teoria geral do Direito Administrativo, desde a 

os conceitos básicos e a evolução histórica da Administração Pública, as fontes de Direito 

Administrativo, os princípios jurídicos fundamentais (constitucionais e infraconstitucionais, 

com especial destaque para o princípio da legalidade e a discricionariedade 

administrativa), a organização administrativa, o procedimento administrativo (incluindo as 

impugnações administrativas) e, finalmente, a teoria do ato administrativo, o regulamento 

administrativo e o contrato administrativo. 

 No ano letivo de 1998-1999 foi introduzido no plano curricular do Curso de 

Licenciatura em Direito, concretamente, no 2º semestre do 2º ano do Curso, a disciplina 

de Contencioso Administrativo. Assim, desde o ano letivo de 1998-1999 até Dezembro de 

2002, tivemos o ensejo de colaborar com o Senhor Professor Doutor Afonso Oliveira 

Martins, com o Senhor Professor Doutor Luís Filipe Colaço Antunes e com o Senhor Prof. 

Doutor Carlos de Abreu Amorim. 

 A este propósito releva ressaltar que, muito embora a Reforma do Contencioso 

Administrativo só tenha entrado em vigor em 1 de janeiro de 2004, a verdade é que a 

citada Reforma foi precedida de um longo e amplo período de discussão pública, que 

culminou com a publicação, em 2002, dos dois diplomas que definiram- e definem– a 

arquitetura da Justiça Administrativa, o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais e 

o Código de Processo nos Tribunais Administrativos (Lei n.º 13/2002, de 19 de fevereiro 

e Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro, respetivamente). A publicitação dos projetos dos 

mencionados diplomas legais, por forma a submetê-los ao escrutínio das escolas de 
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Direito e dos profissionais que lidam com a Justiça Administrativa no quotidiano, bem 

como a iminência da entrada em vigor daqueles, determinou que, pelo menos no ano 

letivo antecedente à publicação dos referidos, se entendesse dever incluir no conteúdo 

programático da disciplina uma primeira abordagem relativamente às alterações mais 

significativas e que corporizaram a mudança de paradigma na Justiça Administrativa. 

No que concerne à disciplina de Direito Administrativo II, importa referir que a 

mesma consubstanciava uma das disciplinas nucleares da área de especialização em 

Ciências Jurídico-Políticas no 5º ano do Curso de Licenciatura em Direito. A lecionação 

desta disciplina iniciou-se no ano letivo de 1999-2000, mantendo-se, pelo menos, até 

Dezembro de 2002. A atividade docente por nós desenvolvida nesta disciplina ocorreu, 

sempre, sob a superior orientação do Senhor Professor Doutor Rogério Ehrhardt Soares 

e em colaboração com o Senhor Prof. Doutor Pedro Gonçalves. 

Em consideração da nota de especialização inerente ao facto do Direito 

Administrativo II constituir uma das disciplinas nucleares das Ciências Jurídico-Políticas, 

foi opção desenvolver aqui a explanação de temáticas, à época, pertinentes, como a 

contratação pública e a Justiça Administrativa. 

 

Ainda no domínio da nossa atividade na docência, entendemos salientar a nossa 

eleição, pelos pares, como Vogal do Conselho Científico para o Curso de Direito da 

Universidade Lusíada do Porto, em representação dos docentes com a categoria de 

Assistente-Estagiário e Assistente, função que desempenhamos desde Setembro de 

1998 a Dezembro de 2002. 
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  Em derradeiro lugar, fruto dos deveres decorrentes do exercício de funções 

docentes no ensino superior e do enquadramento jurídico da carreira docente 

universitária, elaboramos alguns trabalhos científicos, no âmbito da Pós-Graduação em 

Contratação Pública (Ciências Jurídico-Políticas, em 1997-1998, pela Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra), ou da frequência, no ano letivo de 2001-2002, do Curso de 

Mestrado em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, na área de 

Ciências Jurídico-Políticas (em que obtivemos aprovação na parte curricular do Mestrado com a 

classificação de Bom com Distinção (17 valores), tendo sido nomeado orientador para a nossa dissertação o 

Professor Doutor José Carlos Vieira de Andrade). 

  Os trabalhos em causa foram os seguintes: 

 

  O Princípio da Separação de Poderes na Jurisprudência do Tribunal 

Constitucional, 1998 (não publicado);  

Evolução Histórica do Domínio Público, 1998 (não publicado);   

Contrato Administrativo e Domínio Público, 1999 (não publicado);   

Nótulas sobre os Meios de Resolução Alternativa de Litígios no Direito 

Administrativo, 2002 (não publicado).    

 

 

ii. Na Magistratura 

Ingressamos na Magistratura por via do concurso público previsto no art.º 7º, nº 1, 

da Lei n.º 13/2002, de 19 de fevereiro, e do Regulamento do Concurso de Recrutamento 
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para o Preenchimento de Vagas nos Tribunais Administrativos e Fiscais, aprovado pela 

Portaria nº 386/2002, de 11 de abril, tendo sido graduados em 24º lugar.  

Frequentamos o Centro de Estudos Judiciários no ano de 2003, até 15 de 

setembro, data em que iniciamos, de facto, o nosso tirocínio no extinto Tribunal Tributário 

de Lisboa e no extinto Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, e que se prolongou 

até ao final de dezembro de 2003. 

Assim, demos início à nossa carreira como Magistrada Judicial, especificamente, 

de Juiz dos Tribunais Administrativos e Fiscais, em 1 de janeiro de 2004. O nosso 

percurso profissional neste domínio foi traçado, quase integralmente, como Juiz na área 

administrativa, por essa ser a nossa opção primogénita. 

Com efeito, ao longo de cerca de 13 anos de Magistratura exercemos, sempre, 

funções na Jurisdição Administrativa e Fiscal e, essencialmente, na área administrativa. 

Realmente, para além de um ano em que acumulamos a titularidade de processos 

judiciais de natureza fiscal com os processos judiciais administrativos, sempre 

desenvolvemos as nossas funções como Juiz na área administrativa. Nesta senda, fruto 

também da diversidade de Tribunais onde estivemos colocados, trabalhamos 

continuamente no Direito Administrativo, aplicando e tratando uma miríade de temáticas, 

designadamente: os princípios fundamentais da atividade administrativa, especialmente, 

os que recebem assento constitucional; a organização administrativa, seja a que se 

refere à administração pública estadual (direta ou indireta), seja a que se refere à 

administração pública autónoma, seja ainda a tangente à administração pública 

independente; toda a teoria respeitante ao ato administrativo e regulamento; 

procedimento administrativo; setor empresarial do Estado; Direito do Urbanismo e do 
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Ordenamento do Território; Direito do Ambiente, incluindo o tratamento e aplicação de 

legislação europeia; Função pública e emprego público, integrando-se nesta área tudo o 

que respeita ao ingresso e vinculação, carreiras, processo disciplinar, etc.; Concursos 

públicos; Contratação Pública, incluindo-se aqui o procedimento concursal, a celebração 

e a execução do contrato, e ainda a consideração e aplicação de legislação europeia; 

Concessão e execução da concessão de serviços públicos; Domínio Público; 

Responsabilidade extracontratual pública (por facto ilícito, facto lícito e risco), 

nomeadamente, derivada de ato médico, expropriação por plano de ordenamento de 

território, omissão de fiscalização de privados por entidades reguladoras e com poderes 

de fiscalização (v.g. Banco de Portugal, Comissão de Mercado de Valores Mobiliários), 

etc.; e Responsabilidade contratual, designadamente, no que concerne ao incumprimento 

ou cumprimento defeituoso de contratos de empreitada, de prestação de serviços, a 

concessão de transportes e outros.   

Para além do Direito Administrativo, apreciamos e julgamos, habitualmente, 

questões em matéria de direitos fundamentais, especialmente, direitos, liberdades e 

garantias, princípios constitucionais como o princípio da separação de poderes, 

constituição económica, e todos os demais relacionados com a atuação da administração 

pública.  

Ademais, aplicamos o Direito Civil, com destaque para o Direito das Obrigações, 

assim como o Direito do Trabalho, o Direito Comercial e o Direito e Processo Penal. 

Finalmente, destacamos o manuseio diário do Direito Processual Civil e 

Administrativo no exercício das nossas funções.   
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a.  Tribunais Onde Exerceu Funções e Respetivas Condições  

Em 2004, por força da Deliberação de 5 de janeiro de 2004 do Conselho Superior 

dos Tribunais Administrativos e Fiscais, publicada no Diário da República, 2ª série, n.º 14, 

de 17 de janeiro de 2004, fomos colocados definitivamente como Juiz de Direito nos 

Tribunais Administrativos e Fiscais, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, área 

administrativa, com efeitos reportados a 1 de janeiro de 2004. 

Por Deliberação de 13 de dezembro de 2004 do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, publicada no Diário da República, 2ª série, n.º 1, de 3 de janeiro 

de 2005, fomos transferidos para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, área 

administrativa. 

Por Deliberação de 16 de março de 2011 do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, publicada no Diário da República, 2ª série, n.º 59, de 24 de 

março de 2011, foi autorizado o nosso destacamento para o Tribunal Administrativo e 

Fiscal do Porto, área administrativa, com efeitos a partir de 26 de abril e pelo prazo de um 

ano. 

Por Deliberação de 20 de março de 2012 do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, publicada no Diário da República, 2ª série, n.º 68, de 4 de abril 

de 2012, foi autorizada a prorrogação do nosso destacamento no Tribunal Administrativo 

e Fiscal do Porto, área administrativa, até ao movimento judicial. 

Finalmente, por Deliberação de 6 de agosto de 2012 do Conselho Superior dos 

Tribunais Administrativos e Fiscais, publicada no Diário da República, 2ª série, n.º 169, de 

31 de agosto de 2012, fomos transferidos, a título definitivo, para o Tribunal 

Administrativo e Fiscal do Porto, área administrativa. 
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Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel 

Conforme deriva do exposto antecedentemente, iniciamos a nossa carreira na 

Magistratura Judicial, já na categoria de Juiz de Direito, no Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Penafiel. Mantivemo-nos em exercício de funções neste Tribunal desde 1 de 

janeiro de 2004 até 30 de janeiro de 2005, ou seja, cerca de um ano. 

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel foi criado em concretização da 

Reforma do Contencioso Administrativo, operada essencialmente pelas Leis n.º 13/2002, 

de 19 de fevereiro e 15/2002, de 22 de fevereiro, que aprovaram o novo Estatuto dos 

Tribunais Administrativos e Fiscais e o Código de Processo nos Tribunais Administrativos 

e Fiscais, respetivamente (entretanto alteradas pela Lei n.º 4-A/2003, de 19 de fevereiro, 

pelo Decreto-Lei n.º 325/2003, de 29 de dezembro).  

A Portaria n.º 1418/2003, de 30 de dezembro, procedeu à instalação deste 

Tribunal em 1 de janeiro de 2004, que funciona na Praça Municipal, 28, em Penafiel. 

O edifício onde foi instalado o Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel- e onde 

se mantém atualmente- foi adaptado para as novas funções, uma vez que se trata de um 

edifício com várias décadas, construído com o propósito específico da instalação e 

funcionamento do antigo Banco Nacional Ultramarino. Muito embora este edifício esteja 

longe de reunir as ideais e dignas condições para o funcionamento de um Tribunal, 

apresenta-se, contudo, suficiente, com exceção para o facto de estar dotado de apenas 

uma sala de audiência para responder às necessidades quer da área administrativa, quer 

da área fiscal. 
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Em 2004, foram providos quatro juízes na área administrativa e dois na área 

fiscal, sendo que, ambas as áreas tinham como suporte uma única unidade orgânica, 

constituída por um escrivão e quatro funcionários. 

 Dado o facto de se tratar de um Tribunal acabado de instalar, a área 

administrativa iniciou o ano de 2004 com uma pendência correspondente a zero 

processos. Esta circunstância motivou o recebimento de um acervo de processos 

proveniente do extinto Tribunal Administrativo de Círculo do Porto, como mecanismo 

auxiliador da diminuição efetiva de pendências mais antigas. Em concomitância, e porque 

na área fiscal este Tribunal iniciou o ano de 2004 com uma pendência de mais de 800 

processos, distribuídos por dois Juízes, os Juízes da área administrativa receberam 

igualmente um significativo acervo de processos da área fiscal para proferir sentença 

final. 

 No que respeita ao nosso caso particular, durante o ano de 2004 tivemos a nosso 

cargo um acervo global de 165 processos, concretamente, cerca de 80 processos na 

área administrativa, distribuídos ao longo do ano, cerca de 65 processos da área fiscal e 

ainda cerca de 20 processos na área do contencioso administrativo, provenientes do 

extinto Tribunal Administrativo de Círculo do Porto. 

 Acrescentamos, que desde 1 a 30 de janeiro de 2005, ainda neste Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Penafiel, acumulamos a área administrativa com a área fiscal, 

tendo tido a nosso cargo, para além do acervo de que já eramos titular, por via da 

distribuição, também cerca de 500 processos da área fiscal. 
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 No período em que exercemos funções no Tribunal Administrativo e Penafiel, 

proferimos 88 decisões e sentenças finais e movimentamos, num período inferior a um 

mês, mais de 200 processos da área fiscal. 

 Finalmente, importa referir que, nas ausências do Exm.º Senhor Juiz Conselheiro 

Presidente do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, exercíamos as competências 

e as responsabilidades atribuídas ao Presidente do Tribunal, tarefa que se revelou assaz 

problemática e complexa, quer porque a instalação do Tribunal decorreu com vários 

incidentes e de modo deficiente, quer atento o notório défice de funcionários judiciais com 

que aquele Tribunal foi provido. 

 

 Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra 

Em 31 de janeiro de 2005 passamos a exercer funções no Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Coimbra, onde nos mantivemos, ininterruptamente, até 26 de abril de 2011, 

data em que iniciamos funções no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, em virtude 

de autorização de destacamento. 

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra foi também criado em 

concretização da Reforma do Contencioso Administrativo, operada essencialmente pelas 

Leis n.º 13/2002, de 19 de fevereiro e 15/2002, de 22 de fevereiro, que aprovaram o novo 

Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais e o Código de Processo nos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, respetivamente (entretanto alteradas pela Lei n.º 4-A/2003, de 

19 de fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 325/2003, de 29 de dezembro).  
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A Portaria n.º 1418/2003, de 30 de dezembro, procedeu à instalação deste 

Tribunal em 1 de janeiro de 2004, que funciona na Avenida Fernão de Magalhães, n.º 

227, 3º andar, em Coimbra. 

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra funciona no 3º andar de um edifício 

de grande dimensão- e onde se mantém atualmente-, sendo dotado de três salas de 

audiência de boa dimensão e condições, bem como gabinetes amplos e iluminados para 

os Magistrados. As instalações reservadas às secretarias e unidades orgânicas deste 

Tribunal são suficientemente espaçosas para albergar o número de funcionários com que 

o Tribunal foi dotado. Neste aspeto, é de assinalar que o quadro de funcionários se 

manteve incompleto até abril de 2011, apresentando-se claramente insuficiente face à 

elevada pendência processual e ao muito elevado volume de serviço. 

Em janeiro de 2005, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra era detentor de 

um quadro composto por seis juízes na área administrativa- quatro dedicados, em 

exclusividade, aos processos anteriores a 1 de janeiro de 2004 e dois aos processos entrados após 1 de 

janeiro de 2004- e dois na área fiscal, sendo que, ambas as áreas tinham como suporte uma 

única unidade orgânica, constituída por um escrivão e cinco funcionários. 

Neste Tribunal, durante todo o ano de 2005 estivemos afetos em exclusividade ao 

Juízo Liquidatário Administrativo de Coimbra, tendo tido a nosso cargo, apenas, 

processos de natureza administrativa anteriores a 1 de janeiro de 2004. 

Assim, em 2005, foi-nos atribuído um acervo processual constituído por 647 

processos, todos anteriores a 1 de janeiro de 2004, sendo que em 451 desses processos 

ainda não tinha sido proferida sentença em 1ª Instância. 
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É de anotar que, em janeiro de 2006, foi-nos atribuído, também, um outro acervo 

de 111 processos, também relativos ao contencioso administrativo anterior a 1 de janeiro 

de 2004. 

Este acervo de processos respeitante ao antigo Contencioso Administrativo 

constituía uma pesadíssima herança do extinto Tribunal Administrativo de Círculo de 

Coimbra, importando ressaltar que desse acervo constavam processos com mais de 15 

anos ainda sem sentença em 1ª Instância. Com efeito, o acervo em questão integrava 

processos nos mais diversos estados de tramitação processual, abarcando um período 

de 1988 a 2005. 

Até fins de maio de 2006, tínhamos já proferido cerca de 100 sentenças e 

decisões finais nestes processos, realizado mais de 100 diligências, maioritariamente, 

julgamentos, concluído a instrução de mais de 80 processos de recurso contencioso de 

anulação por forma a que os mesmos aguardavam já a prolação de sentença, proferido 

cerca de 80 despachos saneadores em ações ordinárias, e movimentado a quase 

totalidade do citado acervo global. 

Em janeiro de 2006 passamos a participar na distribuição dos processos entrados 

no Tribunal a partir daquela data, razão pela qual, para além do acervo antigo de 

processos, passámos a acumular, também, processos relativos ao Contencioso 

Administrativa criado pela Reforma. 

De todo o modo, de um quadro de seis Juízes na área administrativa, em 2007 

restavam apenas três, que acumulavam a totalidade do volume processual na área 

administrativa. Este status quo manteve-se até 1 de Outubro de 2008, data em que, por 

força do movimento judicial, a área administrativa do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
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Coimbra passou a contar com cinco Juízes. Evidentemente, o manifesto défice de juízes 

conduziu a um aumento no volume processual global do Tribunal e, especialmente, ao 

prolongamento da duração dos processos mais antigos, os anteriores a 1 de janeiro de 

2004. 

No período entre Junho de 2006 e 24 de Julho de 2008, para além da pendência 

anteriormente existente, foram-nos distribuídos 444 novos processos. A nossa pendência 

real (designação dada ao número de processos sem sentença em 1ª Instância) ascendia, 

em finais de julho de 2008, a 349 processos (176 anteriores a 2004 e 173 posteriores a 1 de janeiro 

de 2004), a que acrescia todo o acervo processual em tramitação após a sentença, e que 

contava, também, com mais de duas centenas de processos. 

No período assinalado- desde junho de 2006 a finais de julho de 2008- proferimos 

296 sentenças e decisões finais, concretamente, 144 em processos entrados no Tribunal 

após 1 de janeiro de 2004 e 152 em processos atinentes ao velho Contencioso 

Administrativo, o anterior a 1 de janeiro de 2004.  

No que concerne ao período de 25 de julho de 2008 a 26 de abril de 2011, impõe-

se, primeiramente, referenciar que o aumento do quadro de Juízes na área 

administrativa, a partir de 1 de outubro de 2008, acarretou um alívio na carga e volume 

processuais a nosso cargo. Com efeito, de modo a criar os acervos processuais dos dois 

novos Juízes, o volume processual a nosso encargo diminuiu 146 processos. 

De todo o modo, desde 25 de julho de 2008 até 25 de abril de 2011, e 

considerando as pendências e produtividade que se vem referenciando, foi-nos 

distribuído o número global de 733 processos, número esse que, por força da retirada, 

logo em outubro de 2008, de 146 processos, se cifrou, na prática, em 587 processos. 
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No sobredito período- de 25 de julho de 2008 a 25 de abril de 2011-, findamos 300 

processos, por sentença ou outra decisão final, e tal não obstante a nossa ausência ao 

serviço, em 2009, por mais de seis meses. Realizamos, ainda, 156 diligências, 

essencialmente, julgamentos. 

Em nota final, não podemos deixar de assinalar que na data em que finalizámos o 

exercício de funções no Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, em 25 de abril de 

2011, a nossa pendência real ascendia a cerca de 140 processos. Para este resultado 

estatístico contribuiu o nosso empenho e muito esforço, especialmente quando 

sopesadas as peculiaridades da composição do acervo processual que, durante mais de 

seis anos, esteve a nosso cargo. 

 

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto 

Em 26 de abril de 2011, em sequência de destacamento, passamos a exercer 

funções no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, onde ainda nos mantemos. 

O Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto foi igualmente criado em concretização 

da Reforma do Contencioso Administrativo, operada essencialmente pelas Leis n.º 

13/2002, de 19 de fevereiro e 15/2002, de 22 de fevereiro, que aprovaram o novo 

Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais e o Código de Processo nos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, respetivamente (entretanto alteradas pela Lei n.º 4-A/2003, de 

19 de fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 325/2003, de 29 de dezembro).  

A Portaria n.º 1418/2003, de 30 de dezembro, procedeu à instalação deste 

Tribunal em 1 de janeiro de 2004, que funciona na Rua Duque da Terceira, 331-339, no 

Porto. 
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O Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra funciona em edifício de construção 

recente, que, na fase final da sua construção, foi adaptado para a instalação do Tribunal. 

Está dotado de seis salas de audiência, que satisfazem os requisitos mínimos para o 

funcionamento do Tribunal, e de um número significativo de gabinetes para Magistrados 

que, na sua maioria, satisfazem também os requisitos indispensáveis. 

No que concerne aos espaços onde funcionam as cinco unidades orgânicas e a 

secção central, cumpre referir que inexistem condições para albergar as dezenas de 

funcionários que aí laboram, bem como os processos. De resto, no que concerne ao 

quadro de funcionários judiciais, impõe-se salientar que o mesmo se apresenta completa 

e absolutamente desajustado à elevadíssima pendência processual e ao imenso volume 

de serviço, constituindo a carência manifesta de funcionários um aspeto notado por todos 

os utentes do Tribunal e um fator de desânimo do corpo de funcionários. 

Em 26 de abril de 2011, o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto era detentor 

de oito Juízes na área administrativa, num quadro total de onze lugares.  

Neste Tribunal, desde a data de 26 de abril de 2011 até 15 de setembro de 2011, 

foi-nos atribuído um acervo processual de cerca de 180 processos, constituído apenas 

por processos do “velho” Contencioso Administrativo, ou seja, processos anteriores a 1 

de janeiro de 2004. A opção, por banda do Exm.º Senhor Juiz Conselheiro Presidente do 

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, pela nossa afetação exclusiva a este acervo 

processual deveu-se, por um lado, à nossa larga experiência com este Contencioso, 

adquirida no Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, e, por outro lado, ao facto de há 

vários anos o dito acervo processual estar concentrado nas mãos de um único Juiz, por 
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forma a liquidar os citados processos de modo mais eficaz e a libertar os restantes Juízes 

para a distribuição processual corrente. 

Em setembro de 2011, também por provimento do Exm.º Senhor Juiz Conselheiro 

Presidente do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, foi-nos atribuído um acervo 

processual constituído por cerca de 270 processos pendentes (sem sentença proferida 

em 1ª Instância), sendo que, até ao final desse mesmo ano de 2011, foi-nos atribuído 

mais um acervo de 91 processos, o que totalizou cerca de 361 processos pendentes. 

No ano de 2012, recebemos mais 276 processos, e no ano de 2013 foram-nos 

distribuídos 121 processos. Finalmente, desde janeiro e até 16 de junho de 2014, 

recebemos, em virtude de distribuição, mais 59 processos novos. No total, estiveram a 

nosso cargo, durante o período de 26 de abril de 2011 a 16 de junho de 2014, cerca de 

815 processos, sendo que promovemos a tramitação processual de todo o acervo. 

Também no mesmo período, isto é, desde 26 de abril até 16 de junho de 2014, 

proferimos 337 sentenças e decisões finais nestes processos e realizamos 175 

diligências, maioritariamente, julgamentos.  

É de anotar, ainda, que durante o período temporal referido, o quadro de Juízes 

na área administrativa do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto sofreu, em setembro 

de 2013, um incremento, passando, a partir dessa data, a contar com doze Juízes. 

Esta circunstância concorreu grandemente para a recuperação da pendência 

processual que logramos empreender a partir daquele momento. 

Sucede que, entre maio e novembro de 2014, fruto da saída de quatro Juízes, o 

número de Juízes na área administrativa do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto 

regressou a oito Juízes, com todas as implicações daí advenientes em termos de 
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aumento da pendência global do Tribunal e, principalmente, aumento da duração global 

dos processos na 1ª Instância. 

De todo o modo, cumpre assinalar que, desde 17 de junho de 2014 e até finais de 

março de 2016, findamos 200 processos por sentença ou outras decisões e realizamos 

98 diligências, maioritariamente, julgamentos. 

O nosso acervo processual era, em finais de março de 2016, de 260 processos 

pendentes. O que, considerando a capitação referência estabelecida pelo Conselho 

Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais para cada Juiz da área administrativa- 

130 processos anuais-, consubstancia um número muito superior àquele que é 

considerado o desejável para a resposta desejável da Justiça, quer em termos 

quantitativos, quer em termos qualitativos. 

 

b. Classificações de Mérito  

 O serviço por nós prestado nos Tribunais onde fomos colocados foi objeto de 

inspeção, avaliação e classificação, quer quanto ao aspeto quantitativo, quer quanto ao 

aspeto qualitativo. 

 Até ao presente momento, fomos destinatários de três inspeções que apreciaram, 

sucessivamente, todo o trabalho desenvolvido e serviço prestado desde 1 de janeiro de 

2004 a 16 de junho de 2014.  

 Em sequência da última inspeção ao serviço, por votação unânime do Conselho 

Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, ocorrida em sessão de 24 de março de 

2015, foi-nos atribuída a notação de serviço máxima, de MUITO BOM. Deste modo, a 

nossa classificação de serviço atual é de MUITO BOM. 
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 A nossa primeira inspeção teve por objeto a avaliação do serviço prestado no 

período de 1 de janeiro de 2004 a 29 de maio de 2006, bem como, tratando-se de uma 

primeira inspeção, a indagação quanto à nossa adaptação ao serviço e a adequação do 

perfil pessoal ao exercício das funções de Magistrado Judicial. Foi, portanto, apreciado o 

serviço prestado no Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, como também os 

primeiros 16 meses do trabalho desenvolvido no Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Coimbra. 

 Pelo serviço desenvolvido durante o referenciado período foi-nos atribuída a 

classificação de BOM, que teve subjacente a proposta formulada pelo Inspetor, o Senhor 

Juiz Conselheiro Jubilado do Supremo Tribunal Administrativo Adelino Lopes.  

 Entre o mais, o Senhor Inspetor, no seu Relatório de Inspeção datado de 5 de 

setembro de 2006, escreveu a nosso respeito o seguinte: 

 “(…) 

 4. Capacidades humanas para o exercício da profissão. 

 Enquanto Juíza de direito do TAF de Coimbra, é de registar que estamos perante uma magistrada 

de conduta cívica irrepreensível, de trato urbano e cordato, que propicia bom relacionamento com 

Magistrados, oficiais de justiça e com o público em geral, gozando entre eles de estima, respeito e 

consideração. 

 O seu desempenho profissional revela capacidade de compreensão das situações concretas em 

apreço, sentido de justiça e abertura de espírito, surpreendendo-se nela uma boa preparação intelectual e 

humana para o exercício das funções judiciais. 

 Inteligente, denota bom senso, apreciável nível intelectual e boa preparação técnica. 

 Julga com prudência e sendo, isenção, objectividade e independência. 

 Magistrada interessada, estudiosa e culta, exerce as suas funções com dedicação e assiduidade. 

 Redige em estilo fluente com exposição clara, discurso lógico, linguagem tecnicamente adequada. 
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 Os seus textos apresentam boa estrutura e apresentação, de fácil inteligibilidade. Não encontramos, 

nos processos analisados, pedidos de aclaração dos despachos e sentenças. 

 As sentenças apresentam-se bem estruturadas com adequada fundamentação, mostrando-se 

indicados os preceitos aplicáveis e aplicados ao caso em apreço, sustentando-se frequentemente a decisão 

com o apoio da jurisprudência actualizada sobre as questões decididas e citação da Doutrina apropriada. 

 Embora tenha também tratado e decidido com desenvoltura questões de direito fiscal enquanto 

exerceu funções no TAF de Penafiel (…), é sobretudo na área do direito administrativo que revela segurança 

e à-vontade, denotando conhecimentos actualizados da teoria do acto administrativo e respectivos vícios (…), 

sendo de realçar o uso apropriado que faz da Jurisprudência do STA sobre as diversas questões a decidir e 

da Doutrina atinente. 

 Os trabalhos (…), são suficientemente demonstrativos do bom nível de conhecimentos que possui 

dos diversos ramos do Direito, em especial dos institutos do Direito Administrativo em que se inserem as 

questões neles tratadas. 

 Revela domínio adequado do direito adjectivo nas várias vertentes. 

 Nas decisões finais, faz a síntese legal do objecto do litígio, identifica as partes e fixa com precisão a 

questão ou questões que cumpre solucionar. 

 Expõe a matéria de facto relevante com vista à decisão, atentas as soluções plausíveis de direito- 

suficientemente fundamentada- e faz o respectivo enquadramento jurídico face aos pedidos formulados e à 

defesa apresentada, argumentando em linguagem jurídica, correcta, inteligível e convincente, surgindo 

depois a decisão, sempre destacada, que decorre logicamente da fundamentação (…). 

 Condena em custas com propriedade e equilíbrio, citando as normas jurídicas em que se baseia, 

sobretudo nos recursos contenciosos de anulação. 

 (…) 

 6. Apreciação final global. 

 As considerações acima expendidas sobre as qualidades demonstradas pela Dr.ª Paula Cristina 

Oliveira Lopes se sobre o seu desempenho, resulta da inspecção efectuada (…). 

 De assinalar que teve de movimentar um número de processos enorme, no total mais de 800 

(incluindo os do TAF de Penafiel), muitos deles de grande complexidade, sobretudo os que lhe foram 
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distribuídos no TAF de Coimbra, no âmbito do 1º Juízo Liquidatário, cujos remanescentes continuaram na 

sua titularidade mesmo depois da extinção deste Juízo, a partir de Janeiro de 2006. 

 No conjunto do seu desempenho e como o demonstram também os trabalhos apresentados, a Dr.ª 

Paula revela possuir bons conhecimentos jurídicos em geral dominando com à-vontade os conceitos, 

institutos e princípios gerais de Direito, designadamente do Direito Administrativo, quer no plano substantivo 

quer processual, demonstrando consequentemente uma boa preparação para o exercício das funções 

judiciais. 

 Revela estudo e conhecimento das mais recentes aquisições da Doutrina e da Jurisprudência que 

cita com oportunidade, possui facilidade na organização do discurso jurídico, expõe com clareza e 

inteligibilidade e raciocina com lógica, revelando uma notável inteligência. 

 Dedicada à função, empenhada e disciplinada, possui muito apreciável capacidade de adaptação ao 

serviço. 

 Trata-se, pois, de uma magistrada distinta e com assinaláveis potencialidades que, tendo já 

demonstrado um bom desempenho, aumentando, naturalmente, a produtividade em virtude de maior traquejo 

e experiência, pode atingir a curto prazo, desempenho de muito mérito. 

 (…)”. 

 A nossa segunda inspeção teve por objeto a avaliação do serviço prestado no 

período de 30 de maio de 2006 a 24 de julho de 2008 no Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Coimbra. 

 Pelo serviço desenvolvido durante o referenciado período foi-nos atribuída a 

classificação de BOM COM DISTINÇÃO, que teve subjacente a proposta formulada pelo 

Inspetor, o Senhor Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal Administrativo, José Cândido 

de Pinho.  

 Da apreciação efetuada pelo Senhor Inspetor, no seu Relatório de Inspeção 

datado de 21 de outubro de 2008, destacamos o que se segue: 

 “(…) 
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 a) A Dr.ª Paula Lopes é uma pessoa idónea, sem apontamentos negativos conhecidos sobre a sua 

conduta social e cívica. 

 Goza, por outro lado, de consideração e estima por colegas, advogados e funcionários judiciais. 

 Irradiando simpatia, é muito afável e correcta no trato. 

 Revela isenção e independência na forma como decide e actua processualmente sem aparente 

cedência a favoritismos de qualquer espécie. (…) 

 Não é arrogante e, pelo contrário, mostra-se serena e reservada. 

 Não lhe são conhecidos problemas familiares ou de saúde que, de algum modo, perturbem o 

exercício da função. 

 Revela compreender o meio social onde exerce a função actualmente. 

 b) Sem embargo do que mais à frente se verá, através de elucidações pormenorizadas e concretas, 

cabe aqui referir para já o seguinte: 

 Encontra-se adaptada à função judicial, em particular na jurisdição administrativa, o que não é de 

estranhar se tivermos em conta que já exerceu a docência no direito administrativo. O conhecimento teórico 

deste ramo do direito contribui para o seu “à vontade” no desempenho específico e prático da função. 

 Assídua, dedicada ao trabalho, que exerce com zelo e dedicação. 

 Tem uma noção prática da actividade e revela-se organizada. Neste sentido, porque o SITAF não se 

encontra plenamente materializado neste tribunal, profere frequentemente despachos manuscritos, o que, 

sem prejuízo dos inconvenientes decorrentes da sua não imediata percepção pela via electrónica, tem ao 

menos a seguinte vantagem clara: na medida em que a colega consegue desse modo um estudo mais 

imediato da situação nos autos, o processo acaba por ser mais rapidamente despachado. E com isso, a 

Ex.ma juíza imprime uma maior celeridade ao andamento do processo. 

 Este método, que deixa entrever um espírito de entrega ao serviço, acaba por reflectir-se numa boa 

produtividade, que só não é ainda mais elevada em virtude das condições em que realizou o trabalho. A este 

propósito é justo destacar o facto de ter sobre si elevada carga de processos “antigos”, dado o tempo em que 

sozinha arcou com a pesada herança do juízo liquidatário. Trabalhar com processos “antigos” e “novos” ao 

mesmo tempo- com modelos adjectivos e processuais completamente díspares- a partir de certa altura trava, 

evidentemente, um andamento mais consentâneo com as exigências da função, por ser necessariamente 
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diferente a estrutura do sistema mental de raciocínio que é preciso desenvolver em cada um dos processos 

em curso. 

 Vale a pena realçar, também a este propósito, que só o método que a colega implementou em 

versar a sua atenção em alternância (numa proporção que neste período foi de quase meio por meio) sobre 

uns e outros lhe proporcionou levar a bom porto não só o estudo e resolução dos casos, bem como a 

produtividade que registou (…). 

 Procurou ser célere nas decisões finais e interlocutórias. Quando o não foi mais ainda, isso se deveu 

ao volume de serviço e à pendência acumulada, como se disse, de processos de diferentes regimes 

processuais e de distintas formas legais. 

 (…). 

 A) Categoria Intelectual 

 A Dr.ª Paula Lopes é uma pessoa culta e astuta. 

 É persuasiva no seu discurso jurídico. 

 É profunda no tratamento das questões, que também esteia no auxílio que a doutrina e a 

jurisprudência lhe prestam em cada caso. Ao servir-se destes dois instrumentos de apoio ao discurso jurídico 

fundamentativo, prova a M.ma juíza várias coisas: 

 a) Que não sente constrangimento em se servir da opinião dos outros para fundamentar a sua 

própria, sinal evidente da sua honestidade intelectual e da importância que reconhece ao papel da doutrina e 

da jurisprudência dos tribunais superiores; 

 b) Que não é egocêntrica e, pelo contrário, se move por princípios de humildade jurídica e de 

respeito pelo juízo alheio sobre o tema da discórdia; 

 c) Que procura exaustivamente o acerto da decisão, circunstância que acaba por transmitir às partes 

um sentimento de segurança e confiança na justiça. 

 É metódica- já o disséramos- e disciplinada. 

 Os seus despachos e sentenças revelam perspicácia e sagacidade, mostrando ainda alta 

preparação técnica, tanto no aspecto substantivo, como no adjectivo. 

 Revela ponderação e sensatez. 
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 Com um raciocínio claro, simples e lógico, consegue captar-se bem o percurso mental que 

empreende com vista ao estudo do caso e à decisão que ele demanda. As suas peças escritas são pois de 

fácil e imediata inteligibilidade. 

 Decide com segurança e com um evidente sentido de justiça, colocando as partes em perfeita 

situação de paridade, sem privilégio ou vantagem de qualquer espécie para nenhuma delas, e procurando a 

solução mais acertada quer do ponto de vista da forma, quer do de mérito. 

 Neste domínio, a sua intelectualidade corresponde perfeitamente ao grau de exigência que de um 

juiz se espera na sua função de julgar. 

 (…) 

 É notória a sua capacidade de apreensão das situações concretas emergentes de cada litígio que 

lhe é posto para apreciação, dirimindo-o sem aparente dificuldade decisória. Isso se deve, não apenas à sua 

inteligência, mas ainda ao conhecimento do direito administrativo, substantivo e adjectivo, fruto da sua 

experiência como magistrada nesta área durante cerca de 4 anos e do tempo de leccionação neste ramo do 

direito na Universidade Lusíada do Porto durante cerca de 5 anos. 

 Por outro lado, mostra captar o tema nuclear decidindo, sendo certo que a solução jurídica que 

apresenta, independentemente do acerto, surge coerente e natural. 

 Por outro lado, as suas diversas intervenções processuais reflectem com persuasão e bom 

convencimento um estudo completo da situação conflituosa a dirimir. 

 (…) 

 Adaptação ao serviço 

 Por tudo o que se deixou atrás exposto, podemos dizer que a Ex.ma Dr.ª Paula Cristina Oliveira 

Lopes de Ferreirinha Loureiro pauta a sua actuação funcional por uma elevada dedicação ao serviço, que se 

reflecte não só numa inegável qualidade, como também na sua assinalável produtividade. Neste capítulo, não 

podemos deixar de ponderar as condições em que exerceu funções, com a pesada herança de processos 

antigos (…). 

 Ponderada, prudente e sensata, podemos concluir que a Ex.ma colega está perfeitamente integrada 

na função judicial e, em particular, à jurisdição administrativa, a que se entrega com muito entusiasmo. 

 (…) 
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 Conclusão: Apreciação final 

 A digna inspeccionada, Ex.ma Sr. Dr.ª Paula Cristina Oliveira Lopes de Ferreirinha Loureiro, como 

pessoa apresenta-se muito simpática, culta, elegante no trato e serena. 

 Apresenta uma postura pessoal e social de grande dignidade e impoluto carácter. 

 No exercício quotidiano do “munus” está dotada de critérios intrínsecos e naturais de sensatez e de 

prudência. 

 Independente, objectiva, justa e isenta, são outros dos seus atributos funcionais. 

 Estudiosa e segura na aplicação do direito administrativo, com uma linguagem técnico/jurídica 

rigorosa. 

 Bem preparada, metódica e organizada. 

 Muito eficaz no serviço. 

 Conclusão final: 

 Resumindo as expressões que melhor retratam o serviço da digna inspecionada, ocorrem-nos as 

seguintes: 

1- Alta competência; 2- Incontestável qualidade; 3- Boa produtividade (…)”.   

A última inspeção de que fomos destinatários teve por objeto a avaliação do 

serviço prestado no Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, no período de 25 de 

julho de 2008 a 25 de abril de 2011. Foi abrangido, também, o serviço prestado no 

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto entre 26 de abril de 2011 e 16 de junho de 2014. 

 Pelo serviço desenvolvido durante o referenciado período foi-nos atribuída a 

classificação de MUITO BOM, que assentou na proposta formulada pelo Inspetor, o 

Senhor Juiz Conselheiro Jubilado do Supremo Tribunal Administrativo, António 

Bernardino Peixoto Madureira.  
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 O Senhor Inspetor exarou, no seu Relatório de Inspeção datado de 18 de 

novembro de 2014, além do mais, as seguintes considerações sobre o nosso perfil e a 

nossa prestação funcional: 

 “(…) 

 Idoneidade cívica: 

 A Senhora Juíza Paula Loureiro é tida como uma pessoa civicamente idónea, com irrepreensível 

conduta profissional e pessoal. 

 Independência, isenção e dignidade de conduta: 

 Tanto quanto nos foi dado aperceber e apurar, revela independência e isenção e exerce o seu 

munus com elevada dignidade de conduta. 

 Relacionamento com sujeitos e intervenientes processuais: 

 Tanto quanto igualmente nos foi dado aperceber e apurar, é muito bom o seu relacionamento com 

colegas, magistrados do Ministério Público e funcionários, o mesmo acontecendo relativamente aos 

advogados e todos quantos tem de se relacionar, não tendo sido registados quaisquer episódios que se 

tenham refletido negativamente no seu comportamento e no prestígio da magistratura. Pelo contrário, sendo 

uma magistrada muito simpática, cordial, colaboradora e geradora de um bom ambiente a nível interno, o seu 

comportamento para com os agentes judiciários “externos” é também muito correcto, gerando assinalável 

acolhimento e dando um bom contributo para o prestígio dos tribunais. Assinalamos, a este propósito, a 

atitude de alguns Professores Catedráticos da Universidade de Coimbra que, tendo intervindo como peritos 

em alguns processos da senhora Juíza, fizeram questão de, aquando da sua transferência para o TAF do 

Porto, lhe irem apresentar cumprimentos de despedida e de lhe manifestarem o seu apreço pela forma como 

foram tratados no decurso dessas perícias (informação que nos foi prestada pelo Senhor Conselheiro 

Presidente do TAF, à altura, Juiz Conselheiro Políbio Henriques). 

 Prestígio profissional e pessoal: 

 Tanto quanto nos foi dado apreender, a Senhora juíza Paula Loureiro é uma magistrada com 

elevado prestígio, estando em muito boa conta perante os colegas, funcionários e com todos aqueles com 

quem tem de se relacionar, quer no aspecto profissional quer no pessoal. (…). 
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 (…) 

 Método 

 A Senhora Juíza Paula Loureiro é muito metódica, tendo o serviço devidamente organizado e 

controlado.  

 Os processos são devidamente seriados, por exemplo, para saneador, inquirição de testemunhas e 

sentença, sendo despachados de acordo com critérios pré determinados e bem definidos, que passam pelo 

despacho prioritário dos processos urgentes e, depois, por ordem de antiguidade, sem prejuízo do 

aproveitamento das sinergias resultantes do despacho de processos com identidade de temas. 

 A Senhora Juíza manteve o expediente processual em dia, praticamente não havendo atrasos ou 

sendo pouco significativos. (…). 

 Pelo que, e em conclusão, consideramos que a Senhora Juíza Paula Loureiro apresenta métodos 

bem definidos e que os mesmos se apresentam lógicos e adequados a uma boa execução do serviço. 

 (…) 

 Capacidade de simplificação processual 

 A Senhora Juíza Paula Loureiro é muito minuciosa e rigorosa na tramitação processual, exercendo, 

com pertinência, os poderes oficiosos de direcção do processo (…). 

 Direcção das audiências e outras diligências 

 A Senhora Juíza Paula Loureiro (…) revelou, em todas elas, uma grande capacidade de direcção, 

muito bom trato e senso e um apreciável nível de conhecimentos, tendo-as conduzido com grande elevação, 

ponderação e sensatez, proporcionando às partes igualdade de tratamento e orientando-as proficuamente 

para a descoberta da verdade material e da justa resolução dos litígios. Assinala-se a forma metódica e 

respeitadora dos direitos e interesses dos intervenientes processuais como programa as audiências de 

julgamento, calendarizando a inquirição das testemunhas de acordo com a previsível duração dos seus 

depoimentos, que estima na sequência do profundo estudo dos processos que se evidencia em toda a sua 

actuação (…). 

 (…) 

 Categoria Intelectual 
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 A Senhora Juíza Paula Loureiro revela-se, em todo o seu trabalho, uma magistrada de elevada 

craveira intelectual, sendo evidente a sua elevada capacidade de reflectir sobre as questões processuais e 

substantivas que lhe são colocadas. 

 (…) 

 Capacidade de convencimento 

 A Senhora Juíza Paula Loureiro evidencia uma grande preocupação de fundamentar as suas 

decisões. 

 Fá-lo de forma exaustiva, através de um discurso muito bem estruturado e claro. Tudo é tratado ao 

pormenor e exaustivamente justificado. 

 As questões a decidir são muito bem apresentadas e equacionadas, sendo, por regra, apresentado 

um quadro geral, em abstracto, desenvolvido, das disposições legais aplicáveis e das posições 

jurisprudenciais e doutrinárias existentes relativas às questões em apreciação, passando, depois, à 

apreciação específica, em face do quadro fáctico, de forma muito criteriosa e rigorosamente selecionado. 

 As suas decisões apresentam, quanto a nós, um grau muito elevado de convencimento, pese 

embora, por vezes, apresentarem superabundância de fundamentação, em geral perturbadora dessa 

capacidade, mas que a forma como a Senhora Juíza expõe não compromete o tratamento incisivo das 

questões, que faz de forma assertiva. Aliás, é relativamente baixo o número de recursos interpostos 

(aproximadamente de 12% dos processos findos). 

 E é também elevado o grau de aceitação das suas decisões pelos tribunais superiores. 

 (…) 

 No cômputo global de recursos decididos, verifica-se, assim, que foi negado provimento em 64,91% 

dos recursos e concedido provimento em 35,09%, uma boa parte destes apenas parcialmente, e em 

pequenas proporções, o que indicia boa aceitação das suas posições pelos tribunais superiores. 

 Nível jurídico do trabalho 

 A Senhora Juíza Paula Loureiro é dotada, conforme já referido e salientado, de elevado nível 

intelectual e de uma assinalável cultura jurídica, sendo patente em todo o seu desempenho o elevado nível 

de conhecimentos na área do direito administrativo e que brota ainda naturalmente em todas as outras áreas 

de direito com que teve de lidar, designadamente o direito constitucional, fiscal, penal, civil e comercial, bem 
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como o direito comunitário, que tem muito presente nesse desempenho. Em todos eles é patente um 

completo domínio dos institutos e dos princípios gerais atinentes a esses ramos, sendo a sua conjugação 

feita com muita oportunidade, harmonia e à vontade. 

 Também é completo e perfeito o seu domínio do direito processual, de que lança mão com muita 

oportunidade, ponderação e bom senso e também com muita atenção e rigor, conferindo uma boa dinâmica á 

tramitação processual, que leva a uma correcta e profícua instrução dos processos, na qual orienta 

claramente o caminho a seguir, face às questões colocadas e os objectivos a atingir, ultrapassando 

eficientemente os escolhos que se lhe apresentam. 

 Sobressai do seu trabalho um completo domínio de todas as questões que aprecia, sendo notória 

uma busca incessante daas razões dos dissídios e uma grande preocupação na clarificação dos mesmos, 

que resolve com um muito evidente sentido de justiça. 

 Os seus despachos são muito objectivos e claros e muito bem orientados aos objectivos a 

prosseguir, que se dirigem a uma decisão sustentada num cabal esclarecimento da situação real que levou 

ao pedido de intervenção do tribunal. 

 E as suas sentenças são muito bem escritas e evidenciam, de forma muito clara e incisiva, a 

apreensão das diversas vertentes das questões submetidas à apreciação e uma fundamentação muito 

desenvolvida e aprofundada das decisões tomadas, que se apresentam lógicas e coerentes e têm, quanto a 

nós, uma elevada capacidade de convencimento dos seus destinatários. 

 Ou seja e em conclusão: é uniformemente muito elevado o nível jurídico do trabalho apresentado e 

desenvolvido pela Senhora Juíza Paula Loureiro, que se apresenta mesmo em plano de excelência. 

 (…)”. 

 

c. Graduações em Concursos 

 No âmbito da nossa carreira na Magistratura Judicial, apresentamos candidatura a 

três concursos para preenchimento de vaga nos Tribunais Centrais Administrativos, Norte 

e Sul, tendo obtido as graduações que se enumeram:  
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Graduação em 20º lugar no Concurso aberto pelo Aviso n.º 6861/2010, de 

01/03/2010, publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 66, de 06/04/2010, para 

provimento de uma vaga de Juiz na Secção de Contencioso Administrativo do Tribunal 

Central Administrativo Sul;  

Graduação em 20º lugar no Concurso aberto pelo Aviso n.º 15821/2012, publicado 

no Diário da República, 2ª série, n.º 227, de 23/11/2012, para provimento de uma vaga de 

Juiz na Secção de Contencioso Administrativo do Tribunal Central Administrativo Sul; 

Graduação em 27º lugar no Concurso aberto pelo Aviso n.º 17344/2012, publicado 

no Diário da República, 2ª série, n.º 252, de 31/12/2012, para provimento de vagas na 

Secção de Contencioso Tributário dos Tribunais Centrais Administrativos, Norte e Sul.    

 

d.  Atividade de Formação na Magistratura e Outros 

Durante o nosso percurso profissional na Magistratura, tivemos o ensejo de 

participar, como oradora convidada ou moderadora, em pós-graduações e seminários. 

A este propósito, referenciamos que, em 17 de março de 2007, lecionamos, como 

convidada, um Módulo referente a Processos Cautelares no Contencioso Administrativo 

no âmbito do IV Curso de Pós-Graduação em Justiça Administrativa e Fiscal, que 

decorreu em 2007 na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.   

Igualmente, em 15 de março de 2008 lecionamos, como convidada, um Módulo 

referente a Processos Urgentes no âmbito do V Curso de Pós-Graduação em Justiça 

Administrativa e Fiscal, que decorreu em 2008 na Faculdade de Direito da Universidade 

de Coimbra.  
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No que concerne a participações na qualidade de oradora convidada, importa 

referir que apresentamos o tema A Defesa Judicial do Domínio Público Local no 

Seminário sobre O Domínio Público Local, realizado na Escola de Direito da Universidade 

do Minho, em 9 de dezembro de 2005;   

Finalmente, tivemos uma intervenção, como moderadora, no Seminário sobre O 

Urbanismo, tendo moderado o tema Ordenamento do Território, realizado na Ordem dos 

Advogados em Coimbra, em 13 de maio de 2011.    

 

Adicionalmente, assumimos as funções de Juiz Formadora, nos Tribunais 

Administrativos, desde setembro de 2011. Com efeito, desde então pertencemos ao 

Quadro de Formadores do Centro de Estudos Judiciários, que asseguram a formação 

dos Senhores Auditores de Justiça e dos Senhores Juízes Estagiários nos Tribunais onde 

se completa a formação teórico-prática. 

É nosso entendimento que o desempenho das funções de Juiz Formador assume 

significativa relevância para o exercício das funções de Magistrado Judicial, quer porque 

impele o Formador na busca incessante de novos conhecimentos e na necessidade de 

constante atualização, aperfeiçoando o seu múnus teórico, quer porque constitui um 

dever do Magistrado contribuir para a formação adequada e rigorosa dos futuros 

Magistrados. 

Nesta senda, desde 1 de setembro de 2015, assumimos a nosso cargo a 

formação de dois Senhores Auditores de Justiça, sendo que esta fase formativa se 

prolongará até 15 de julho de 2016, após o que, se a avaliação for positiva, os Senhores 
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Auditores de Justiça tomarão posse, desta feita na qualidade de Juízes Estagiários, com 

efeitos a partir de 1 de setembro de 2016. 

 

Ainda no que tange à colaboração prestada ao Centro de Estudos Judiciários, 

entendemos relevante referir que integramos o Júri de Seleção para as provas da fase 

escrita relativas ao Concurso de Ingresso no I Curso Normal de Formação para Juízes 

dos Tribunais Administrativos e Fiscais.  

Em concomitância, integramos também o Júri de Seleção para as provas da fase 

escrita relativas ao Concurso de Ingresso no II Curso Normal de Formação para Juízes 

dos Tribunais Administrativos e Fiscais.   

Finalmente, integramos o Júri de Seleção para as provas da fase escrita relativas 

ao Concurso de Ingresso no IV Curso Normal de Formação para Juízes dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, concurso cujas provas escritas de acesso ocorrerão em abril de 

2016.  

 

Em derradeiro lugar, interessa deixar nota que participamos, somente, em 

associações para as quais a qualidade de Magistrado Judicial se apresenta como 

condição sine qua non. É o caso da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, de que 

somos associados desde 2004, e a Associação dos Magistrados da Jurisdição 

Administrativa e Fiscal, de que somos associados desde a respetiva fundação. 
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iii. Conclusão 

Espraiado o nosso percurso académico, formativo e profissional, resta assentar 

nesta sede a preocupação por nós vivenciada quanto ao acompanhamento das 

novidades legislativas e, particularmente, da inovação e evolução do sistema jurídico, 

com destaque especial para o Direito da União Europeia.  

Com efeito, não só pela inegável relevância das fontes de Direito da União 

Europeia- seja originário, seja derivado- na construção do direito nacional, mas também, 

e essencialmente, pelo papel do juiz nacional enquanto “juiz comunitário de direito 

comum”1, a aplicação do Direito da União pelos Tribunais nacionais constitui um facto 

consumado quotidianamente, pelo menos na realidade da Jurisdição Administrativa e 

Fiscal, especificamente, na área administrativa. 

Refira-se que esta aplicação quotidiana é, ainda, e de certo modo, pouco 

consciencializada, pois que, em regra, os litigantes impetram- direta ou indiretamente- 

atos da Administração com fundamento na violação de atos normativos nacionais, 

olvidando que aqueles atos, em muitíssimos casos, constituem a decorrência do direito 

derivado da União Europeia. 

Desta feita, o estudo e reflexão das temáticas atinentes ao Direito da União 

Europeia assomam como verdadeiramente importantes para o desempenho, com 

sucesso, da nossa missão, incluindo a contribuição para a criação de uma Jurisprudência 

nacional europeia. 

  

 

                                                

1 Cf. Acórdão (TJUE) Tetra Pack, de 10/07/1990, proc. T-51/89 considerando 42. 
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PARTE II 

 

AUXÍLIOS DE ESTADO NO DOMÍNIO DO DIREITO EUROPEU DA 

CONCORRÊNCIA: O CONTROLO DA COMISSÃO EUROPEIA E A ATUAÇÃO 

DOS TRIBUNAIS NACIONAIS 

 

1. Enquadramento do Tema e Noção de Auxílio de Estado 

 

i. Enquadramento do Tema 

O estudo que agora se apresenta versa sobre o regime dos auxílios públicos que 

se encontra desenhado no Direito da União Europeia, pretendendo-se, essencialmente, 

explorar o papel da Comissão Europeia, por um lado, e, por outro lado, examinar a 

atuação possível dos Tribunais nacionais em sede de fiscalização da legalidade da 

atuação dos Estados membros neste domínio, dando ainda nota dos espaços de 

cooperação entre a Comissão Europeia e os citados Tribunais nacionais. 

O interesse da temática em análise justifica-se, a nosso ver, e entre outras razões, 

pelo reconhecimento do papel que recai sobre os Estados membros na construção de 

uma verdadeira união europeia. Este aprofundamento da integração europeia encontra-

se umbilicalmente ligado aos valores e bens jurídicos fundamentais em que assenta todo 

projeto europeu, como sejam os do respeito pela dignidade humana, da liberdade, da 

democracia, da igualdade, do Estado de Direito e do respeito pelos direitos do Homem2. 

                                                

2 Cf. Artigo 2.º do Tratado da União Europeia. 
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Estão em causa valores universais, dimanantes do património cultural, religioso e 

humanista da Europa, caracterizadores de uma identidade transnacional3, que se funda 

num acervo axiológico partilhado pelas nações europeias, e de que a União Europeia é 

repositório4 5.  

Concomitantemente, a partilha de um património axiológico serve de incentivo à 

realização da grande missão da União, e que é a de promover, precisamente, os 

elencados valores [os do artigo 2.º do Tratado da União Europeia], a paz e o bem-estar dos seus 

povos, em conformidade com o estabelecido no artigo 3.º, n.º 1 do Tratado da União 

Europeia. 

Um instrumento fulcral para alcançar tão ambicioso desiderato é a consagração 

dum mercado interno, a par da criação da união económica e monetária (artigo 3.º, n.ºs 3 

e 4 do Tratado da União Europeia). De resto, a intensificação da integração económica 

tem sido o iter percorrido no intuito de vivificar os objetivos da União e de alcançar a 

almejada integração europeia, consubstanciadora de uma derradeira “união política”6 7 8 9. 

                                                

3 Neste sentido, ver SOPHIE PEREZ FERNANDES, Administração Pública, in “Elementos de Direito e Políticas da União”, 

Alessandra Silveira, Mariana Canotilho, Pedro Madeira Froufe (Coord.s), Almedina, janeiro, 2016, pp. 73 a 161. Esta 

referência à transnacionalidade do projeto europeu é patente, especialmente, no domínio do Direito Constitucional 

Europeu, bem como no Direito Administrativo Europeu, que são caracterizados de multinível ou plural, num contexto de 

interconstitucionalidade, ou de interadministratividade, respetivamente. 

4 O mesmo pensamento subjaz a PEDRO MADEIRA FROUFE e JOSÉ CARAMELO GOMES, Mercado Interno e 

Concorrência, in “Direito da União Europeia, Elementos de Direito e Políticas da União”, Alessandra Silveira, Mariana 

Canotilho, Pedro Madeira Froufe (Coord.s), Almedina, janeiro, 2016, pp. 449 a 504. 

5 Ver ainda, JÓNATAS E. M. MACHADO, Direito da União Europeia, 2.ª edição, Coimbra Editora, outubro de 2014, pp. 9 a 

32. 

6 PEDRO MADEIRA FROUFE e JOSÉ CARAMELO GOMES, Mercado Interno e Concorrência, cit., pp. 450 a 457. 

7 MANUEL CARLOS LOPES PORTO, Teoria da Integração e Políticas Comunitárias Face aos Desafios da Globalização, 

Almedina, Coimbra, 4ª edição, 2009, pp. 216 a 239. 

8 MIGUEL GORJÃO-HENRIQUES, Direito da União, 7.ª edição, Almedina, agosto de 2014, pp. 489 a 495. 

9 Ver ainda ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, novembro de 2003, pp.41 a 

54. 
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A partir da previsão do mercado interno, o artigo 3.º, n.º 3 do Tratado da União 

Europeia elenca um conjunto de fins, alguns de natureza económica, e outros de 

natureza não económica, como o progresso social, o combate à exclusão social, a 

promoção da justiça e da proteção social, a solidariedade intergeracional, entre outros. 

Finalmente, a União visa promover a coesão económica, social e territorial, e a 

solidariedade entre Estados membros.   

Quer tanto significar que, a edificação de um mercado interno, para além de 

constituir um pilar fundamental no processo de integração europeia, configura também 

uma das traves mestras da arquitetura constitucional económica europeia. De resto, a 

inserção sistemática10 da estipulação do mercado interno aponta para a sua 

fundamentalidade, mormente, em termos de concretização da cidadania europeia11 12 13. 

Na verdade, mostra-se com pleno acerto a afirmação de que o mercado interno propicia 

uma liberdade de circulação, de movimentação dos fatores de produção, que garante os 

pressupostos materiais da existência potenciadores do livre desenvolvimento da 

personalidade individual, entendida como grandeza não económica 14.  

A obtenção de um desfecho feliz nesta matéria depende, contudo, de calibrar o 

funcionamento do mercado interno de modo a induzir, em simultâneo, a execução de 

uma política social comunitária, impeditiva de dumping social e da agudização das 

                                                

10 Cf. Artigo 26.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.  

11 JÓNATAS E. M. MACHADO, Direito da União Europeia, cit., pp. 265 a 306. 

12 Sobre o conceito de cidadania europeia, veja-se, entre outros, ALESSANDRA SILVEIRA, Cidadania Europeia e Direitos 

Fundamentais, in “Direito da União Europeia, Elementos de Direito e Políticas da União”, Alessandra Silveira, Mariana 

Canotilho, Pedro Madeira Froufe (Coord.s), Almedina, janeiro, 2016, pp. 17 a 72. 

13 PEDRO MADEIRA FROUFE e JOSÉ CARAMELO GOMES, Mercado Interno e Concorrência, cit., pp. 459 a 462. 

14 JÓNATAS E. M. MACHADO, Direito da União Europeia, cit., p. 299. 
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disparidades sociais e económicas entre Estados membros e regiões europeias15. Na 

verdade, o mercado interno não constitui um fim em si mesmo, antes devendo ser 

encaixado numa economia social de mercado, orientada para a melhoria das condições 

de vida das populações europeias. 

Num outro plano diverso, impõe-se assinalar que a construção de um mercado 

interno acarreta, por força das consequências da liberdade de circulação dos fatores de 

produção, um acréscimo de concorrência, que interessa disciplinar e regular, de modo a, 

por um lado, evitar que a mesma se torne predatória dos interesses e direitos dos 

consumidores/cidadãos europeus e, por outro lado, criar um ambiente económico 

favorável ao florescimento de empresas e operadores económicos em geral.  

A política e o direito europeu da concorrência apresentam-se, assim, como armas 

usadas na efetivação de uma política da concorrência europeia em sentido próprio, 

dirigida, em primeira linha, à garantia e promoção da eficiência no funcionamento dos 

mercados da União. Ou seja, intenta-se estabelecer um mercado livre, igual, justo, leal e 

não falseado, fincado numa competição entre empresas cuja atuação deve pautar-se 

também por aqueles valores principiológicos16. 

A seleção dos mecanismos adequados em termos de estabelecimento de políticas 

de prevenção ou de repressão para defesa da concorrência, tem ocupado, desde há 

décadas, a União Europeia, maxime a Comissão Europeia e o Tribunal de Justiça da 

União Europeia, conduzindo à estipulação ex ante de regras, critérios e requisitos, bem 

como à sofisticação dos procedimentos e métodos de deteção e sanção de práticas 

                                                

15 Idem, ibidem, cit., pp. 299 e 300. 

16 MIGUEL GORJÃO-HENRIQUES, Direito da União, cit., pp. 597 a 601. 
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anticoncorrenciais17 levadas a cabo por empresas, e ao afinamento Jurisprudencial dos 

citados critérios e requisitos. Esse caminho desembocou, nomeadamente, na assunção 

de um sistema orgânico descentralizado de disciplina e fiscalização das práticas 

anticoncorrenciais atentatórias do equilíbrio e saúde do mercado interno e, portanto, 

ofensivas do Direito Europeu18.  

A par da política de concorrência europeia aplicável às empresas, as instituições 

europeias, com destaque para a Comissão Europeia, têm vindo a aprofundar e consolidar 

todo um regime que tem por destinatários os Estados membros, e que visa impedir que 

estes, através de práticas como a concessão de subsídios, isenções fiscais ou outras 

vantagens e benefícios financeiros concedidos a empresas localizadas nos respetivos 

territórios, introduzam obstáculos à integração e unificação do mercado interno. 

O Tribunal de Justiça da União Europeia assume, igualmente e desde sempre, o 

papel de ator preponderante no desenho jurídico do mencionado regime, realizando a 

interpretação dos Tratados, densificando os aspetos, cada vez mais complexos, do 

regime que a Comissão Europeia e o Conselho vêm positivando, quer através de hard 

law, quer especialmente através dos instrumentos de soft law, estes provenientes da 

Comissão Europeia. 

Estão em causa, nesta sede, os auxílios à atividade económica, concedidos pelos 

Estados membros a empresas, comummente designados de auxílios de Estado. 

                                                

17 Temos em vista as regras da concorrência instituídas nos artigos 101.º e 102.º do Tratado de Funcionamento da União 

Europeia, atinentes, em suma, à proibição da existência de cartéis e de práticas concertadas que tenham por objetivo ou 

efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado interno, bem como à proibição de abuso de posição 

dominante, suscetível de afetar o comércio entre os Estados membros. 

18 Referimo-nos à Rede de Autoridades de Concorrência ou Rede Europeia da Concorrência- European Competition 

Network (ECN)- implicada no Regulamento (CE) n.º 1/2003, e da qual participa a Autoridade da Concorrência nacional. 
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Ora, a matéria dos auxílios de Estado assume uma importância de enorme 

acutilância, dado que, e desde logo, os mercados19 são indissociáveis do poder político, 

em particular do poder do Estado20. Com efeito, o Estado joga um papel predominante 

regulando o instrumento do mercado- isto é, a concorrência-, criando e aplicando a 

política social, realizando a política conjuntural e as políticas estruturais, atuando onde 

não possam resolver-se por via do mercado ou criando as condições para que este 

funcione. Aliás, partindo deste enfoque, é legítimo afirmar que os mercados nunca 

tiveram natureza exclusivamente privada, facto que é hodiernamente ainda mais notório, 

em atenção à emergência e subsistência de mercados ligados a formas de regulação 

pública, a intervenções legislativas, em suma, a um ambiente institucional de natureza 

pública. 

Reconhecendo a diversidade de sinergias e as assimetrias das economias dos 

Estados membros, e dos inerentes mercados, o projeto europeu estabeleceu, desde os 

primórdios e ainda que de forma pouco profunda, uma política de auxílios de Estado. A 

preocupação primacial sempre foi a de reforçar a unidade das economias dos Estados 

membros, assomando o mercado interno como o mecanismo adequado a tanto21. De 

resto, desde o Acórdão Metro 22 que se tornou nítido que a defesa da concorrência, e as 

políticas europeias instituídas desenhadas para tal, não constituem um fim em si mesmo, 

                                                

19 Usando aqui o termo numa aceção de cariz essencialmente económico, designando mecanismos de coordenação de 

atividade económica, e que justificarão a nomeação de um princípio da pluralidade jurídica dos mercados- ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, cit., p. 56. 

20 ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, cit., p. 56. 

21 Veja-se, a este propósito, o Acórdão Schul, de 05/05/1982, no proc. 15/81, do Tribunal de Justiça das Comunidades 

Europeias. 

22 Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, de 25/10/1977, Metro SB-GrossMarkte GmbH & Co. KG/ 

Comissão. Este Acórdão, apesar de não versar sobre auxílios públicos, mas sobre matéria de antitrust, estabelece 

diretrizes que podem estender-se, pelo menos no que concerne à filosofia jurídica subjacente, aos auxílios públicos. 
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mas antes um meio para atingir os objetivos do Tratado. E raciocínio idêntico deve ser 

perfilhado para a função do próprio mercado interno, enquanto meio adequado para 

atingir os objetivos da União Europeia, especialmente, os de natureza não económica.  

Por outra banda, vislumbra-se neste domínio da atuação da União, de certo modo, 

o exercício indireto de uma ação de orientação das políticas industriais nacionais23 24, 

pois que, por intermédio da política que estabelece em termos de auxílios de Estado, a 

União pode definir ou delinear os objetivos a prosseguir pelas políticas industriais 

nacionais e os limites para os meios que os Estados membros podem utilizar com o 

referido intuito.  

Por conseguinte, os auxílios públicos constituem uma matéria do maior relevo 

para a União, visto que, numa primeira aproximação, o objetivo do regime dos auxílios de 

Estado será idêntico ao da proibição das práticas anticoncorrenciais das empresas, ou 

seja, evitar a afetação do comércio entre os Estados membros e que a concorrência no 

mercado comum seja falseada.  

No entanto, para além deste objetivo manifesto, importa indicar que ao regime 

europeu dos auxílios subjaz, também, a necessidade de evitar o risco da corrida aos 

subsídios e, portanto, ao desperdício dos dinheiros públicos e ao enfraquecimento da 

indústria europeia, bem como a necessidade de sustentar a política de coesão. 

A temática dos auxílios de Estado surge, assim, como uma arena onde se 

debatem, de um lado, os interesses da União, referentes ao mercado interno e à 

integração económica como via para uma integração política, e, de outro lado, os 

                                                

23 A este propósito, ALFREDO MARQUES, Economia da União Europeia, Almedina, setembro de 2006, pp. 295 a 313. 

24 Importa ter presente que, no quadro da União Europeia, a competência em matéria de política industrial continua a 

pertencer, essencialmente, aos Estados membros. 
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interesses do Estado membro, que utiliza cirurgicamente a concessão de auxílios 

públicos para promover e alavancar a sua economia e mercados internos, bem como 

para atingir finalidades de natureza social e outras não económicas. A coordenação dos 

interesses da União com as políticas individuais do Estado membro é, não raras vezes, 

difícil e complexa, assomando os referidos interesses em desalinho, senão mesmo em 

confronto direto.  

Em concomitância, saliente-se que os Estados membros concedem auxílios como 

estratégia ou esquema corretor das distorções do mercado e da concorrência, 

especialmente, em domínios da economia em que os Estados membros têm regimes e 

regulações muito diversas, e indutoras de descompensações no diálogo concorrencial 

que se pretende que ocorra no mercado interno25. O caso típico é o dos auxílios 

tributários, corporizados em programas de construção de um ambiente favorável à 

competitividade das empresas26. Nesta dimensão, a atribuição de auxílios repousa na 

soberania estadual27. 

Existe, assim, uma tensão inequívoca entre a União e os Estados28 membros, que 

radica, no fundo, no ajustamento permanente e necessário entre o poder de atribuir 

auxílios e a criação das condições de funcionamento da concorrência e dos mercados. 

Seja como for, é inegável que, não obstante as possíveis vantagens decorrentes 

da atribuição de auxílios públicos, estes auxílios podem ter efeitos económicos negativos 

                                                

25 Veja-se o caso paradigmático das distorções fiscais que ocorrem na concorrência, motivadas pela existência de sistemas 

jurídico-fiscais muito diversos entre os Estados membros. 

26 ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, cit., pp. 85 a 119. 

27 Idem, ibidem, pp.123 a 142. 

28 No plano europeu também se verificam os sobreditos pontos de tensão. 
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ou mesmo perversos, nomeadamente em termos de perda de bem-estar agregado. Estes 

efeitos negativos traduzem-se, fundamentalmente, na ocorrência de alterações 

indesejáveis nas condições de concorrência entre empresas, ou na distribuição de 

recursos, nas finanças públicas, na concorrência entre regiões, nas relações comerciais 

no plano europeu ou internacional e na concorrência fiscal prejudicial ou nefasta. 

Ademais, é reconhecido que os auxílios estatais impedem frequentemente uma afetação 

otimizada dos recursos, conduzindo a subprodução ou sobreconsumo do produto 

auxiliado e, dessa forma, afetando a eficiência expectável no funcionamento do mercado, 

mormente, através da afetação dos próprios fatores de produção. 

Subsiste, por estas razões, um regime europeu de desfavor no tocante aos 

auxílios estatais, corporizados numa proibição de caráter geral, mas que, todavia, pode 

ser afastada29 em situações específicas e gizadas pela Comissão Europeia, normalmente 

ex ante, bem como em resultado de um procedimento espoletado por esta Instituição. 

Vigora no Direito Europeu, por conseguinte, um princípio de incompatibilidade dos 

auxílios de Estado com o mercado interno.  

No entanto, a Comissão, assumindo, ainda assim, que em certas circunstâncias e 

dentro de certas condições, a atribuição dos auxílios estatais pode configurar uma 

medida de superação das insuficiências do mercado, ou traduzir-se num instrumento de 

política económica e de desenvolvimento regional ou setorial, deve avalizar a concessão 

destes auxílios, até como meio de promoção dos fins da União Europeia. A regulação da 

concorrência deve aplicar-se de modo construtivo e encorajador da cooperação por parte 

dos Estados membros, e o controlo europeu dos auxílios deve ser exercido por forma a 

                                                

29 Idem, ibidem, pp.143 a 159. 
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colocar os recursos dos Estados membros à disposição dos setores que contribuem para 

melhorar a competitividade da indústria europeia. 

Deste modo, o princípio da incompatibilidade dos auxílios públicos com o mercado 

comum não assume um caráter automático, nem a natureza de uma proibição absoluta, 

antes admitindo uma margem de ampla apreciação por parte da Comissão, através da 

qual esta instituição pode justificar a derrogação daquele princípio. 

O potencial significativo de estímulo do mercado interno, das políticas europeias 

e, enfim, da integração europeia, que encerra a criação e o controlo da política de 

auxílios de Estado não é ignorado pela Comissão Europeia30, que, aliás, se tem servido 

                                                

30 Na comunicação que realizou em Londres, no King’s College, em 11/01/2013, o ex-Vice Presidente da Comissão 

Europeia responsável pela política de concorrência, JOAQUÍN ALMUNIA, afirmou, a propósito dos atuais objetivos da 

política de auxílios de Estado, a verter na modernização em estudo em sede de reforma da política de auxílios de Estado, 

que: The main objective remains the search for the right balance between state intervention and the invisible hand. When 

the market does not deliver the goods that the people need, our governments can step in to fix the market failure. The 

present Treaty articles establishing the State aid rules – which are now in the Lisbon Treaty numbers 107 and 108 – have 

remained unchanged since the Treaty of Rome came into force on the 1st of January 1958. 

(…) During the last decades, State aid control has had to adapt to the dramatic increase in the size and functions of our 

public sectors and the number of government interventions through public subsidies. 

More recently, the challenges we must tackle have evolved quite dramatically. The business environment has been 

transformed by technology and the integration of world markets. In addition, with the progressive integration of new 

countries to the Union, the system has expanded horizontally to integrate new national authorities. It has also grown in 

complexity since the various levels of government – and hence of State aid granting authorities – are organised in a 

different way in each Member State. And last but not least, since 2008 companies and governments have had to cope with 

the impact of this long and very deep crisis. 

Ademais, este Comissário patenteou os objetivos atuais perseguidos pela política de auxílios de Estado que veio a ser 

vertida na regulação, incluindo soft law, adotada pela Comissão desde o início desta década. Nas palavras do Comissário: 

This is the main goal of our reform of State aid rules: we want to help national governments make more efficient use of 

scarce resources. Public spending and the tax structure can be better targeted to boost growth. The new framework can 

help Member States reconcile the twin needs to consolidate their budgets and achieve the objectives laid out in the EU 

strategy for growth and jobs. To help Europe’s governments improve the quality of their public finances, I want State aid 

control and – more generally – competition concerns to be a regular feature of the EU fiscal surveillance and economic 

policy recommendations. 

The reform will promote what I call ‘good aid’; that is, well-designed and targeted aid that limits competition distortions in 

the internal market; fixes market failures; and pursues common European objectives. Examples of this kind of aid include 

support that promotes innovation, green technologies, and the development of human capital. (…) 
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desse mecanismo não só para alcançar o tradicional objetivo concorrencial, como 

também para fazer face a dificuldades mais modernas, trazidas pela profunda crise que 

ainda assola a Europa. 

A importância da política de auxílios públicos é um facto consumado, não apenas 

para a União Europeia e para os Estados membros, mas para os operadores 

económicos, assumam estes natureza privada ou pública. 

A crescente e notória complexidade das operações de mercado, a sofisticação 

dos métodos, critérios e metodologias usadas para avaliação da compatibilidade dos 

auxílios com o mercado interno, e a relevância que determinados auxílios apresentam 

para as economias dos Estados membros e para o mercado interno, confluem num 

igualmente notório aumento da visibilidade e da litigiosidade referente à temática que 

agora prende a nossa atenção. Por um lado, o confronto entre o Estado membro 

                                                                                                                                              

And let me recall that to take the road of sustainable growth, Europe’s countries need to leverage the potential of the 

internal market to the full. As a consequence, State aid control is more essential than ever to ensure even conditions in the 

Single Market. To do this, our control will also respond to the growing disparities in the fiscal capacities of different EU 

countries – we can call them the ‘deep-pockets distortions’. We know from experience that these disparities can be a 

challenge to the level playing field and that State aid control is a good instrument to tackle it. 

(…) 

This is what we want to achieve with the State aid modernisation strategy. If I were to summarise the main reasons behind 

it, I would say that the reform intends to send three strong messages: 

First, that State aid policy – far from being a bureaucratic obsession of Brussels Eurocrats – is a very important tool to 

better focus the use of public resources and avoid the waste of taxpayers’ money; 

Second, that this is the right time to renew our trust in the power of the Single Market to increase the resilience and 

dynamism of our economies; and 

Third, that Europe's growth potential will be increased if the European Commission and its Member States stand together 

to focus public spending and tax policies on common European objectives.- JOAQUÍN ALMUNIA, Doing more with less- 

State aid reform in times of austerity: Supporting growth amid fiscal constraints, Londres, King’s College, 11/01/2013, in 

ec.europa.eu/rapid/press_release/. 
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concedente do auxílio e a Comissão, que ocorre em sede procedimental, convocando o 

Direito Administrativo Europeu, ou em sede jurisdicional, que apela à aplicação do 

contencioso da União Europeia. Num outro plano, o digladio entre os interesses do 

beneficiário do auxílio e do concorrente potencialmente prejudicado por referência à 

Comissão Europeia ou ao Estado membro concedente e que, em regra, é apreciado e 

julgado nos Tribunais nacionais. 

A posição do Juiz nacional como Juiz comum do Direito da União, aliada à 

exclusividade da competência da Comissão Europeia para averiguar a compatibilidade 

dos auxílios estatais com o mercado interno, conduzem a um sistema de verificação da 

legalidade dos auxílios, de certa forma, tortuoso, em que, a cada passo, importa indagar 

quais os limites do exercício das respetivas funções relativamente a cada Instituição, 

europeia ou nacional, envolvida. 

A intenção de clarificar este sistema é o mote que preside à vertente exposição. 

Neste contexto, assumimos uma intencionalidade pragmática no tratamento das questões 

substantivas, necessariamente mais abreviado, e um interesse, sobretudo, em examinar 

o papel dos Tribunais nacionais, quer no tocante aos limites dos seus poderes, quer no 

tocante aos possíveis enquadramentos processuais da litigância, quer ainda no que 

tange à coordenação e cooperação entre os Tribunais nacionais e a Comissão Europeia.  

O excurso pelo procedimento da Comissão tem em vista, essencialmente, a 

compreensão do modo de atuação desta Instituição, por forma a melhor enquadrar e 

definir as competências jurisdicionais dos Tribunais nacionais. 

O objetivo traçado para o presente trabalho é, portanto, de natureza humilde, pois 

que pretendemos, somente, apresentar uma abordagem sistemática da matéria em 
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apreço, sendo que a bússola que nos serve de guia tem como Norte a aplicação prática 

dos aspetos tratados, especialmente, a fiscalização da legalidade dos auxílios públicos 

que se encontra entregue aos Tribunais nacionais. 

 

 

ii. Noção de Auxílio de Estado 

A disciplina jurídica europeia primacial respeitante aos auxílios concedidos pelos 

Estados membros está, atualmente, contida nos artigos 107.º, 108.º e 109.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia.  

É de assinalar que a letra destes preceitos mantém-se imutável desde o Tratado 

de Roma original. O ajustamento desta normação à realidade em constante evolução tem 

sido feito por via do direito derivado e pela edição de instrumentos de soft law, 

provenientes, essencialmente, da Comissão Europeia, a partir dos quais é estabelecida a 

interpretação do conceito de auxílio de Estado proibido vertido no artigo 107.º, n.º 1 do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia31, densificando e desdobrando este 

conceito em vários elementos, critérios e subcritérios. 

Em concomitância, o Tribunal de Justiça da União Europeia, na sua tarefa de 

interpretação dos Tratados, tem assumido um labor crucial na construção do conceito de 

auxílio de Estado, constituindo a sua Jurisprudência um farol para a Comissão Europeia 

                                                

31 O artigo 107.º, n.º 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia dispõe o seguinte: “Salvo disposição em 

contrário dos Tratados, são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetem as trocas comerciais entre os 

Estados membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da 

forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas 

produções.” 
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na apreciação das matérias e casos concretos de auxílio de Estado, bem como para os 

Estados membros e respetivos Tribunais nacionais. 

É exatamente a dialética subsistente entre a atuação da Comissão Europeia e a 

Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia que tem impulsionado o 

amadurecimento do conceito de auxílio de Estado.  

O artigo 107.º, n.º 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

contém uma proibição genérica, dirigida aos Estados membros, de concessão de auxílios 

públicos, que se funda num princípio de incompatibilidade dos auxílios concedidos pelos 

Estados membros com o mercado interno. 

Com efeito, o citado normativo estipula que, salvo disposição em contrário dos 

Tratados, são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetem as trocas 

comerciais entre os Estados membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou 

provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que 

falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas 

produções. Quer isto significar que, por princípio, qualquer auxílio de Estado é 

incompatível com o mercado interno e, por essa razão, proibido. 

É certo que esta proibição, na realidade, não é absoluta, visto que, o próprio 

Tratado32 caracteriza desde logo, no n.º 2 do artigo 107.º, determinados auxílios públicos 

como compatíveis com o mercado interno, como é o caso dos auxílios de cariz social 

atribuídos condicionalmente a certo tipo de consumidores, dos auxílios destinados a 

solucionar danos advenientes de calamidades naturais ou outras catástrofes 

extraordinárias e dos auxílios atribuídos à economia de certas regiões da República 

                                                

32 Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 
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Federal da Alemanha33. Esta enumeração configura uma espécie de lista branca de 

auxílios, cuja compatibilidade com o mercado interno é estabelecida de modo automático 

pelo Tratado. São, portanto, auxílios incondicionados, que dispensam a verificação da 

respetiva compatibilidade com o mercado interno, dado que a derrogação da proibição 

contida no n.º 1 do mesmo artigo 107.º opera ipso jure. 

No artigo 107.º, n.º 334, o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia opta 

por elencar uma lista cinzenta35 de auxílios, ou seja, um conjunto de tipo de auxílios 

estatais que, numa avaliação casuística, podem ser declarados como compatíveis com o 

mercado interno. Está em causa, aqui, uma exclusão ao princípio da incompatibilidade 

dos auxílios públicos com o mercado interno, que depende, cumulativamente, da 

                                                

33 O artigo 107º, n.º 2 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia dispõe:  

 “2. São compatíveis com o mercado interno: 

a) Os auxílios de natureza social atribuídos a consumidores individuais com a condição de serem 

concedidos sem qualquer discriminação relacionada com a origem dos produtos; 

b) Os auxílios destinados a remediar os danos causados por calamidades naturais ou por outros 

acontecimentos extraordinários; 

c) Os auxílios atribuídos à economia de certas regiões da República Federal da Alemanha afetadas 

pela divisão da Alemanha, desde que sejam necessários para compensar desvantagens económicas causadas 

por esta divisão. (…).” 

34 O artigo 107º, n.º 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia reza o que se segue: 

 “3. Podem ser considerados compatíveis com o mercado interno: 

a) Os auxílios destinados a promover o desenvolvimento económico de regiões em que o nível de vida 

seja anormalmente baixo ou em que exista grave situação de subemprego, bem como o desenvolvimento das 

regiões referidas no artigo 349.º, tendo em conta a sua situação estrutural, económica e social; 

b) Os auxílios destinados a fomentar a realização de um projeto importante de interesse europeu 

comum ou a sanar uma perturbação grave da economia de um Estado membro; 

c) Os auxílios destinados a facilitar o desenvolvimento de certas atividades ou regiões económicas, 

quando não alterem as condições das trocas comerciais de maneira que contrariem o interesse comum; 

d) Os auxílios destinados a promover a cultura e a conservação do património, quando não alterem as 

condições das trocas comerciais e da concorrência na União num sentido contrário ao interesse comum; 

e) As outras categorias de auxílios determinadas por decisão do Conselho, sob proposta da 

Comissão.”  

35 A utilização das expressões lista branca e lista cinzenta é usada, entre nós, por PEDRO MADEIRA FROUFE e JOSÉ 

CARAMELO GOMES, Mercado Interno e Concorrência, cit., pp. 488 a 490. 
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intervenção de uma Instituição europeia- a Comissão ou o Conselho- e da averiguação 

ad hoc dos elementos do caso.     

Assim, considerando o disposto no artigo 107.º, n.º 1 do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, é possível afirmar que a noção de auxílio de Estado 

que daí deriva, para efeitos da proibição, é evolutiva, omnicompreensiva36 e tem um 

carácter compósito.  

Realmente, o normativo indicado não oferece, diretamente, o conceito de auxílio 

público, sucedendo de igual modo com os Tratados e com o direito derivado. Porém, é 

possível extrair do n.º 1 do artigo 107.º o acervo de elementos ou requisitos que devem 

estar presentes ou ausentes no caso concreto, para que se possa afirmar a existência de 

um auxílio público incompatível com o mercado interno e, portanto, proibido pelo Tratado. 

O referido acervo de elementos constitui, em bom rigor, um conjunto de critérios 

hermenêuticos ou fatores de especificação adequados ao efeito visado. 

Ademais, e conforme melhor se estudará mais adiante, os critérios hermenêuticos 

utilizados pelo Tratado são dotados de significativa amplitude, pelo que dão cobertura à 

proibição de concessão de auxílios públicos a uma boa parte dos auxílios submetidos ao 

escrutínio da Comissão em sede de procedimento de notificação prévia. 

A mencionada amplitude concede uma apreciável margem de discricionariedade à 

Comissão na fixação de fatores e métodos para interpretação do que deve constituir um 

auxílio de Estado proibido. Nesta senda, a Comissão realiza uma tarefa de 

autovinculação, corporizada na emissão de regulamentos, comunicações e guidelines, e 

                                                

36 Este adjetivo é usado por ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, cit., p. 172. 
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que servem igualmente de orientação aos Estados membros, conferindo à matéria dos 

auxílios públicos um carácter sistemático e propiciador de segurança e certeza jurídicas. 

Do mesmo passo, a referida atividade da Comissão, de criação normativa dos 

instrumentos- soft law- que disciplinam a sua atuação futura em casos concretos que lhe 

sejam submetidos para decisão, permite, por um lado, enquadrar os princípios da boa 

administração e da boa-fé na sua atividade e, por outro lado, sindicar judicialmente as 

suas decisões e os procedimentos adotados. 

 Por outra banda, a natureza imprecisa dos elementos integrantes da proibição da 

concessão de auxílios públicos por parte dos Estados membros possibilita e impõe ao 

Tribunal de Justiça da União Europeia a sindicância dos critérios hermenêuticos insertos 

nos instrumentos de autovinculação editados pela Comissão, bem como o 

desenvolvimento de uma Jurisprudência ativa na construção e no ajustamento crono-

histórico do conceito de auxílio de Estado. 

Postas estas asserções, cumpre dizer, então, que do exame da norma inserta no 

art.º 107.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, é correto afirmar 

que a proibição da concessão de auxílios públicos depende da verificação de um 

conjunto de requisitos. Ou seja, é possível recortar neste normativo cinco elementos, e 

que se consubstanciam: a) na definição de empresa e de atividade económica, enquanto 

realidade económica suscetível de receber um auxílio público; b) na origem pública do 

auxílio, visando-se aqui um critério de imputabilidade subjetiva ou objetiva; c) no 

favorecimento de uma empresa ou atividade económica, ou seja, a atribuição de uma 

vantagem; d) na seletividade, isto é, na beneficiação de, apenas, certas empresas ou 

produções; e e) no impacto sobre as trocas comerciais e a concorrência. 
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Impõe-se, pois, a indagação da significância de cada um destes elementos. 

 

a. Noção de Empresa e de Atividade Económica para efeitos de proibição de 

auxílios de Estado 

Com base no artigo 107.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, as regras em matéria de auxílios estatais só são aplicáveis, de um modo geral, 

quando o destinatário de um auxílio é uma empresa. 

O Tribunal de Justiça tem sistematicamente definido empresas como entidades 

que desenvolvem uma atividade económica, independentemente do seu estatuto jurídico 

e do modo como são financiadas37. A classificação de uma determinada entidade como 

uma empresa depende assim, exclusivamente, da natureza das suas atividades. Este 

princípio geral acarreta três consequências importantes:  

Em primeiro lugar, o estatuto da entidade ao abrigo do direito nacional não é 

decisivo38. O único critério pertinente neste contexto consiste no exercício de uma 

atividade económica.  

Em segundo lugar, a aplicação das regras em matéria de auxílios estatais, 

enquanto tais, não depende do facto de a entidade ser criada com fins lucrativos. Com 

base na Jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral, as entidades sem fins 

lucrativos podem igualmente oferecer bens e serviços num mercado39. Quando tal não for 

                                                

37 Processos apensos C-180/98 a C-184/98, Acórdão Pavlov e outros, de 12/09/2000. 

38 Por exemplo, uma entidade que esteja classificada como uma associação ou um clube desportivo nos termos do direito 

nacional pode, todavia, ser considerada uma empresa na aceção do artigo 107.º, n.º 1. O mesmo se aplica a uma entidade 

que faz formalmente parte da administração pública. 

39 Processos apensos 209/78 a 215/78 e 218/78, Acórdão Van Landewyck; de 29/10/1980; Processo C-244/94, Acórdão 

FFSA e outros, de 16/11/1995; Processo C-49/07, Acórdão MOTOE, de 01/07/2008. 
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o caso, as entidades sem fins lucrativos, permanecem fora do âmbito de aplicação do 

controlo em matéria de auxílios estatais.  

Em terceiro lugar, a classificação de uma entidade como empresa está sempre 

relacionada com uma atividade económica específica. Quer isto dizer que, se uma 

entidade desenvolver, em simultâneo, atividades económicas e não económicas, a 

qualificação de empresa deve abranger apenas o domínio e a atividade em que a mesma 

desenvolve uma atividade económica.  

É de realçar, ainda, a possibilidade de consideração de duas entidades jurídicas 

distintas, nomeadamente, duas sociedades diferentes, como integrantes de uma única 

unidade económica para efeitos da aplicação das regras em matéria de auxílios estatais, 

devendo a citada unidade económica ser qualificada como a empresa em causa40.  

No que se refere à distinção entre atividades económicas e não-económicas, 

assinale-se que a Jurisprudência do Tribunal de Justiça tem vindo a definir que, grosso 

modo, uma atividade económica consiste em oferecer bens e serviços num determinado 

mercado41 42 43. E, na ausência de uma definição de atividade económica nos Tratados, a 

                                                

40 A este respeito, o Tribunal de Justiça analisa a existência de uma participação de controlo e de outras ligações 

funcionais, económicas e orgânicas. Veja-se, a este propósito, os Processos C-480/09 P., Acórdão AceaElectrabel 

Produzione SpA/Comissão, de 16/12/2010, e C-222/04, Acórdão Cassa di Risparmio di Firenze, Spa e outros, de 

10/01/2006.  
41 Destacamos os Processos 118/85, Acórdão Comissão/Itália, de 16/06/1987, C-35/96, Acórdão Comissão/Itália, de 

18/06/1998, e Processos apensos C-180/98 a C-184/98, Acórdão Pavlov e outros, de 12/09/2000. 

42 A questão de saber se existe um mercado para determinados bens e serviços pode depender da forma como tais 

serviços se encontram organizados no Estado-Membro em causa e, por conseguinte, pode variar entre Estados-Membros. 

Além disso, devido a escolhas políticas ou à evolução económica, a classificação de uma dada atividade pode mudar ao 

longo do tempo. O que não é uma atividade económica hoje pode, no futuro, converter-se numa atividade desse tipo e 

vice-versa.  

43 Em concomitância, e por exemplo, a decisão de uma autoridade pública de não permitir que terceiros prestem um 

determinado serviço (por exemplo, porque pretende prestar o serviço internamente), não exclui a existência de uma 

atividade económica. Apesar de tal encerramento do mercado, pode existir uma atividade económica se outros operadores 
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mesma Jurisprudência parece seguir diferentes critérios para a aplicação das regras do 

mercado interno e para a aplicação do direito da concorrência44.  

No que concerne aos conceitos de empresa e de atividade económica, importa 

fazer uma referência abreviada a algumas realidades específicas. 

Assim, a Jurisprudência tem assinalado que o artigo 107.º, n.º 1 do Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia não é aplicável quando o Estado intervém na veste 

e qualidade de autoridade pública ou no exercício de prerrogativas de direito público45. 

Pode considerar-se que a entidade intervém no exercício da autoridade pública quando a 

atividade em causa constitui uma missão que integra as funções essenciais do Estado, 

pela sua natureza, pelo seu objeto e pelas regras às quais está sujeita.  

Em regra, a não ser que o Estado membro em causa tenha decidido introduzir 

mecanismos de mercado, as atividades intrinsecamente ligadas ao exercício das 

prerrogativas de autoridade pública e que são tomadas a cargo pelo Estado não 

                                                                                                                                              

estiverem dispostos e em condições de prestar o serviço no mercado em causa. De um modo mais geral, o facto de um 

determinado serviço ser assegurado internamente não tem qualquer pertinência para a natureza económica da atividade. 

Sobre esta questão, aconselhamos: Parecer do Advogado-Geral Geelhoed no processo C-295/05 Asociación Nacional de 

Empresas Forestales (Asemfo), Coletânea 2007, p. I-2999, n.ºs 110 a 116); Regulamento (CE) n.º 1370/2007 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2007, relativo aos serviços públicos de transporte ferroviário e 

rodoviário de passageiros e que revoga os Regulamentos (CEE) n.º 1191/69 e n.º 1107/70 do Conselho, JO L 315 de 

3.12.2007, p. 1, artigos 5.º, n.º 2, e 6.º, n.º 1; Decisão 2011/501/UE da Comissão, de 23 de fevereiro de 2011, relativa ao 

auxílio estatal C 58/06 (ex NN 98/05) concedido pela Alemanha a favor das empresas Bahnen der Stadt Monheim (BSM) e 

Rheinische Bahngesellschaft (RBG) no Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, JO L 210 de 17.8.2011, p. 1, considerandos 208 e 

209.   
44 Processo C-519/04 P., Acórdão David Meca-Medina e Igor Majcen /Comissão, de 18/07/2006; Processo C-350/07, 

Acórdão Kattner Stahlbau, de 05/03/2009. O simples facto de uma entidade deter ações, mesmo uma participação 

maioritária, numa empresa que fornece bens ou serviços num mercado não significa que essa entidade deva ser 

automaticamente considerada uma empresa para efeitos do artigo 107.º, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia. Nos casos em que essa participação só dê origem ao exercício dos direitos ligados ao estatuto de acionista, bem 

como, se adequado, à perceção de dividendos, que são apenas os frutos da propriedade de um ativo, essa entidade não 

será considerada uma empresa se ela própria não fornecer bens ou serviços num mercado (Processo C-222/04, Acórdão 

Cassa di Risparmio di Firenze, Spa e outros, de 10/01/2006). 

45 Processo 118/85, Acórdão Comissão/Itália, de 16/06/1987, e Processo C-30/87, Acórdão Bodson, de 04/05/1988. 



67 

 

constituem atividades económicas. Os exemplos típicos são as atividades atinentes às 

forças armadas ou à polícia, à segurança e ao controlo da navegação aérea, ao controlo 

e à segurança do tráfego marítimo, à vigilância antipoluição, à organização, 

financiamento e execução de sentenças de prisão e à recolha de dados a utilizar para 

fins públicos, com base numa obrigação legal de declaração de tais dados imposta às 

empresas46.  

Finalmente, importa referenciar que a Jurisprudência indica que se a atividade 

económica exercida por uma entidade pública for suscetível de distinção e separação do 

exercício de prerrogativas de direito público, deve considerar-se que a entidade pública 

atua como uma empresa no que se refere a tal atividade económica. O mesmo já não 

sucede num cenário em que a dita atividade económica não possa ser cindida do 

exercício de poderes públicos. Neste caso, as atividades exercidas pela entidade como 

um todo permanecem relacionadas com o exercício desses poderes públicos e, por 

conseguinte, não são abrangidas pela noção de empresa47.  

No que respeita ao caso particular dos regimes da segurança social, a 

classificação da atividade desenvolvida pelos mesmos como uma atividade económica 

depende do funcionamento, no caso concreto, do princípio da solidariedade. Com efeito, 

                                                

46 Ver, nomeadamente, Processo C-364/92, Acórdão SAT/Eurocontrol, de 19/01/1994, a Decisão da Comissão, de 

07/12/2011, relativa ao auxílio estatal SA. 32820 (2011/NN)- Reino Unido- auxílio com as ciências forenses serviços, JO C 

29 de 02/02/2012, p. 4, n.º 8. Ver ainda Processo C-113/07 P, Acórdão Selex Sistemi Integrati/Comissão, de 26/03/2009 e 

a Decisão da Comissão, de 16/10/2002, no Processo N 438/02- Bélgica- Auxílio às autoridades portuárias (JO C 284 de 

21/11/2002). Também o Processo C-343/95, Acórdão Calì & Figli, de 18/03/1997 e a Decisão da Comissão de 19/07/ 2006 

relativa ao auxílio estatal N 140/06- Lituânia- Atribuição de subsídios para as empresas estatais nas casas de correção, JO 

C 244 de 11/10/2006, p.12. Finalmente, o Processo C-138/11, Acórdão Compass- Datenbank GmbH, de 12/07/2012.  

47 Veja-se o já citado Processo C-138/11, Acórdão Compass- Datenbank GmbH, de 12/07/2012 e o Processo C113/07 P., 

Acórdão Selex Sistemi Integrati/Comissão, de 26/03/2009, também já citado. 
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a Jurisprudência europeia situa a fronteira entre as duas hipóteses possíveis na atuação 

do princípio da solidariedade, querendo significar-se com isto que se o regime de 

segurança social de um Estado membro se basear no princípio da solidariedade, a 

atividade desempenhada não deve ser qualificada de atividade económica. 

Os critérios usados para a indagação quanto à existência do mencionado princípio 

da solidariedade são vários, nomeadamente, a obrigatoriedade de inscrição no regime, a 

prossecução ou não de uma finalidade exclusivamente social, o tipo de fins (lucrativos ou 

não), a independência das vantagens obtidas relativamente às contribuições, a 

proporcionalidade das contribuições por referência ao rendimento do contribuinte, e o 

controlo estatal do regime48. 

Por outro lado, a Jurisprudência europeia tem entendido que ocorre atividade 

económica desenvolvida pelos regimes de segurança social nos casos em que é possível 

identificar os seguintes aspetos: existência de uma inscrição facultativa, subsistência de 

um princípio de capitalização, natureza lucrativa da atividade e pagamento de prestações 

que são complementares aos direitos previstos no âmbito de um regime base49.  

Na situação de regimes combinados, isto é, de um sistema de segurança social 

que integra características de ambas as categorias, importa proceder à análise dos 

diferentes elementos e da sua importância respetiva para efeitos de classificar o regime50. 

                                                

48 Processos apensos C-159/91 e C-160/91, Acórdão Poucet e Pistre, de 17/02/1993; Processo C-218/00, Acórdão Cisal e 

INAIL, de 22/01/2002; Processos apensos C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, Acórdão AOK Bundesverban, de 

16/03/2004;  

49 Ver, nomeadamente, Processo C-244/94, Acórdão FFSA e outros, de 16/11/1995; Processo C-67/96, Acórdão Albany, 

de ; Processos apensos C-115/97 a C-117/97, Acórdão Brentjens, de ; Processo C-219/97, Acórdão Drijvende Bokken, de 

21/09/1999; Processos apensos C-180/98 a C-184/98, Acórdão Pavlov e outros, de 12/09/2000. 

50 Processo C-350/07, Acórdão Kattner Stahlbau, de 05/03/2009. 
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Outra área que tem ocupado a Jurisprudência europeia quanto ao deslindamento 

da classificação da atividade desenvolvida como não sendo de natureza económica é a 

que respeita à prestação de cuidados de saúde, especificamente, a fornecida pelos 

hospitais públicos. Com efeito, o Tribunal de Justiça afirmou já que não devem ser 

qualificados como empresas os hospitais públicos que constituem parte integrante de um 

serviço nacional de saúde baseando inteiramente (ou quase) no princípio da 

solidariedade, financiados diretamente pelas contribuições para a segurança social e 

outros recursos estatais, e que prestem os seus serviços gratuitamente e na base de uma 

cobertura universal51. Nestes casos, mesmo as atividades que, por si só, possam ter 

natureza económica, mas são exercidas exclusivamente para efeitos da prestação de um 

outro serviço não económico, não são de natureza económica, atenta a acessoriedade52. 

Em vários Estados membros, os hospitais e outros prestadores de cuidados de 

saúde oferecem os seus serviços contra remuneração, quer cobrada diretamente aos 

pacientes quer através dos respetivos seguros de saúde. Nestes sistemas, existe um 

certo grau de concorrência entre os hospitais no que se refere à prestação de serviços de 

cuidados de saúde. Quando tal acontece, o facto de um serviço de saúde ser prestado 

por um hospital público não é suficiente para que a atividade seja classificada como não 

económica53. 

                                                

51 Com base na jurisprudência dos Tribunais europeus, um exemplo característico é o sistema nacional de saúde espanhol. 

(ver processo T-319/99, Acórdão FENIN/Comissão, de 04/03/2003, e processo C-205/03 P., Acórdão FENIN/Comissão de 

11/07/2006). Assim, consoante as características gerais do sistema, os encargos que apenas cobrem uma pequena fração 

do custo real do serviço poderão não afetar a sua classificação como uma atividade não económica. 

52 Uma organização que compra bens- mesmo em grandes quantidades- para fins de prestação de um serviço não 

económico não age como uma empresa, simplesmente porque é um comprador num determinado mercado. A este 

propósito, veja-se o Processo T-319/99, Acórdão FENIN/Comissão, de 04/03/2003. 

53 Ver, por exemplo, Processo C-157/99, Acórdão Geraets-Smits e outros, de 12/07/2001. 
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Finalmente, a Jurisprudência tem igualmente clarificado que os serviços de 

cuidados de saúde que os médicos independentes e outros profissionais privados 

prestam por sua conta e risco contra remuneração devem ser considerados uma 

atividade económica54.  

No caso das atividades de educação e de investigação, também a Jurisprudência 

europeia teve já ocasião de estabelecer que o ensino público, organizado no âmbito do 

sistema nacional de ensino, financiado e controlado pelo Estado, pode ser considerado 

uma atividade de natureza não económica55. Segundo a mesma jurisprudência, a 

natureza não económica do ensino público não é, em princípio, afetada pelo facto de os 

alunos ou os pais terem, por vezes, de pagar propinas de inscrição ou despesas de 

escolaridade que contribuem para as despesas de funcionamento do sistema, uma vez 

que tais contribuições financeiras cobrem, muitas vezes, apenas uma pequena parte dos 

custos reais do serviço e, por conseguinte, não podem ser consideradas uma 

remuneração pelo serviço prestado. Por conseguinte, não alteram a natureza não 

económica de um serviço de ensino geral predominantemente financiado pelo erário 

público56. 

                                                

54 Ver Processos apensos C-180/98 a C-184/98, Acórdão Pavlov e outros, de 12/09/2000. Os mesmos princípios são 

aplicáveis no que diz respeito às farmácias independentes. 
55 Processo C-318/05, Comissão/Alemanha, Coletânea 2007, p. I- 6957, n.º 68. Ver igualmente a Decisão da Comissão de 

25 de abril de 2001 relativa ao auxílio estatal N 118/00 - Subvenções públicas aos clubes desportivos profissionais, JO C 

333 28.11.2001, p. 6. 

56 Estes princípios podem abranger serviços públicos de ensino tais como a formação profissional, as escolas primárias e 

os jardins-de-infância, públicos e privados, as atividades secundárias de ensino em universidades, e o ensino nas 

universidades. Os mesmos princípios podem ser aplicados a determinados serviços culturais, tais como bibliotecas 

públicas.  

Recomenda-se, Acórdão do Tribunal da EFTA de 21 de fevereiro de 2008, no processo E-5/07, Private Barnehagers 

Landsforbund/Órgão de Fiscalização da EFTA, in “Coletânea dos Acórdãos do Tribunal da EFTA.”, 2008, p. 62, n.º 83. E 

ainda Processo 263/86, Acórdão Humbel, de 27/09/1988; Processo C-318/05, Acórdão Comissão/Alemanha, de 
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A situação descrita antecedente difere totalmente dos casos dos serviços de 

educação predominantemente financiados pelos pais ou alunos ou por receitas 

comerciais, devendo, aqui, entender-se que estes serviços assumem natureza 

económica57 58. 

Reserva-se a última nota para o financiamento das infraestruturas. 

A partir da prolação do Acórdão Aéroports de Paris, em 12/12/200059, a 

interpretação até então vigente, de que a construção e a exploração de uma 

infraestrutura constituía uma medida geral de política pública e não uma atividade 

económica- e, portanto, não poderia ser controlada pela Comissão ao abrigo das regras do 

Tratado em matéria de auxílios de Estado- sofreu uma alteração radical. E, mais 

                                                                                                                                              

11/09/2007; Processo C-76/05, Acordão Schwartz, de 11/09/2007; Processo 109/92, Acórdão Wirth, de 07/12/1993; e 

ainda, Decisão da Comissão de 16 de abril de 2013, relativa ao auxílio estatal SA. 35529- República Checa- digitalização 

de livros em bibliotecas. 

57 Por exemplo, o ensino superior inteiramente financiado pelos estudantes insere-se claramente nesta categoria. Em 

alguns Estados membros as entidades públicas podem também oferecer serviços educativos que, devido à sua natureza, 

estrutura de financiamento e à existência de organizações privadas concorrentes, devem ser considerados económicos. 
58 À luz dos princípios acima enunciados, a Comissão considera que certas atividades de universidades e organismos de 

investigação não são abrangidas pelo âmbito de aplicação das regras em matéria de auxílios estatais. Tal diz respeito às 

suas atividades principais, nomeadamente: (a) A educação a fim de conseguir recursos humanos com mais e melhores 

qualificações; (b) A realização de investigação e desenvolvimento independentes para dispor de mais conhecimentos e de 

uma melhor compreensão, incluindo a investigação e o desenvolvimento em colaboração; e (c) A divulgação dos 

resultados da investigação. 

Remete-se, nesta matéria, para a nota 25 do enquadramento comunitário dos auxílios estatais à investigação, 

desenvolvimento e inovação. Entende-se por «natureza interna» uma situação em que a gestão do conhecimento do 

organismo de investigação é efetuada por um departamento ou uma filial do organismo de investigação ou conjuntamente 

com outros organismos de investigação. Subcontratar a prestação desses serviços específicos a terceiros através de 

concursos públicos não compromete a natureza interna de tais atividades.  

A Comissão considera, também, que as atividades de transferência de tecnologia (concessão de licenças, 

desenvolvimento de produtos derivados ou outras formas de gestão dos conhecimentos criados pelo organismo de 

investigação) têm uma natureza não económica, se essas atividades forem de natureza interna e todas as receitas 

provenientes dessas atividades forem reinvestidas nas atividades primárias dos organismos de investigação. 

Aqui, remete-se para o enquadramento comunitário dos auxílios estatais à investigação, desenvolvimento e inovação. 

59 Processo T-128/89. Ver também Processo T-196/04, Acórdão Ryanair/Comissão, de 17/12/2008. 
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recentemente, o Acórdão Leipzig/Halle, de 24/03/201160, confirmou que, a construção de 

qualquer tipo de infraestrutura que se destine a ser explorada economicamente, tal como 

a pista de um aeroporto comercial, constitui uma atividade económica por si só, o que 

significa que as regras em matéria de auxílios estatais são aplicáveis à forma como é 

financiada61.  

Embora os casos supracitados digam respeito a um setor específico, os princípios 

estabelecidos pelo Tribunal parecem ser de interpretação geral e, por conseguinte, 

aplicáveis a quaisquer infraestruturas exploradas para uma atividade económica.  

De todo o modo, esclareça-se que o financiamento público de infraestruturas que 

não se destinam a ser exploradas comercialmente, deve ser, em princípio, excluído do 

âmbito de aplicação das regras em matéria de auxílios estatais, v.g., as infraestruturas 

gerais, tais como estradas, pontes ou canais públicos que são disponibilizados para 

utilização pública sem qualquer contrapartida. E o mesmo se diga quanto às 

infraestruturas destinadas a atividades que o Estado executa habitualmente no exercício 

dos seus poderes de autoridade pública62. 

Finalmente, interessa considerar duas situações mais. O caso em que ocorre a 

conversão de uma infraestrutura pré-existente a fim de ser reafetada a uma utilização 

                                                

60 Processos apensos T-443/08 e T-455/08. Ver também Processo C-288/11 P., Acórdão Mitteldeutsche Flughafen AG e de 

Flughafen Leipzig/Halle GmbH/Comissão, de . 

61 No entanto, devido à incerteza que existia antes do Acórdão Aéroports de Paris, as autoridades públicas podiam 

considerar com legitimidade que o financiamento de infraestruturas concedido antes desse acórdão não constituiu um 

auxílio estatal e que, por conseguinte, essas medidas não tinham de ser notificadas à Comissão. Daqui resulta que a 

Comissão não pode pôr em causa tais medidas de financiamento adotadas definitivamente antes do Acórdão Aéroports de 

Paris com base nas regras em matéria de auxílios estatais. Obviamente, tal não implica qualquer presunção quanto à 

existência de um auxílio estatal após o Acórdão Aéroports de Paris, o que terá de ser verificado caso a caso. 

62 Por exemplo, infraestruturas relacionadas com o controlo do tráfego aéreo nos aeroportos, faróis e outro equipamento 

para as necessidades de navegação geral e infraestruturas relacionadas com a polícia e as alfândegas. 
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económica, e o caso da utilização mista de uma infraestrutura, ou seja, em utilização 

simultânea para fins económicos e não económicos. Na primeira das elencadas 

situações, apenas os custos incorridos para a conversão é que poderão ser tidos em 

conta para a avaliação realizada nos termos das regras em matéria de auxílios estatais, 

estando excluído o financiamento inicial da construção. Na segunda situação, apenas 

será abrangido pelas regras atinentes aos auxílios públicos o financiamento público que 

abrange os custos relacionados com as atividades económicas63, sendo que, se a 

infraestrutura for utilizada, quase exclusivamente, para uma atividade de natureza não 

económica, o respetivo financiamento pode ser excluído da aplicação das regras em 

matéria de auxílios estatais64. 

 

b. A origem pública do auxílio 

O artigo 107.º, n.º 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia exige a 

origem pública do auxílio, ou seja, que a concessão da vantagem seja imputável ao 

Estado e que advenha da utilização de recursos estatais. Estão aqui em causa duas 

condições distintas e cumulativas para a existência de auxílio estatal, muito embora seja 

habitual que o seu estudo seja efetuado em conjunto65. 

Com efeito, não basta, para a verificação da existência de uma auxílio público, 

que a vantagem tenha sido concedida pelo Estado, ou por outra entidade pública. Impõe-

                                                

63 Quando é possível separar os custos e as receitas correspondentes às atividades económicas e não económicas, as 

regras em matéria de auxílios estatais são aplicáveis apenas no que diz respeito ao auxílio estatal concedido que 

ultrapassa o montante que cobre os custos das atividades não económicas.   

64 A este respeito, a utilização económica das infraestruturas pode ser considerada acessória quando a capacidade 

atribuída, em cada ano, à referida atividade não exceder 15 % da infraestrutura global de capacidade anual. 

65 Ver, por exemplo, Processo C-482/99, Acórdão França/Comissão (Stardust), de 16/05/2002, e Processo T-351/02, 

Acórdão Deutsche Bahn AG/Comissão, de 05/04/2006. 



74 

 

se, ainda, que a vantagem seja concedida à custa de recursos públicos. Quer isto dizer, 

portanto, que para além do auxílio dever ser concedido pelo Estado, ou por um outro 

organismo, público ou privado, designado ou instituído pelo Estado, é ainda necessário, 

para que o benefício possa ser considerado auxílio, ser concedido direta ou indiretamente 

através dos recursos de Estado e imputável a este66. 

Na verdade, a Jurisprudência europeia estabeleceu em 13/03/2001, no Acórdão 

PreussenElektra AG/Schhleswag AG67, a distinção entre auxílios concedidos pelos 

Estados e os auxílios provenientes de recursos estatais, querendo significar com tal 

distinção68 que ocorre auxílio quando está em causa a atribuição de uma vantagem 

diretamente pelo Estado, bem como quando tal vantagem é atribuída por um organismo 

público ou privado, designado ou instituído pelo Estado, na medida em que realiza uma 

transferência, direta ou indireta, de recursos estatais para as empresas. E esta 

interpretação foi revisitada no Acórdão Perle BV e outros, promanado em 15/07/200469. 

Assim, é de assinalar, neste contexto, que o conceito de auxílio público implica, 

sempre, um sacrifício financeiro para o Estado, mesmo que apenas potencial, e que pode 

consubstanciar-se num aumento direto da despesa ou na diminuição da receita recebida 

ou potencialmente a receber70. 

Mas vejamos melhor, então, o critério da imputabilidade. 

                                                

66 MIGUEL GORJÃO-HENRIQUES, Direito da União, cit., pp. 690 a 692. 

67 Processo C-379/98. 

68 O Tribunal de Justiça pretendeu afirmar que o sentido útil a retirar da citada distinção não é o de que nem todas as 

vantagens concedidas por um Estado constituem auxílio, se tal vantagem não for alcançada através de transferência de 

recursos estatais. 

69 Processo C-345/02. 

70 A este propósito, Processo C-387/92, Acórdão Banco de Crédito Industrial SA, atualmente Banco Exterior de España SA 

contra Ayuntamento de Valencia, de 15/03/1994. 
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Em primeiro lugar, importa esclarecer que, de um ponto de vista orgânico, a 

referência à noção de Estado no artigo 107.º, n.º 1 do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia pretende englobar toda e qualquer autoridade pública, 

independentemente da sua concreta personificação, abrangendo as entidades estaduais 

centrais e periféricas, as entidades regionais e as entidades locais, tenham as mesmas 

autonomia ou não em face do Estado71- no caso português, as Regiões Autónomas, os 

Municípios, as Freguesias. De igual modo, estão também contemplados nesta noção de 

Estado, não só os serviços públicos- dotados ou não de personalidade jurídica (v.g. 

institutos públicos)-, como as associações públicas, as entidades administrativas 

independentes, as empresas públicas, as empresas privadas de ou com capitais 

públicos, e mesmo empresas privadas que tenham sido designadas pelos poderes 

públicos para gerir uma concreta medida de auxílio público72. 

A intervenção do Estado pode assim advir da atuação de quaisquer entidades, 

autoridades ou poderes públicos, e ocorrer através da edição de medidas legislativas, 

regulamentares ou administrativas73. 

A latitude do conceito de Estado no regime dos auxílios públicos compreende-se, 

portanto, no âmbito de um discurso de eficácia, pois que, a não ser assim, sempre seria 

                                                

71 Veja-se os Processos conjuntos C-296/82 e C-318/82, Acórdão Reino dos Países Baixos e Leeuwarder 

Papierwarenfabriek B.V./Comissão, de 13/03/1985 e o Processo C-248/84, Acórdão Alemanha/Comissão, de 14/10/1987. 

72 ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, cit., pp. 180 a 188. 

73 ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS- Auxílios de Estado e Fiscalidade, cit., p. 184- admite mesmo que a concessão de 

auxílios de Estado pode advir da atuação dos órgãos jurisdicionais nacionais, exceto quando estes atuem como órgãos 

jurisdicionais numa dimensão europeia. Sentimos alguma reserva quanto a esta hipótese, em atenção à natureza da 

atividade judicial, de mera revisão de legalidade de uma atuação anterior, pública ou privada. Por este motivo, não 

logramos descortinar como pode uma decisão judicial proceder à atribuição de um auxílio, muito embora não descartemos 

a possibilidade de ocorrer responsabilização por dano, por errada aplicação do direito europeu no escrutínio de uma 

medida auxiliadora.  
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facilitado o contorno da proibição e do princípio da incompatibilidade estabelecidos no 

referido artigo 107.º, n.º 1.  

Nesta matéria, o busílis está em discernir como se concretiza ou realiza a 

imputação ao Estado do comportamento do intermediário que atribui a ajuda, 

precisamente nas situações em que os poderes públicos utilizam uma entidade terceira. 

Realmente, nos casos em que uma autoridade pública concede um auxílio a um 

beneficiário ou designa um organismo público ou privado para administrar a medida, esta 

transferência é imputável ao Estado, mesmo que a autoridade pública goze de 

autonomia74.  

Porém, a imputabilidade é menos evidente se a vantagem for concedida através 

de um ou mais organismos intermédios, sejam eles públicos ou privados e, 

nomeadamente, através de empresas públicas75. Nestas situações torna-se necessário 

determinar se é possível considerar que as autoridades públicas estiveram implicadas, de 

uma forma ou de outra, na adoção da medida, visto que, o facto de uma medida ser 

adotada por uma empresa pública não é, por si só, suficiente para considerá-la imputável 

ao Estado76. Mas também não é necessário demonstrar que, num caso específico, as 

autoridades públicas incitaram concretamente a empresa pública no que se refere às 

                                                

74 Processo T-358/94, Acórdão Air France/Comissão, de 12/12/1996, e Processo 248/84, Acórdão Alemanha/Comissão, de 

14/10/1987. 

75 O conceito de empresas públicas pode ser definido por referência à Diretiva 2006/111/CE da Comissão, de 16 de 

novembro de 2006, relativa à transparência das relações financeiras entre os Estados-Membros e as empresas públicas, 

bem como à transparência financeira relativamente a certas empresas (JO L 318 de 17.11.2006, p. 17). Segundo o artigo 

2.º, alínea b), da referida diretiva entende-se «empresa pública», qualquer empresa em que os poderes públicos possam 

exercer, direta ou indiretamente, uma influência dominante em consequência da propriedade, da participação financeira ou 

das regras que a disciplinam. 

76 Processo C-482/99, Acórdão França/Comissão (Stardust), de 16/05/2002 e Processo T-442/03, Acórdão SIC/Comissão, 

de 26/06/2008. 
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medidas de auxílio em questão, uma vez que, atendendo ao facto de que as relações 

entre o Estado e as empresas públicas são, por natureza, necessariamente estreitas, 

impera concluir que subsiste o risco real de que os auxílios de Estado sejam concedidos 

por intermédio dessas empresas, de forma pouco transparente e em violação do regime 

de auxílios de Estado previsto pelo Tratado77.  

Nesta senda, a imputabilidade ao Estado da medida auxiliadora é realizada com o 

recurso a uma diversidade de indícios atinentes ao concreto caso e ao contexto ôntico 

em que a medida foi tomada78 79. 

                                                

77 Processo C-482/99, Acórdão França/Comissão (Stardust), de 16/05/2002. Além do mais, devido precisamente às 

relações privilegiadas que existem entre o Estado e as empresas públicas, será, regra geral, muito difícil para terceiros 

demonstrar que as medidas de auxílio adotadas por essa empresa foram efetivamente adotadas de acordo com as 

instruções das autoridades públicas no que se refere a um caso especial6. 

78 Apresenta-se, uma lista, não fechada, de possíveis indícios de imputabilidade:  

(i) O organismo em questão não podia tomar a decisão contestada sem ter em conta as exigências dos poderes 

públicos.  

(ii) O facto de que, para além dos elementos de natureza orgânica que ligam a empresa pública ao Estado, a 

empresa, por intermédio da qual foram concedidos os auxílios, teve de ter em conta as orientações emanadas dos 

organismos governamentais.  

(iii) A integração da empresa pública nas estruturas da administração pública.  

(iv) A natureza das atividades da empresa e o seu exercício destas no mercado em condições normais de 

concorrência com operadores privados.  

(v) O estatuto jurídico da empresa, (se é regulada pelo direito público ou pelo direito comum das sociedades). No 

entanto, o mero facto de uma empresa pública ter sido constituída sob a forma de uma sociedade de capitais no regime de 

direito comum não pode ser considerado suficiente para excluir a imputabilidade, tendo em conta a autonomia que esta 

forma jurídica lhe confere.  

(vi) O grau de controlo que as autoridades públicas exercem sobre a gestão da empresa.  

vii) Qualquer outro indício que demonstre a implicação dos poderes públicos na adoção da medida em causa ou 

a improbabilidade da sua não implicação, tendo em conta o alcance da medida, o seu conteúdo ou as condições nela 

contidas. 

Sobre estas matérias, ver Processo C-482/99, Acórdão França/Comissão (Stardust), de 16/05/2002, bem como conclusões 

do Advogado-Geral Jacobs no mesmo processo; e, quando forem adotadas pelos bancos públicos de desenvolvimento- 

Processo T-358/94, Acórdão Air France/Comissão, de 12/12/1996, e Processo T-387/11, Acórdão Nitrogenmuvek 

Vegyipari, Zrt./Comissão, de 27/02/2013. 

79 De grande relevância, até por se tratar de Jurisprudência recente, veja-se: o Processo C-242/13, Acórdão Commerz 

Nederland NV/Havenbedrijf Rotterdam, de 17/09/2014, sobre Garantias prestadas por uma empresa pública a um banco 

para efeitos de concessão de crédito a um cliente, tendo as garantias sido prestadas deliberadamente pelo diretor da 

empresa pública em violação das disposições estatutárias da empresa; Processo C-399/10 P e Processo C-401/10P, 
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Derradeiramente, e no tocante à imputabilidade no caso de obrigações 

decorrentes do direito da União, diga-se apenas que tal imputabilidade fracassa se ao 

Estado membro estivar acometida uma obrigação de aplicar a medida auxiliadora 

imposta pelo direito da União, sem que se observe qualquer margem de 

discricionariedade concedida. Neste caso, a medida resulta, obviamente, dum ato 

legislativo europeu e, por essa razão, não pode ser imputada ao Estado membro. No 

entanto, se o direito da União atribuir ao Estado membro um poder discricionário no que 

tange a adotar, ou não, as medidas em causa ou à definição das concretas 

características da medida, ainda funciona o princípio da imputabilidade80 81. 

No que concerne à exigência da proveniência das medidas auxiliadoras dos 

recursos estatais, cumpre explicitar que os mesmos compreendem todos os recursos do 

setor público, incluindo os recursos das entidades intraestatais (descentralizadas, 

federadas, regionais ou outras) e, em determinadas circunstâncias, os recursos de 

                                                                                                                                              

Acórdão France Telecom, de 19/03/2013; Processo T-139/09, Acórdão Comissão/France Fruit and Vegetables, de 

27/09/2012, que explora a situação da existência de ‘Planos de campanha’ destinados a apoiar o mercado dos frutos e 

produtos hortícolas em França e o cofinanciamento por estabelecimento público e por contribuições voluntárias das 

organizações de produtores; Processo C-677/11, Acórdão Doux Elevage SNC e outro/Ministério da Agricultura Francês, de 

30/05/2013, em que se discute o financiamento por meio de cotizações instituídas voluntariamente pelas referidas 

organizações e posterior ato administrativo que torna estas cotizações obrigatórias para o conjunto dos profissionais do 

setor agrícola em causa. E Processo C-518/13, Acórdão Eventech Ltd./Adjudicatário do Parque, de 14/01/2015, atinente à 

autorização concedida apenas aos táxis de Londres e não às viaturas de aluguer com condutor para utilizar os corredores 

reservados aos autocarros. 

80 Ver o Processo C-460/07, Acórdão Sandra Puffer, de 23/04/2009, relativo ao direito a reduções fiscais no âmbito do 

sistema do IVA estabelecido pela União, o Processo T-351/02, Acórdão Deutsche Bahn AG/Comissão, de 05/04/2006, 

relativo a «isenções fiscais» exigidas pelo direito da União e o Processo C-272/12, Acórdão P Ireland a.o./Comissão, de 

10/12/2013, relativo a isenção de impostos especiais sobre o consumo de óleos minerais e harmonização fiscal e controlo 

de auxílios de Estado. 

81 As medidas adotadas conjuntamente por vários Estados-Membros são imputáveis a todos os Estados-Membros em 

causa, em conformidade com o artigo 107.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 
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organismos privados. Torna-se, assim, irrelevante que uma instituição do setor público 

seja autónoma82 83.  

Os recursos das empresas públicas constituem igualmente recursos estatais na 

aceção do artigo 107.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, uma 

vez que o Estado é capaz de orientar a utilização destes recursos, e até determinar a 

respetiva transferência no seio de um determinado grupo público. E o facto de uma 

empresa pública ser um beneficiário de uma medida de auxílio não a exclui da hipótese 

de constituir um concedente de auxílios a favor de um beneficiário, desde que a título de 

uma medida de auxílio diferente84.  

Refira-se, também, que a circunstância de uma medida não ser diretamente 

financiada pelo Estado, mas sim por uma entidade pública ou privada que o Estado 

institui ou designa com a finalidade de gerir o auxílio, não exclui que essa medida seja 

financiada através de recursos estatais85. 

                                                

82 Ver Processo 82/77, Acórdão Van Tiggele, de 24/01/1978; Processo T-358/94, Acórdão Air France/Comissão, de 

12/12/1996; Processo 248/84 Acórdão Alemanha/Comissão, de 14/10/1987; e Processos apensos T-92/00 e T103/00, 

Acórdão Território Histórico de Alava e outros/Comissão, de 06/03/2002. 

83 Os fundos fornecidos pelo banco central de um Estado-Membro a determinadas instituições de crédito inserem-se, regra 

geral, no âmbito de aplicação das regras em matéria de auxílios estatais. Nesta questão, ver Comunicação da Comissão 

sobre a aplicação, a partir de 1 de agosto de 2013, das regras em matéria de auxílios estatais às medidas de apoio aos 

bancos no contexto da crise financeira («comunicação sobre o setor bancário»), JO C 216 de 30.7.2013, p. 1. No entanto, 

a Comissão esclareceu que, quando um banco central não reage a uma crise bancária com medidas seletivas a favor de 

determinados bancos, mas sim com medidas gerais abertas a todos os operadores comparáveis do mercado (por exemplo, 

concedendo empréstimos a todo o mercado nas mesmas condições), estas medidas gerais, muitas vezes, não são 

abrangidas pelo âmbito de aplicação do controlo dos auxílios estatais 

84 Processo C-482/99, Acórdão França/Comissão (Stardust), de 16/05/2002. Ver também Processo C-278/00, Acórdão 

Grécia/Comissão, de 29/04/2004 e os Processos apensos C-328/99 e C-399/00, Acórdão Itália e SIM 2 Multimedia 

SpA/Comissão, de 08/05/2003. Finalmente, Processos apensos T-443/08 e T-455/08, Acórdão Freistaat Sachsen e Land 

Sachsen-Anhalt e outros/Comissão, de 24/03/2011. 

85 Uma medida adotada por uma autoridade pública e que favorece determinadas empresas ou produtos não perde o 

caráter de vantagem gratuita pelo facto de ser total ou parcialmente financiada por contribuições impostas pela autoridade 

pública e de incidir sobre as empresas em causa. Ver Processo 78/76, Acórdão Steinike & Weinlig, de 22/03/1977 e 

Processo C-83/98 P., Acórdão França/Ladbroke Racing Ltd e Comissão, de 16/05/2000. 
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A transferência de recursos estatais pode assumir numerosas formas, tais como 

subvenções diretas, empréstimos, garantias, investimentos diretos no capital de 

empresas e prestações em espécie. Um compromisso firme e concreto no que se refere 

à disponibilização posterior dos recursos estatais também é considerado uma 

transferência de recursos estatais. Também não é necessário, para que se considere 

ocorrer transferência de recursos estatais, uma transferência positiva de fundos, 

bastando que o Estado renuncie a receitas que, doutro modo, lhe teriam sido pagas86 87. 

A criação de um risco suficientemente concreto que corresponda à imposição de um 

encargo suplementar para o Estado no futuro, através de uma garantia ou de uma 

proposta contratual, é suficiente para efeitos do artigo 107.º, n.º 1 do Tratado88. 

Do mesmo modo, a concessão de acesso ao domínio público ou a recursos 

naturais ou a concessão de direitos especiais ou exclusivos sem uma remuneração 

adequada em consonância com as taxas de mercado aplicadas, pode corresponder a 

uma renúncia de receitas públicas (e, mais uma vez, bem como a concessão de uma 

vantagem). Nestas situações, releva determinar se o Estado, para além do seu papel de 

                                                

86 Processo C-83/98 P., Acórdão França/Ladbroke Racing Ltd e Comissão, de 16/05/2000. 

87 Por exemplo, uma «quebra» nas receitas fiscais e da segurança social devido a isenções ou reduções de impostos ou de 

contribuições para a segurança social concedidas pelo Estado-Membro, ou isenções da obrigação de pagar coimas ou 

outras sanções pecuniárias, cumpre o requisito de recursos estatais do artigo 107.º, n.º 1, do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia. Neste sentido, leia-se o Acórdão Banco Exterior de España, de 15/03/1994, Processo 

C-387/92, relativo a isenções fiscais. Além disso, as derrogações à regras normais de insolvência, que permitem às 

empresas prosseguir a atividade em circunstâncias em que não poderiam fazê-lo, caso fossem aplicadas as regras 

normais nessa matéria, podem implicar um encargo suplementar para o Estado se os organismos públicos estiverem entre 

os principais credores da empresa supracitada nos casos em que esses montantes constituírem, na prática, uma remissão 

das dívidas públicas- Processo C-295/97, Acórdão Piaggio, de 17/06/1999, e Processo C-200/97, Acórdão Ecotrade, de 

01/12/1998. 

88 Se as autoridades públicas ou as empresas públicas fornecerem bens ou serviços a um preço inferior ao preço de 

mercado, tal implica uma perda de recursos estatais (bem como a concessão de uma vantagem). 
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gestor dos ativos públicos, atua como autoridade reguladora que prossegue objetivos 

políticos ao tornar o processo de seleção das empresas em causa sujeito a critérios 

qualitativos (estabelecidos ex ante de uma forma transparente e não discriminatória89). 

Caso o Estado atue como entidade reguladora, pode legitimamente decidir não 

maximizar as receitas que poderia alcançar, sem serem abrangidas pelo âmbito de 

aplicação das regras em matéria de auxílios estatais, e desde que, por um lado, todos os 

operadores em causa desfrutem de igualdade de tratamento e, por outro lado, exista uma 

relação inerente entre a consecução do objetivo regulamentar e a renúncia de receitas90. 

De todo modo, pode assentar-se o princípio de que existe uma transferência de 

recursos estatais se, num determinado caso, as autoridades públicas não cobrarem o 

montante normal, de acordo com o seu sistema geral, pelo acesso ao domínio público ou 

aos recursos naturais ou pela concessão de determinados direitos especiais ou 

exclusivos.  

                                                

89 Ver Processo T-475/04, Acórdão Bouygues SA/Comissão, de 04/07/2007, em que o Tribunal Geral declarou que, na 

concessão de acesso a um recurso público escasso, como o espetro de radiofrequências, as autoridades desempenharam 

simultaneamente as funções de regulador das telecomunicações e de gestor de tais recursos públicos. 

90 Ver, nesse sentido, a Decisão da Comissão, de 20 de julho de 2004, relativa ao auxílio estatal NN 42/2004 – França - 

Alteração das taxas devidas pela Orange e pela SFR a título das licenças UMTS, JO C/275 de 8.11.2005, p. 3, 

considerandos 28-30, defendida pelos Tribunais da União (processo T-475/04, Acórdão Bouygues SA/Comissão, de 

04/07/2007, e Processo C‑431/07 P, Acórdão Bouygues e Bouygues Télécom/Comissão, de 02/04/2009). Neste caso, no 

que se refere à concessão de espetro de radiofrequências UMTS, o Estado desempenhou simultaneamente as funções de 

regulador das telecomunicações e de gestor de tais recursos e prosseguiu os objetivos regulamentares estabelecidos pela 

Diretiva 97/13/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de abril de 1997, relativa a um quadro comum para 

autorizações gerais e licenças individuais no domínio dos serviços de telecomunicações (JO L 117 de 7.5.1997, p. 15) Em 

tal situação, os órgãos jurisdicionais da União confirmaram que a atribuição das licenças sem maximizar as receitas que 

poderiam ter sido obtidas não envolve a concessão de um auxílio estatal, tendo em conta que as medidas em causa foram 

justificadas pelos objetivos regulamentares estabelecidos na Diretiva 97/13/CE e cumpriam o princípio da não 

discriminação. Pelo contrário, no processo C-279/08 P., Acórdão Comissão/Países Baixos, de 25/03/2010, o Tribunal não 

identificou motivos regulamentares que justificassem a concessão sem análise dos direitos de emissão livremente 

negociáveis. 
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Anote-se, porém, que a ocorrência de um efeito indireto negativo nas receitas do 

Estado decorrente de medidas de regulação não constitui uma transferência de recursos 

estatais se for uma característica intrínseca da medida91 92. 

Ainda no que concerne à exigência de que as medidas de auxílio se corporizem 

em transferência de recursos estatais, cumpre estabelecer que a origem dos recursos 

não é relevante desde que, antes de serem direta ou indiretamente transferidos para os 

beneficiários, sejam colocados sob controlo público e estejam, por conseguinte, à 

disposição das autoridades nacionais, mesmo que a titularidade do direito de propriedade 

não seja pública, nem se tornem propriedade da autoridade pública93. 

Por conseguinte, as subvenções financiadas por imposições parafiscais ou por 

contribuições obrigatórias impostas pelo Estado e geridas e repartidas em conformidade 

com as disposições do regime público implicam uma transferência de recursos estatais, 

mesmo que não sejam geridas pelas autoridades públicas. Além disso, o simples facto de 

as subvenções serem financiadas, em parte, por contribuições voluntárias de caráter 

privado não é suficiente para excluir a existência de recursos estatais, já que o fator 

                                                

91 Processo C-379/98, Acórdão PreussenElektra, de de 13/03/2001. 

92 Por exemplo, uma derrogação às disposições do direito do trabalho que altere o quadro das relações contratuais entre as 

empresas e os trabalhadores não constitui uma transferência de recursos estatais, embora possa implicar uma redução 

das contribuições para a segurança social ou dos impostos pagos ao Estado. Veja-se os Processos apensos C-72/91 e C-

73/91, Acórdão Sloman Neptun Schiffahrts, de 17/03/1993; Processos apensos C-52/97, C-53/97 e C-54/97, Acórdão 

Viscido e outros, de 07/05/1998; e Processo C-189/91, Acórdão Kirsammer-Hack, de 30/11/1993, relativamente ao facto de 

a não aplicação de determinadas disposições do direito do trabalho não constituir uma transferência de recursos estatais. 

93 Ver, por exemplo, Processo C-206/06, Acórdão Essent Netwerk Noord, de 17/07/2008; Processo C-83/98 P, Acórdão 

França/Ladbroke Racing e Comissão, de 16/05/2000; Ver, também, Processo T-358/94, Acórdão Air France/Comissão, de 

12/12/1996, relativo a um auxílio concedido pela Caisse des Dépôts et Consignations que foi financiado com depósitos 

voluntários de particulares que poderiam ser retirados a qualquer momento. Tal não afetou a conclusão de que os fundos 

supracitados eram recursos estatais, uma vez que a Caisse pôde utilizá-los a partir do saldo produzido por depósitos e 

levantamentos como se estivessem permanentemente à sua disposição. Finalmente, ver Processo C-83/98 P, Acórdão 

França/Ladbroke Racing e Comissão, de 16/05/2000. 
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relevante não é a origem dos recursos, mas o grau de intervenção da autoridade pública 

na definição da medida e do seu modo de financiamento. 

A exclusão da verificação do critério da transferência de recursos estatais apenas 

pode suceder em peculiares situações em que, designadamente, os recursos dos 

membros de uma associação comercial forem afetos a um fim específico no interesse 

dos membros, decidido por uma organização privada e com fins puramente comerciais, e 

desde que o Estado membro atue, simplesmente, na qualidade de um veículo com vista a 

tornar obrigatória a contribuição introduzida pelas organizações do setor94. 

Deixando o plano nacional da atribuição das medidas de auxílio e passando para 

o plano europeu, é de anotar que a transferência de recursos estatais também sucede 

nos casos em que os recursos estão à disposição conjunta de vários Estados membros e 

estes decidam, também em conjunto, sobre a utilização desses recursos95. Já os 

recursos provenientes da União (por exemplo, de fundos estruturais) ou de instituições 

financeiras internacionais, tais como o FMI, devem também ser considerados recursos 

estatais se as autoridades nacionais dispuserem de poder discricionário no que se refere 

à utilização de tais recursos (em especial a seleção dos beneficiários). 

Em contrapartida, se tais recursos são concedidos diretamente pela União ou 

pelas instituições financeiras internacionais, sem qualquer poder discricionário das 

autoridades nacionais, não constituem recursos estatais.  

                                                

94 Processo 173/73, Acórdão Itália/Comissão, de 13/06/2006; Processos apensos C-78/90 a C-83/90, Acórdão Compagnie 

Commerciale de l'Ouest, de 11/03/1992; Processo C-206/06, Acórdão Essent Netwerk Noord, de 17/07/2008; Processos 

apensos T-139/09, T-243/09 e T-328/09, Acórdão França e outros/Comissão, de 27/09/2012; Processo C-345/02, Acórdão 

Pearle, de 15/07/2004 e Processo C-677/11 Acórdão Doux élevages SNC e outros, de 30/05/2013. 

95 Seria esse o caso, por exemplo, dos fundos do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE).   
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A transferência de recursos entendidos como estatais pode acontecer mesmo em 

casos de uma redistribuição financeira de uma entidade privada para outra no caso de tal 

transferência ter origem numa intervenção do Estado, nomeadamente, se a transferência 

foi gerida por um organismo, público ou privado, designado pelo Estado. 

A regulamentação que conduz à redistribuição financeira de uma entidade privada 

para outra sem que seja necessária a intervenção do Estado não implica uma 

transferência de recursos estatais, se os fundos fluírem diretamente de uma entidade 

privada para outra, sem passar por um organismo público ou privado designado pelo 

Estado para gerir a transferência96 97. 

Uma última referência, à situação em que os encargos suplementares impostos 

por lei a particulares podem ser classificados como recursos estatais. É o que sucede 

quando uma empresa privada é nomeada por lei para cobrar os referidos montantes em 

nome do Estado e para os encaminhar para os beneficiários, sem permitir que a empresa 

que cobra esses montantes utilize as correspondentes receitas para fins diferentes dos 

previstos na lei. Neste caso, os montantes em questão permanecem sob controlo público 

                                                

96 Por exemplo, uma obrigação imposta por um Estado-Membro aos fornecedores de eletricidade privados de comprar 

eletricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis aos preços mínimos fixados não implica a transferência 

direta ou indireta de recursos estatais para as empresas produtoras desse tipo de eletricidade. Neste caso, as empresas 

em causa (ou seja, os fornecedores privados de eletricidade) não são designadas pelo Estado para gerir um regime de 

auxílios, mas são apenas vinculadas por uma obrigação de compra de um tipo específico de eletricidade com os seus 

próprios recursos financeiros. No entanto, estamos perante recursos estatais nos casos em que as tarifas pagas pelos 

particulares transitam através de uma entidade pública ou privada designada para encaminhá-las para os beneficiários. 
97 Processo C-379/98, Acórdão PreussenElektra, de 13/03/2001. Neste Aresto, o Tribunal afirmou que a imposição de uma 

obrigação de compra a empresas privadas não constitui uma transferência direta ou indireta de recursos estatais e que 

esta classificação não é alterada, em virtude da diminuição das receitas das empresas sujeitas a esta obrigação, o que é 

suscetível de causar uma diminuição das receitas fiscais, uma vez que tal constitui uma característica intrínseca da 

medida. Neste caso, a empresa privada não foi autorizada a transferir os custos adicionais aos seus clientes. Ver 

igualmente Processo C-222/07, Acórdão UTECA, de 05/03/2009, sobre as contribuições obrigatórias impostas aos 

radiodifusores a favor de produção cinematográfica que não implique a transferência de recursos estatais. 
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e estão, por conseguinte, disponíveis para as autoridades nacionais, o que é motivo 

suficiente para poderem ser considerados recursos estatais98. E dado que este princípio é 

aplicável tanto aos organismos públicos, como a empresas privadas, nomeados para 

efetuar a cobrança e processar os pagamentos, a alteração do estatuto do intermediário 

de organismo público para entidade privada é irrelevante para o critério da transferência 

de recursos estatais se o Estado continuar a controlar rigorosamente essa entidade. 

 

c. O favorecimento ou a vantagem 

O artigo 107.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia exige 

que a medida de auxílio concedida favoreça o respetivo destinatário. Quer isto dizer que 

a vantagem que decorre do favorecimento pode consubstanciar-se em qualquer benefício 

económico que a empresa destinatária não teria obtido em condições normais de 

mercado, ou seja, na ausência da intervenção do Estado. 

Visa-se apenas avaliar o efeito da medida sobre a empresa, não sendo a causa e 

o objetivo da intervenção estatal relevantes nesta sede. 

Dum modo simplista, pode dizer-se que sempre que a situação financeira de uma 

empresa melhorar como resultado da intervenção do Estado, existe uma vantagem. Para 

proceder a esta avaliação, a situação financeira da empresa na sequência da medida 

deve ser comparada com a situação financeira em que a empresa se encontraria, caso a 

medida não tivesse sido introduzida99 100. 

                                                

98 Processo C-206/06, Acórdão Essent Netwerk Noord, de 17/07/2008. 

99 Uma vez que apenas o efeito da medida sobre a empresa deve ser tido em conta, a questão de saber se a vantagem é 

obrigatória para a empresa, na medida em que não podia evitar ou recusá-la, é irrelevante. 
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Por outro lado, para a noção de auxílio estatal releva, não só, a concessão de 

vantagens económicas positivas, como também a isenção ou diminuição de encargos 

económicos pode constituir uma vantagem. Esta última é uma categoria vasta que inclui 

qualquer mitigação dos encargos que normalmente oneram o orçamento de uma 

empresa, e abrange todas as situações em que os operadores económicos são 

dispensados dos custos inerentes às suas atividades económicas, mesmo quando não 

há qualquer obrigação legal de os assumir101 102. 

É de referir que, a existência de uma vantagem não é excluída pelo simples facto 

das empresas concorrentes em outros Estados membros poderem estar numa posição 

mais favorável do que a destinatária da medida, já que a verificação da vantagem 

assenta numa análise da situação financeira da empresa no seu próprio contexto jurídico 

e factual com e sem a medida específica, e não abrange a avaliação da posição relativa 

das empresas concorrentes103 104. 

                                                                                                                                              

100 Processo C-39/94, Acórdão SFEI e outros, de 11/07/1996; Processo C-342/96, Acórdão Espanha/Comissão, de 

29/04/1999; e Processo 173/73, Acórdão Itália/Comissão, de 02/07/1974. 

101 Processo 173/73, Acórdão Itália/Comissão, de 02/04/1974; Parecer do Advogado-Geral Fennelly, Processo C-251/97 

França/Comissão, e Processo C-280/00, Acórdão Altmark Trans, de 05/10/1999, relativo à diminuição dos encargos sociais 

como contrapartida dos custos resultantes para as empresas de acordos coletivos em matéria de adaptações e redução da 

duração de trabalho. 

102 Processo C-387/92, Acórdão Banco Exterior de España, de 15/03/1994; Processo C-156/98, Acórdão 

Alemanha/Comissão, de 19/09/2000; Processo C-6/97, Acórdão Itália/Comissão, de 19/05/1999; Processo C-172/03, 

Acórdão Heiser, de 03/03/2005; Processo C-126/01, Acórdão GEMO SA, de 20/11/2003, relativo à recolha e eliminação 

gratuita de resíduos. Processo C-241/94, Acórdão França/Comissão, de 26/09/1996; Processo C-5/01, Acórdão 

Bélgica/Comissão, de 12/12/2002; e Processo T-565/08, Acórdão Corsica Ferries France SAS/Comissão, de 29/03/2011. 

103 Processo 173/73, Acórdão Itália/Comissão, de 02/07/1974 e Processo T-55/99, Acórdão Confederación Española de 

Transporte de Mercancías/Comissão, de 29/09/2000. 

104 Os custos decorrentes das obrigações legais impostas pelo Estado podem, em princípio, ser considerados referentes 

aos custos inerentes à atividade económica, de modo que qualquer compensação por estes custos confere uma vantagem 

à empresa. Tal significa que a existência de uma vantagem não é, em princípio, excluída pelo facto de o benefício não 

exceder a compensação recebida por um custo decorrente da imposição de uma obrigação legal. O mesmo se aplica à 

redução dos custos que a empresa não teria suportado se não tivesse existido um incentivo decorrente da medida estatal, 

já que sem este incentivo a empresa teria estruturado as suas atividades de forma diferente. A existência de uma 
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No que diz respeito à compensação dos custos suportados para fornecer um 

serviço de interesse económico geral, o Tribunal esclareceu, no Acórdão Altmark 105 que 

a concessão de uma vantagem pode ser excluída se estiverem reunidos quatro critérios 

cumulativos. Em primeiro lugar, a empresa beneficiária deve estar efetivamente 

incumbida do cumprimento de obrigações de serviço público e tais obrigações devem 

estar claramente definidas; em segundo lugar, os parâmetros com base nos quais será 

calculada a compensação devem ser previamente estabelecidos de forma objetiva e 

transparente; em terceiro lugar, a compensação não pode ultrapassar o que é necessário 

para cobrir total ou parcialmente os custos ocasionados pelo cumprimento das 

obrigações de serviço público, tendo em conta as receitas obtidas, assim como um lucro 

razoável; e, em quarto lugar, se a empresa responsável pelo cumprimento de obrigações 

de serviço público não for escolhida na sequência de um concurso público para 

selecionar um concorrente capaz de prestar os serviços referidos ao menor custo para a 

comunidade, o nível da compensação necessário deve ser determinado com base numa 

análise dos custos que uma empresa média, bem gerida e adequadamente equipada 

com os meios necessários para cumprir as obrigações de serviço público, teria suportado 

                                                                                                                                              

vantagem também não é excluída se uma medida compensar encargos de natureza diferente que não estejam 

relacionados com a referida medida. 

Por exemplo, se uma empresa recebe uma subvenção para efetuar um investimento numa região assistida, não se pode 

alegar que tal não atenua os custos que normalmente oneram o orçamento da empresa, tendo em conta que, na ausência 

da subvenção, a empresa não teria realizado o investimento.  

Veja-se, também, Processo C-81/10 P, Acórdão France Télécom SA/Comissão, de 08/12/2011. Tal é aplicável, 

logicamente, à isenção dos custos incorridos por uma empresa para substituir o estatuto dos funcionários pelo estatuto dos 

assalariados comparável ao dos seus concorrentes, o que confere uma vantagem à empresa em causa (na qual existia 

alguma incerteza anterior na sequência do acórdão do Tribunal Geral no processo T-157/01, Acórdão Danske 

Busvognmoend/Comissão, de 16/03/2004). Ver igualmente, no que se refere à compensação de custos ociosos, o 

Processo T-25/07, Acórdão Iride SpA e Iride Energia SpA/Comissão, de 11/02/2009. 

105 Processo C-280/00, Acórdão Altmark Trans, de 24/07/2003. 
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para cumprir estas obrigações, tendo em consideração as receitas obtidas e um lucro 

razoável pelo cumprimento das obrigações106.  

As situações que se têm vindo a descrever referem-se a vantagens diretamente 

atribuídas a um beneficiário, seja por via da entrega de subvenções ou subsídios, seja 

por via da eliminação de despesas ou custos inerentes à atividade da empresa 

beneficiada. 

Todavia, importa não olvidar que é possível conferir uma vantagem a outras 

empresas que não aquelas para as quais são diretamente transferidos recursos estatais 

(vantagem indireta)107, e que uma medida pode igualmente constituir uma vantagem 

direta para a empresa beneficiária e uma vantagem indireta para outras empresas108. 

Finalmente, o beneficiário direto da medida pode ser uma empresa ou uma entidade 

(pessoa singular ou coletiva) que não exerça qualquer atividade económica109. 

Estas vantagens indiretas devem ser distinguidas de meros efeitos económicos 

secundários inerentes a quase todas as medidas de auxílio estatal110 111. Para este 

                                                

106 A Comissão descreveu estes critérios na sua comunicação sobre a aplicação das regras da UE em matéria de auxílios 

estatais à compensação concedida pela prestação de serviços de interesse económico geral- JO C de 11.1.2012. p. 4. 

107 Processo C-156/98, Acórdão Alemanha/Comissão, de 19/09/2000; Processo C-403/10, Acórdão Mediaset 

SpA/Comissão, de 28/07/2011; Processo C-382/99, Acórdão Países Baixos/Comissão, de 13/06/2002; Processo T-424/05, 

Acórdão Itália/Comissão, de 04/03/2009. 

108 Por exemplo, empresas que operam em níveis subsequentes de atividade. Caso uma empresa intermediária seja um 

mero veículo para a transferência da vantagem para o beneficiário e não conserve qualquer vantagem, não deverá 

normalmente ser considerada destinatária de um auxílio estatal. 

109 Processo C-403/10 P, Acórdão Mediaset SpA/Comissão, de 28/07/2011. 

110 Por exemplo, através de um aumento de produção.  

111 Existe uma vantagem indireta se a medida tiver sido concebida de forma a distribuir os seus efeitos secundários a 

empresas ou grupos de empresas identificáveis. É este o caso, por exemplo, se o auxílio direto for, de facto ou de direito, 

condicionado à compra de bens ou serviços produzidos apenas por determinadas empresas (por exemplo, apenas as 

empresas estabelecidas em determinadas zonas). 
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propósito, os efeitos previsíveis da medida devem ser examinados de um ponto de vista 

ex ante.  

No contexto da matéria que se tem vindo a desenvolver, atinente à ocorrência de 

favorecimento ou vantagem de uma empresa beneficiária de uma medida de auxílio para 

efeitos de aplicação do disposto no artigo 107.º, n.º 1 do Tratado, é de ressaltar a 

existência do princípio do investidor numa economia de mercado para identificar a 

presença de auxílio estatal nas situações de investimento público. Com efeito, as 

transações realizadas pelos organismos públicos não conferem uma vantagem à 

respetiva contraparte- e, por isso, não configuram auxílios públicos- desde que sejam 

efetuadas consonantemente com as condições normais de mercado112. 

Assim, para determinar se o investimento de um organismo público constitui 

auxílio estatal, é necessário avaliar se, em circunstâncias semelhantes, um investidor 

privado de dimensão comparável que participe em condições normais de uma economia 

de mercado poderia ter sido levado a fazer o investimento em questão113. 

Do mesmo modo, os órgãos jurisdicionais da União desenvolveram o teste do 

credor privado, a fim de examinar se as renegociações de dívidas por credores públicos 

implicam um auxílio estatal, comparando o comportamento de um credor público com o 

de credores privados hipotéticos que se encontrem em situação semelhante114.  

                                                

112 Processo C-39/94, Acórdão SFEI e outros, de 11/07/1996. 

113 Ver, por exemplo, processo C-142/87, Acórdão Bélgica/Comissão («Tubemeuse»), de 21/03/1990, e Processo C-

305/89, Acórdão Itália/Comissão («Alfa Romeo»), de 21/03/1991; Processo T-16/96, Acórdão Cityflyer Express/Comissão, 

de 30/04/1998; Processos apensos T-129/95, T-2/96 e T-97/96, Acórdão Neue Maxhütte Stahlwerke e Lech-

Stahlwerke/Comissão, de 21/01/1999; Processos apensos T-228/99 e T-233/99, Acórdão Westdeutsche Landesbank 

Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Comissão, de 06/03/2003. 

114 Processo C-525/04 P, Acórdão Espanha/Comissão, de 22/11/2007; Processo C-73/11 P, Acórdão Frucona/Comissão, 

de 24/01/2013; Processo C-256/97, Acórdão DMTransport, de 29/06/1999. 
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Finalmente, os órgãos jurisdicionais da União desenvolveram também o teste do 

vendedor privado, a fim de avaliar se a venda realizada por um organismo público implica 

um auxílio estatal, analisando se um vendedor privado, em condições normais de 

mercado, poderia ter obtido um preço igual ou melhor115. 

Estes princípios, ou testes, constituem variações do mesmo conceito básico de 

que o comportamento das autoridades públicas ou empresas deve ser comparado com o 

de operadores económicos privados semelhantes em condições normais de mercado, 

para determinar se as transações económicas realizadas por essas autoridades ou 

empresas concedem uma vantagem às suas contrapartes.  

Destarte, o teste do operador numa economia de mercado consubstancia o 

método relevante para avaliar se uma série de transações económicas realizadas por 

autoridades públicas, organismos públicos ou empresas públicas, têm lugar em 

condições normais de mercado e, portanto, se implicam a concessão de uma vantagem 

(que não se teria verificado em condições normais de mercado) para as empresas em 

causa. Ou seja, o objetivo deste teste é o de determinar se o Estado, no que se refere a 

uma concreta transação, concedeu uma vantagem a uma empresa por não agir como um 

operador numa economia de mercado. 

Para este efeito, apresenta-se despiciendo o facto da intervenção estatal constituir 

o meio racional para a prossecução de objetivos de política pública (v.g., emprego, 

                                                

115 Processos apensos T-268/08 e T-281/08, Acórdãao Land Burgenland e Áustria/Comissão, de 28/02/2012. 
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formação)116, bem como a circunstância da empresa beneficiária não retirar qualquer 

rendibilidade da medida auxiliadora que lhe foi atribuída. 

Na verdade, o que se pretende é clarificar se a atuação pública na concessão da 

medida é consentânea com a atuação de um operador de mercado em situação similar. E 

se a resposta a esta questão for negativa, então é forçoso concluir que a empresa 

beneficiária recebeu uma vantagem económica que não teria obtido em condições 

normais de mercado, e que, por isso, a coloca numa situação mais favorável 

relativamente aos seus concorrentes117. Por conseguinte, para efeitos do teste do 

operador numa economia de mercado, apenas devem ser tidos em conta os benefícios e 

as obrigações relacionados com a situação do Estado na qualidade de operador 

económico118, excluindo-se, desta forma, as atuações do Estado na qualidade de 

autoridade pública. 

A avaliação da conformidade da intervenção estatal com as condições de 

mercado deve acontecer numa base ex ante, tendo em conta as informações disponíveis 

no momento em que a intervenção foi decidida, pois que, como é consabido, qualquer 

operador prudente numa economia de mercado realizará, normalmente, a sua própria 

                                                

116 Processo C-124/10 P, Acórdão Comissão/EDF, de 05/06/2012; Processo 234/84, Acórdão Bélgica/Comissão, de 

10/07/1986; Processo 40/85, Acórdão Bélgica/Comissão, de 10/07/1986; Processos apensos C-278/92 a C-280/92, 

Acórdão Espanha/Comissão, de 14/09/1994; Processo C-334/99, Acórdão Alemanha/Comissão, de 28/01/2003; Processos 

apensos T-228/99 e T-233/99, Acórdão Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Comissão, de 

06/03/2003; Processo T-20/03, Acórdão Kahla Thüringen Porzellan/Comissão, de 24/09/2008; e Processo T-98/00, 

Acórdão Linde/Comissão, de 17/10/2002. 

117 Processos apensos T-228/99 e T-233/99, Acórdão Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land 

NordrheinWestfalen/Comissão, de 06/03/2003; Processo C-124/10 P, Acórdão Comissão/EDF, de 05/06/2012; Processo C-

387/92, Acórdão Banco Exterior de España, de 15/03/1994; e Processo C-6/97, Acórdão Itália/Comissão, de 19/05/1999. 

118 Processo C-124/10 P, Acórdão Comissão/EDF, de 05/06/2012; Processo 234/84, Acórdão Bélgica/Comissão, de 

10/07/1986; Processo 40/85, Acórdão Bélgica/Comissão, de 10/07/1986; Processos apensos C-278/92 a C-280/92, 

Acórdão Espanha/Comissão, de 14/09/1994; e Processo C-334/99, Acórdão Alemanha/Comissão, de 28/01/2003. 
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avaliação ex ante da estratégia e das perspetivas financeiras de um projeto, por exemplo, 

através de um plano de atividades. Para este efeito, as avaliações realizadas após a 

transação ter sido efetuada, com base na constatação retrospetiva de que foi 

efetivamente rendível ou não, ou em justificações subsequentes do curso de ação 

efetivamente escolhido, não são relevantes119. 

A conformidade de uma operação com as condições de mercado deve ser 

avaliada por referência aos efeitos da transação na empresa em causa, desconsiderando 

o facto de, eventualmente, os meios específicos utilizados para efetuar essa transação 

não estarem disponíveis para os operadores de mercado. Neste seguimento, a 

aplicabilidade do teste do operador numa economia de mercado não pode ser excluída 

pelo simples facto de, por exemplo, os meios utilizados pelo Estado serem de natureza 

fiscal. 

A aplicação do teste do operador numa economia de mercado não se mostra 

isenta de dificuldades. Pelo contrário. 

O primeiro passo a percorrer na aplicação deste teste é o de diferenciar duas 

possíveis situações: aquelas em que a conformidade da transação com as condições de 

mercado pode ser determinada de forma empírica por dados de mercado específicos, e 

as situações em que, devido à ausência de tais dados, a conformidade da operação com 

as condições de mercado tem de ser avaliada à luz de outros métodos disponíveis. 

                                                

119 Processo C-124/10 P, Acórdão Comissão/EDF, de 05/06/2012; Processo C-482/99, Acórdão França/Comissão, de 

16/05/2002; e Processo T-16/96, Acórdão Cityflyer Express/Comissão, de 30/04/1998. 

O nível de sofisticação de tal avaliação ex ante pode variar em função da complexidade da transação em causa e do valor 

dos ativos, bens ou serviços implicados. Normalmente, estas avaliações ex ante devem ser efetuadas com o apoio de 

peritos com competências e experiência adequadas. Estas avaliações devem basear-se sempre em critérios objetivos e 

não devem ser afetadas por considerações políticas. As avaliações efetuadas por peritos independentes podem fornecer 

uma confirmação adicional da credibilidade da avaliação. 
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Na primeira das elencadas situações- em que a conformidade da transação com 

as condições de mercado pode ser empiricamente determinada- são relevantes os 

seguintes dados de mercado específicos: a) quando a transação é efetuada «pari passu» 

por entidades públicas e operadores privados; b) quando diz respeito à venda e compra 

de ativos, bens e serviços (ou outras transações comparáveis) através de concurso 

aberto, transparente, não discriminatório e incondicional120.  

Nos casos em que uma transação é efetuada nos mesmos termos e condições (e, 

por conseguinte, com o mesmo nível de risco e de remuneração) por organismos 

públicos e operadores privados que se encontrem numa situação comparável- transação 

«pari passu»-, pode, normalmente, deduzir-se que tal transação está em conformidade 

com as condições de mercado. Pelo contrário, se os organismos públicos e os 

operadores privados que se encontram numa situação comparável participarem na 

mesma transação em simultâneo, mas em diferentes termos ou condições, tal indica, 

regra geral, que a intervenção do organismo público não está em conformidade com as 

condições de mercado121. 

                                                

120 Nestes casos, se os dados de mercado específicos relativos à transação revelarem que esta não se encontra em 

conformidade com as condições de mercado, não seria normalmente adequado utilizar outras metodologias de avaliação 

para chegar a uma conclusão diferente.  

Ver, também, Processos apensos T-268/08 e T-281/08, Acórdão Land Burgenland e Áustria/Comissão (privatização do 

Bank Burgenland), de 28/02/2012, nos quais o Tribunal Geral concluiu que os preços de mercado fixados pelos estudos de 

avaliação não são relevantes se tiver sido realizado um concurso apropriado. Neste último caso, os resultados dos preços 

de mercado resultam das ofertas efetiva e corretamente apresentadas no processo de concurso. 

121 Os termos e condições não podem ser considerados os mesmos se os organismos públicos e os operadores privados 

intervierem nas mesmas condições, mas em momentos diferentes, na sequência de uma alteração da situação económica. 

No entanto, se as transações forem diferentes e não forem realizadas simultaneamente, o simples facto dos termos e as 

condições serem diferentes não constitui um indício determinante (positivo ou negativo) quanto ao facto de a transação 

realizada pelo organismo público estar em conformidade com as condições de mercado. 

Ver, a esse respeito, Processo T-296/97, Acórdão Alitalia/Comissão, de 12/12/2000. 
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São diversos os critérios a considerar para determinar se subsiste uma transação 

«pari passu», mormente, o critério cronológico, a identidade das condições da transação 

para todos os operadores envolvidos, a magnitude do impacto económico dos 

operadores privados, e a posição substancial ab initio da entidade pública e dos 

operadores privados122. 

                                                

122 Em especial, para considerar uma transação «pari passu», devem ser avaliados os seguintes critérios:  

(1) Se a intervenção dos organismos públicos e dos operadores privados é decidida e efetuada simultaneamente 

(ou seja, as intervenções são «concomitantes») ou se há um lapso de tempo e se ocorreu uma alteração da 

situação económica entre essas intervenções; 

(2) Se os termos e as condições da transação são os mesmos para as entidades públicas e para todos os 

operadores privados envolvidos, tendo também em conta a possibilidade de aumento ou diminuição do nível de 

risco ao longo do tempo; 

(3) Se a intervenção dos operadores privados tem um impacto económico real e não é meramente simbólica ou 

marginal; 

(4) Se a posição de partida das entidades públicas e dos operadores privados envolvidos é comparável no que 

se refere à transação, tendo em conta, por exemplo, a sua exposição anterior face às empresas em causa, as 

possíveis sinergias que podem ser obtidas, em que medida os diferentes investidores suportam custos de 

transação semelhantes, ou qualquer outra circunstância específica do operador privado ou público que possa 

distorcer a comparação. Naturalmente, a decisão tomada pelo operador privado não deve ter sido influenciada 

pelas autoridades públicas.   

Por exemplo, no caso Citynet Amsterdam, a Comissão considerou que dois operadores privados que detinham um terço do 

total de investimentos de capital numa empresa (considerando também a estrutura acionista global e que as suas ações 

são suficientes para formar uma minoria de bloqueio em relação a qualquer decisão estratégica da empresa) podem ser 

considerados economicamente relevantes (ver Decisão 2008/729/CE da Comissão, de 11 de dezembro de 2007, relativa 

ao auxílio estatal C-53/2006 Citynet Amsterdam, Países Baixos. JO L 247 de 16.9.2008, p. 27, considerandos 96-100).  

Por outro lado, no processo N-429/2010 Banco Agrícola da Grécia (BAG), JO C 317 de 29.10.2011, p. 5, a participação 

privada atingiu apenas 10 % do investimento, em contraste com os 90 % do Estado, pelo que a Comissão concluiu que as 

condições «pari passu» não foram cumpridas, uma vez que o capital injetado pelo Estado não foi acompanhado de uma 

participação comparável de um acionista privado nem foi proporcional ao número de ações detidas pelo Estado.  

Ver igualmente Processo T-296/97, Acórdão Alitalia/Comissão, de 12/12/2000. 

Os custos de transação podem dizer respeito aos custos que os respetivos investidores suportam para fins de rastreio e 

seleção do projeto de investimento, organização dos termos do contrato ou controlo do desempenho ao longo do período 

de vigência do contrato. Por exemplo, nos casos em que os bancos públicos suportam sistematicamente os custos do 

rastreio de projetos de investimento para o financiamento de empréstimos, o simples facto de os investidores privados 

realizarem investimentos em conjunto à mesma taxa de juro não é suficiente para excluir a existência de auxílio. 

A condição «pari passu» pode não ser aplicável quando a participação pública é um requisito rigoroso para a participação 

dos operadores privados na transação, uma vez que tal poderá indicar que a entidade pública em causa está em condições 

de contribuir de modo único para a operação, que nenhum operador de mercado pode replicar. 
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O outro dado de mercado específico, que permite uma avaliação empírica da 

conformidade da transação com as condições normais de mercado é o relativo à venda e 

compra de ativos, bens e serviços (ou outras transações comparáveis) através de 

concursos abertos, transparentes, não discriminatórios e incondicionais. 

Assim, se a venda e compra de ativos, bens e serviços- ou outras transações 

comparáveis, como a locação de certos bens ou a atribuição de concessões para a exploração 

comercial de recursos naturais- for efetuada na sequência de um concurso suficientemente 

publicitado, aberto, transparente, não discriminatório e incondicional, em conformidade 

com os princípios das diretivas relativas aos contratos públicos (mesmo nos casos em que 

as diretivas relativas aos contratos públicos não são, como tal, aplicáveis), pode presumir-se 

que as transações estão em conformidade com as condições de mercado123.  

O procedimento concursal, para valer como um dado específico de mercado que 

possibilite a avaliação empírica da conformidade da transação com as condições normais 

de mercado, deve, portanto, satisfazer diversas exigências. 

Em primeiro lugar, o procedimento concursal deve ser aberto, isto é, as condições 

para a apresentação de propostas a concurso devem ser suficientemente amplas para 

permitir a todos os candidatos interessados e elegíveis participar no processo124.  

                                                

123 Em matéria concursal importa, além de outros, tomar em consideração o teor da Diretiva 2004/17/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2004, relativa à coordenação dos processos de adjudicação de contratos nos 

sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais (JO L 134 de 30.4.2004, p. 1) e a Diretiva 2004/18/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2004, relativa à coordenação dos processos de adjudicação 

dos contratos de empreitada de obras públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de 

serviços (JO L 134 de 30.4.2004, p. 114). 

124 No que se refere às características do concurso, um «procedimento aberto» em conformidade com o requisito das 

regras aplicáveis aos contratos públicos é seguramente aceitável, mas um «concurso limitado» também pode ser 

considerado suficiente para determinar o preço de mercado, salvo se os operadores interessados forem impedidos de 

participar no concurso sem motivos válidos. 
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Em segundo lugar, o procedimento concursal deve ser transparente, de modo a 

permitir que todos os proponentes interessados sejam informados de forma igual e 

razoável em cada fase do processo de concurso. A acessibilidade de informação, o 

tempo suficiente para os proponentes interessados, bem como a clareza dos critérios de 

seleção e de adjudicação são elementos fundamentais para um procedimento de seleção 

transparente. Uma proposta deve ser suficientemente publicitada, para que todos os 

potenciais compradores possam tomar conhecimento da mesma125.  

Em terceiro lugar, o procedimento concursal deve assegurar o tratamento 

equitativo e não discriminatório dos concorrentes, oferecer critérios objetivos de seleção e 

de adjudicação previamente especificados no que se refere ao processo, sendo 

imperativo que os critérios de adjudicação permitam comparar e avaliar as propostas de 

forma objetiva. 

Em quarto lugar, o procedimento concursal deve ser incondicional, no sentido de 

que a proposta de venda de ativos, bens ou serviços não deve conter termos ou 

condições restritivos da liberdade do potencial comprador para adquirir, vender ou usar. 

Ou seja, uma proposta de venda de ativos, bens ou serviços é incondicional quando um 

potencial comprador, independentemente de exercer ou não determinadas atividades, 

tem, geralmente, liberdade para adquirir ativos, bens e serviços a vender e de os utilizar 

                                                                                                                                              

Por outro lado, um diálogo concorrencial ou um procedimento por negociação sem publicação prévia confere um amplo 

poder discricionário às entidades adjudicantes e pode restringir a participação de operadores interessados. Por 

conseguinte, estes procedimentos só podem ser considerados suficientes para estabelecer preços de mercado em casos 

excecionais. O procedimento por negociação sem publicação de um anúncio de concurso não é, portanto, suficiente para 

garantir que o procedimento conduz à seleção do concorrente capaz de prestar os serviços ao preço de mercado.  

125 O grau de publicidade necessário para assegurar a publicação suficiente num determinado caso depende das 

características dos ativos, bens e serviços a vender. Os ativos, bens e serviços que, em virtude do seu valor elevado ou de 

outras características, possam suscitar o interesse de investidores que operam a nível europeu ou internacional, devem ser 

publicitados de modo a atrair potenciais compradores que operam a nível europeu ou internacional. 
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para os seus próprios fins. Se houver uma condição para que o comprador assuma 

obrigações especiais- que não sejam as decorrentes do direito nacional geral ou de uma 

decisão das autoridades de planeamento- em benefício das autoridades públicas ou de 

interesse público geral, o procedimento não pode ser considerado incondicional.   

Em quinto lugar, o único critério pertinente para a escolha do comprador deve ser 

o do preço mais elevado, tendo em conta também as disposições contratuais exigidas126, 

devendo ser consideradas apenas as propostas credíveis e vinculativas127. Para 

determinar um preço de mercado, o concurso deve dar origem a um nível de 

concorrência suficiente para ser considerado um processo de concurso competitivo. No 

caso de procedimentos em que é evidente que apenas um operador consegue, de modo 

realista, apresentar uma proposta credível, o procedimento não pode ser considerado 

concorrencial e, portanto, não se pode entender que o mesmo determina de modo 

adequado o preço de mercado da transação. 

Em síntese final, é possível afirmar que, nos casos em que o preço de mercado é 

fixado através de transações «pari passu» ou de procedimento concursal, o resultado que 

daí deriva, em termos de avaliação da conformidade da transação com as condições de 

mercado, não pode ser contestado por outras metodologias de avaliação128.  

 

                                                

126 Por exemplo, a garantia pós-venda do vendedor ou outros compromissos pós-venda. 

127 Os critérios devem ser definidos de modo a permitir uma concorrência efetiva que proporcione ao proponente bem-

sucedido uma rendibilidade normal, nada mais. Na prática, isto implica a utilização de propostas que coloquem um peso 

significativo no componente «preço» da proposta ou que, de outro modo, sejam suscetíveis de alcançar um resultado 

competitivo (por exemplo, certas propostas reversíveis com critérios de adjudicação suficientemente claros). 

128 Tais como estudos independentes- ver Processos apensos T-268/08 e T-281/08, Acórdão Land Burgenland e 

Áustria/Comissão, de 28/02/2012. 
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Nas situações de ausência de dados de mercado específicos129, a conformidade 

da operação com as condições de mercado deve ser avaliada à luz de outro método 

disponível. Tal método reconduz-se à avaliação comparativa. 

Assim, em termos de avaliação comparativa, a determinação da conformidade da 

transação com as condições de mercado pode ser apreciada em função dos termos e 

das condições em que transações comparáveis, efetuadas por operadores privados 

comparáveis, tiveram lugar também em situações comparáveis. 

Para identificar uma referência adequada, é necessário prestar especial atenção 

ao tipo de operador em causa130, ao tipo de operação em causa131 e ao(s) mercado(s) em 

causa132.  

O calendário das operações é também particularmente relevante sempre que, 

entre o momento da transação-referência e o momento da transação visada, tiverem 

ocorrido desenvolvimentos económicos significativos. P ode ser necessário ajustar as 

referências de mercado disponíveis de acordo com as características específicas da 

transação do Estado (por exemplo, a situação da empresa beneficiária e do mercado 

relevante)133 134. 

                                                

129 Propiciados, como vimos, pelas condições «pari passu» e procedimento concursal. 

130 Por exemplo, um grupo de explorações, uma empresa operativa, um fundo especulativo, ou um investidor a longo prazo 

que tencione obter lucros a mais longo prazo. 

131 Por exemplo, participações no capital ou operações relativas a dívidas. 

132 Por exemplo, mercados financeiros, mercados das tecnologias de rápido crescimento, dos serviços de utilidade pública 

ou das infraestruturas. 

133 Ver processos apensos T-228/99 e T-233/99, Acórdão Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land 

NordrheinWestfalen/Comissão, de 06/03/2003. 

134 Pode suceder, todavia, que o método da avaliação comparativa não se revele adequado para estabelecer preços de 

mercado se os valores de referência disponíveis não tiverem sido definidos tendo em conta as considerações de mercado 

ou se os preços existentes estiverem consideravelmente distorcidos por intervenções públicas.  
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Derradeiramente, anote-se que, por vezes, a avaliação comparativa não 

determina um valor de referência «exato», mas estabelece, em alternativa, uma série de 

valores possíveis através da avaliação de um conjunto de transações comparáveis, e que 

podem orientar o resultado da averiguação da conformidade da transação com as 

condições de mercado135. 

Se nenhum dos critérios de avaliação já referidos for aplicável, a determinação da 

conformidade da transação com as condições normais de mercado pode ser realizada 

com o recurso a uma metodologia de avaliação normalizada e geralmente aceite. Impõe-

se, evidentemente, que tal metodologia assente em dados fiáveis, verificáveis e objetivos 

disponíveis, que devem ser suficientemente pormenorizados e refletir a situação 

económica no momento em que a operação foi decidida, tendo em conta o nível de risco 

e as expectativas futuras. Em função do valor da transação, a solidez da avaliação deve, 

normalmente, ser confirmada mediante a realização de uma análise de sensibilidade, 

avaliando os diversos cenários comerciais, preparando planos de contingência e 

comparando os resultados com metodologias de avaliação alternativas. Poderá ser 

necessário realizar uma nova avaliação ex ante se a transação for adiada e devem ter-se 

em conta as recentes alterações das condições do mercado136 137. 

                                                

135 Nos casos em que o objetivo da avaliação consiste em analisar se a intervenção do Estado está em conformidade com 

as condições de mercado, é normalmente adequado considerar medidas de tendência central, tais como a média ou 

mediana do conjunto de transações comparáveis. Em certos casos, quando existe uma variação considerável em redor da 

medida de tendência central, poderá revelar-se mais adequado centrar as atenções na mediana em vez da média.  
136 Ver Processo T-366/00, Acórdão Scott/Comissão, de 29/03/2007, e Processo T-274/01, Acórdão Valmont Nederland 

BV/Comissão, de 16/09/2004. 

137 A título de exemplo, uma metodologia normalizada amplamente aceite para determinar o rendimento (anual) dos 

investimentos consiste em calcular a taxa interna de rendibilidade (TIR). É ainda possível avaliar uma decisão de 

investimento em termos do valor atual líquido (VAL), que produz resultados equivalentes à TIR na maioria dos casos. Para 

avaliar se o investimento é realizado em condições de mercado, o rendimento do investimento deve ser comparado com o 
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A escolha de uma metodologia de avaliação adequada pode depender da 

situação do mercado, da disponibilidade dos dados ou do tipo de transação138 139.  

A análise contrafactual é outro método usado nos casos de exposição económica 

prévia da entidade pública à empresa beneficiária, visto que, o facto da entidade pública 

em causa ter exposição económica prévia a uma empresa (por exemplo, se se trata de 

                                                                                                                                              

rendimento normal esperado do mercado. Um rendimento esperado normal (ou custo de capital do investimento) pode ser 

definido como a média do rendimento esperado que o mercado exige do investimento com base em critérios geralmente 

aceites, nomeadamente, o risco do investimento, tendo em conta a situação financeira da empresa e as especificidades do 

setor, da região ou do país. Caso este rendimento normal não possa ser esperado com razoabilidade, o mais provável é 

que o investimento não se realizasse em condições de mercado. Em geral, quanto mais arriscado for o projeto, mais 

elevada será a taxa de rendimento que os financiadores exigirão, ou seja, mais elevado será o custo de capital. 

A TIR não se baseia nos ganhos contabilísticos num dado ano, mas tem em conta o fluxo dos futuros fluxos de caixa que o 

investidor espera receber ao longo de todo o período de vida do investimento. Define-se como a taxa de desconto para a 

qual o VAL dos fluxos de caixa é igual a zero. 

O VAL é a diferença entre os fluxos de caixa positivos e negativos ao longo do período de vida do investimento, 

descontados à rendibilidade adequada (o custo de capital).  

Existe uma correlação perfeita entre o VAL e a TIR nos casos em que a TIR é igual ao custo de oportunidade do investidor. 

Se o VAL do investimento é positivo, isto implica que o projeto apresenta uma TIR que excede a taxa de rendimento 

exigida (custo de oportunidade do investidor). Nesse caso, compensa realizar o investimento. Se o projeto apresentar um 

VAL igual a zero, a TIR do projeto é igual à taxa de rendimento exigida. Nesse caso, é indiferente para o investidor realizar 

o investimento ou investir noutro local. Nos casos em que o VAL é negativo, a TIR é inferior ao custo de capital e o 

investimento não é suficientemente rendível, uma vez que existem melhores oportunidades noutros locais. Sempre que a 

TIR e o VAL conduzirem a diferentes decisões de investimento (tal diferença de resultado pode surgir, nomeadamente, na 

realização de projetos que se excluem mutuamente), o método VAL deve, em princípio, ser preferido em conformidade com 

a prática do mercado. 

Os métodos para determinar a TIR ou o VAL de um investimento não resultam habitualmente num valor preciso passível de 

ser aceite como o único preço de mercado possível, mas sim num intervalo de possíveis preços de mercado (dependendo 

das circunstâncias económicas e jurídicas e de outras circunstâncias específicas da transação inerentes ao método de 

avaliação). Nos casos em que o objetivo da avaliação consiste em analisar se a intervenção do Estado está em 

conformidade com as condições de mercado, é normalmente adequado considerar medidas de tendência central, tais 

como a média ou mediana do conjunto de transações comparáveis. 

138 Por exemplo, enquanto um investidor tem por objetivo gerar lucros através de investimentos em empresas (caso em que 

a TIR ou o VAL são suscetíveis de constituir o método mais adequado), um credor pretende obter o pagamento dos 

montantes em dívida (o montante do capital e os juros) por um devedor no período contratual e juridicamente determinado 

(caso em que a avaliação dos ativos de garantia, por exemplo, o valor de ativo, poderia ser mais relevante). 

139 Os operadores prudentes numa economia de mercado avaliam, em regra, as suas intervenções através da utilização de 

diversas metodologias diferentes para corroborar as estimativas. As diferentes metodologias que convergem no mesmo 

valor constituirão mais um indício para a determinação de um verdadeiro preço de mercado. Assim, a existência de 

metodologias de avaliação complementares que corroborem os resultados entre si será considerada uma indicação 

positiva ao avaliar se uma transação está em conformidade com as condições de mercado. 
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um acionista ou se tiver concedido empréstimos ou garantias), deve ser tomado em 

consideração ao determinar se uma transação está em conformidade com as condições 

de mercado. Contudo, essa exposição prévia não deve constituir por si só o resultado de 

auxílios estatais anteriores, ou de uma intervenção que não foi realizada em condições 

de mercado140. 

Deste modo, a exposição prévia decorrente de intervenções realizadas em 

condições de mercado deve ser considerada no contexto dos “cenários contrafactuais” 

para efeitos do teste do operador numa economia de mercado. Por exemplo, no caso de 

uma intervenção de capital próprio ou de dívida de uma empresa pública em dificuldade, 

o rendimento esperado de um investimento desta natureza deve ser comparado com o 

rendimento esperado no cenário contrafactual da liquidação da empresa141.  

Em derradeiro lugar, refira-se a existência de considerações específicas no que 

tange aos empréstimos e garantias concedidas por entidades públicas, no sentido de 

indagar da sua conformidade com as condições normais de mercado. 

                                                

140 Ver Processo C-334/99, Acórdão Alemanha/Comissão, de 28/01/2003; Processos apensos T-268/08 e T-281/08, 

Acórdão Land Burgenland e Áustria/Comissão, de 28/02/2012; Processos apensos T-228/99 e T-233/99, Acórdão 

Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Comissão, de 06/03/2003. 

141 Caso a liquidação proporcione maiores lucros ou menores perdas, um operador de mercado prudente teria enveredado 

por essa opção. Para este efeito, os custos de liquidação a considerar não devem incluir os custos relacionados com as 

responsabilidades das autoridades públicas, mas somente os custos que um operador de mercado racional incorreria, 

tendo igualmente em conta a evolução do contexto social, económico e ambiental em que opera.   

No Processo T-565/08, Acórdão Corsica Ferries France/Comissão, de 11/09/2012, o Tribunal Geral confirmou que, em 

princípio, poderia ser economicamente racional a longo prazo para os investidores privados, em especial para os maiores 

grupos de empresas, pagar indemnizações complementares (por exemplo, para proteger a imagem de marca de um 

grupo). Contudo, a necessidade de pagar tais indemnizações complementares deve ser demonstrada rigorosamente no 

caso específico para as atividades que necessitam de proteção de imagem e deve demonstrar-se igualmente que tais 

pagamentos são uma prática estabelecida por parte das empresas privadas em circunstâncias semelhantes (simples 

exemplos não são suficientes). 

Ver, também, Processo T-296/97, Acórdão Alitalia/Comissão, de 12/12/2000; Processo C-73/11 P, Acórdão 

Frucona/Comissão, de 24/01/2013; e Processo C-334/99, Acórdão Alemanha/Comissão, de 28/01/2003. 
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Com efeito, os empréstimos e garantias concedidos por entidades públicas 

(incluindo empresas públicas) podem implicar auxílio estatal se não estiverem em 

conformidade com as condições de mercado.  

Qualquer garantia concedida em condições mais favoráveis do que as condições 

de mercado, tendo em conta a situação económica do mutuário, confere uma vantagem a 

este último (que paga uma taxa que não reflete adequadamente o risco que o garante 

assume). Em geral, as garantias ilimitadas não estão em conformidade com as condições 

normais de mercado. O mesmo se aplica a garantias implícitas resultantes da 

responsabilidade do Estado por dívidas de empresas públicas em situação de insolvência 

protegidas das regras normais de insolvência142 143. 

 

d. A seletividade 

A subsunção positiva de uma medida auxiliadora no disposto no artigo 107.º, n.º 

1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia exige que a mesma medida 

favoreça ou conceda vantagem a certas empresas ou certas produções.  

Quer isto dizer que somente são abrangidas pela noção de auxílio as medidas 

que concedem uma vantagem de forma seletiva a certas empresas, a certas categorias 

                                                

142 Ver Processo T-154/10, Acórdão França/Comissão Europeia, de 20/09/2012. 

143 No que diz respeito a garantias, uma situação triangular que envolva uma entidade pública como garante, o mutuário e o 

mutuante tem, regra geral, de ser analisada. Na maior parte dos casos, os auxílios só poderiam estar presentes a nível do 

mutuário, uma vez que a garantia pública pode conceder-lhe uma vantagem, ao permitir-lhe crédito a uma taxa que este 

não conseguiria obter no mercado sem a garantia (ou recorrendo a empréstimos numa situação em que, excecionalmente, 

os empréstimos não poderiam ter sido obtidos no mercado independentemente da taxa). No entanto, em determinadas 

circunstâncias específicas, a concessão de uma garantia pública poderá igualmente implicar um auxílio ao mutuante, em 

especial, nos casos em que a garantia é concedida ex post sobre uma obrigação existente entre o mutuante e o mutuário, 

ou caso um empréstimo garantido seja utilizado para reembolsar um empréstimo não garantido- ver Processo C-275/10, 

Acórdão Residex Capital/Gemeente Rotterdam, de 08/12/2011. 
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de empresas ou a certos setores económicos. Contrariamente, as medidas de caráter 

geral, que estão efetivamente à disposição de todas as empresas que operam num 

Estado membro, numa base de igualdade, não são seletivas.  

É de assinalar que, para que as medidas tenham um caráter verdadeiramente 

geral, o seu âmbito de aplicação não deve ser reduzido, de facto, por fatores que limitem 

o seu efeito prático. Nem um grande número de empresas elegíveis (que pode até incluir 

todas as empresas de um determinado setor), nem a diversidade e dimensão dos setores 

a que pertencem constituem fundamentação para concluir que uma iniciativa estatal 

constitui uma medida geral de política económica, se dela não puderem beneficiar todos 

os setores144.  

Importa realizar, com o intuito de clarificar a noção de seletividade nos termos da 

legislação em matéria de auxílios estatais, a destrinça entre seletividade material e 

geográfica.  

A seletividade material de uma medida implica que esta seja aplicável apenas a 

algumas empresas (grupos) ou certos setores da economia num determinado Estado 

membro, e pode derivar de uma estipulação de jure ou de facto. 

                                                

144 O facto de o âmbito de aplicação de uma medida ser determinado de forma objetiva, não é, por si só, suficiente para 

estabelecer o caráter geral da medida e não exclui seletividade. Ver, a este propósito, o Processo C-143/99, Acórdão 

Adria-Wien Pipeline, de 08/11/2001. 

Já no Processo T-379/09, Acórdão Itália/Comissão, de 13/09/2012, a medida em causa era uma isenção parcial do imposto 

especial de consumo sobre o diesel utilizado para o aquecimento de estufas. O Tribunal Geral salientou que o facto de a 

isenção poder beneficiar todas as empresas que escolham a produção com efeito de estufa não foi suficiente para 

estabelecer o caráter geral da medida. 
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A seletividade de jure resulta diretamente dos critérios jurídicos para a concessão 

de uma medida que está formalmente reservada apenas a certas empresas145. 

A seletividade de facto pode ser estabelecida, nos casos em que, apesar de os 

critérios formais para a aplicação da medida serem formulados em termos gerais e 

objetivos, a estrutura da medida acaba por conduzir a um resultado ontológico similar ao 

que decorre da seletividade de jure, ou seja, a medida apenas é aplicável a certas 

empresas, tendo em conta um tipo de dimensão, situadas em determinada zona, relativas 

a determinado setor146, etc..  

A seletividade de facto pode, ainda, resultar de condições ou barreiras impostas 

pelos Estados membros, impeditivas de que determinadas empresas beneficiem da 

medida147. 

A seletividade pode, também, decorrer de práticas administrativas discricionárias, 

o que sucede nas situações em que a medida é aplicável, prima facie, a todas as 

empresas, mas o exercício de discricionariedade das entidades públicas conduz a uma 

                                                

145 Por exemplo, com uma determinada dimensão, situadas numa determinada zona, que desenvolvem a sua atividade em 

determinados setores, com uma determinada forma jurídica, sociedades constituídas durante um determinado período, 

empresas que pertencem a um grupo com determinadas características ou sociedades responsáveis por determinadas 

funções no seio de um grupo.. 

146 Foi este o caso nos Processos apensos C-106/09 P e C-107/09 P, Acórdão Comissão e Espanha/Governo de Gibraltar 

e Reino Unido, de 15/11/2011, relativos à reforma fiscal de Gibraltar, que favoreceu de facto as sociedades offshore. Ver 

n.º 101 e seguintes do mesmo acórdão. A reforma introduziu um sistema constituído por três impostos aplicáveis a todas 

as empresas em Gibraltar, a saber, um imposto sobre os salários, um imposto de ocupação imobiliária e uma taxa de 

registo. O limite do imposto sobre os salários e do imposto de ocupação imobiliária seria 15 % dos lucros. O Tribunal 

concluiu que esta combinação de impostos excluía a priori qualquer tributação de empresas offshore, uma vez que não 

tinham qualquer matéria coletável devido à ausência de trabalhadores e à ausência de imóveis em Gibraltar. 

147 Por exemplo, a aplicação de uma medida fiscal (como um crédito fiscal) apenas a investimentos superiores a um 

determinado limiar pode significar que a medida é de facto reservada às empresas com um volume significativo de 

recursos financeiros- Processos apensos T-92/00 e T-103/00, Acórdão Ramondin SA e Ramondín Cápsulas SA/Comissão, 

de 06/03/2002. 
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limitação, efetiva ou potencial, dos beneficiários da medida. Tal é o caso quando o 

cumprimento dos critérios indicados não implica automaticamente o direito à medida.   

Pode afirmar-se que as entidades concedentes da medida têm poderes 

discricionários na aplicação da mesma se os critérios para a concessão do auxílio forem 

formulados em termos muito gerais ou vagos, e que impliquem, necessariamente, uma 

margem de conformação na avaliação148.  

Num outro plano, refira-se que, é facilmente percetível, em princípio, que as 

medidas positivas ad hoc adotadas pelos Estados membros, e que beneficiem uma ou 

mais empresas bem identificadas (por exemplo, a concessão de fundos ou ativos a certas 

empresas), têm um caráter seletivo, dado que reservam um tratamento favorável a uma 

empresa ou a um pequeno número de empresas. Todavia, a situação é geralmente 

menos clara quando os Estados membros adotam medidas mais vastas, aplicáveis a 

todas as empresas que satisfaçam determinados critérios, que reduzem os encargos que 

essas empresas teriam normalmente de suportar149.  

Em tais casos, a seletividade das medidas deve, regra geral, ser avaliada através 

de uma análise em três fases. Em primeiro lugar, o sistema de referência deve ser 

identificado. Em segundo lugar, é necessário determinar se uma dada medida constitui 

uma derrogação a esse sistema, no sentido em que estabelece uma diferenciação entre 

                                                

148 Por exemplo, a administração fiscal pode variar as condições para a concessão de uma isenção fiscal de acordo com as 

características do projeto de investimento apresentado para apreciação. Do mesmo modo, se as autoridades competentes 

dispuserem de um amplo poder de discrição para determinar os beneficiários ou as condições em que o benefício fiscal é 

concedido com base em critérios não relacionados com o sistema fiscal, tais como a manutenção dos postos de trabalho, 

deve considerar-se que o exercício desse poder de discrição favorece «certas empresas ou certas produções». 

Ver Processo C-256/97, Acórdão Déménagements-Manutention Transport SA (DMT), de 29/06/1999, e Processo C-6/12 P, 

Acórdão Oy, de 18/07/2013. 

149 Por exemplo, isenções fiscais ou de segurança social para as empresas que preencham certos critérios. 
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operadores económicos que, à luz dos objetivos intrínsecos ao regime, se encontram 

numa situação factual e jurídica comparável. Avaliar se existe uma derrogação é o 

elemento-chave desta parte do teste e permite concluir se a medida é seletiva prima 

facie. Se a medida em causa não constituir uma derrogação ao sistema de referência, 

não é seletiva. No entanto, caso constitua uma derrogação (e, por conseguinte, for 

seletiva prima facie), é necessário determinar, na terceira fase do ensaio, se a medida 

derrogatória é justificada pela natureza ou pelo regime geral do sistema- o sistema de 

referência150. Se uma medida seletiva prima facie for justificada pela natureza ou pelo 

regime geral do sistema, não será considerada seletiva e, portanto, não é abrangida pelo 

âmbito de aplicação do artigo 107.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia151. 

Contudo, a análise em três fases não pode ser aplicada em determinados casos 

específicos, tendo em conta os efeitos práticos das medidas em questão. Com efeito, 

importa salientar que o artigo 107.º, n.º 1 não estabelece qualquer distinção entre as 

medidas de intervenção estatal em função das suas causas ou objetivos, mas define-as 

em relação aos respetivos efeitos, independentemente das técnicas utilizadas. Tal 

significa que, em determinados casos excecionais, não é suficiente analisar se certa 

medida constitui uma derrogação às regras do sistema de referência, tal como são 

definidas pelo Estado membro em causa, apresentando-se igualmente necessário avaliar 

se os limites do sistema de referência foram concebidos de uma forma coerente, ou, pelo 

                                                

150 Ver, por exemplo, Processo C-279/08 P, Acórdão Comissão/Países Baixos (NOx), de 08/09/2011, e o Processo C-

143/99, Acórdão Adria-Wien Pipeline, de 08/11/2001. 

151 Ver, por exemplo, Processos apensos C-78/08 a C-80/08, Acórdão Paint Graphos e outros, de 08/09/2011, e Processo 

C-308/01, Acórdão GIL Insurance, de 29/04/2004. 
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contrário, de uma forma claramente arbitrária ou tendenciosa, de modo a favorecer 

determinadas empresas que se encontram numa situação comparável no que se refere à 

lógica subjacente do sistema em causa152. 

O sistema de referência constitui um quadro contextual de acordo com o qual a 

seletividade de uma medida é avaliada. Este sistema intenta delimitar as fronteiras no 

sentido de examinar se determinadas empresas beneficiam de uma derrogação às regras 

normais, que, em conjunto, constituem o sistema de referência e, por conseguinte, são 

tratadas de forma vantajosa em relação a outras empresas sujeitas às regras gerais do 

sistema. Assim, o sistema de referência é constituído por um conjunto coerente de regras 

que são, em regra, aplicáveis- com base em critérios objetivos- a todas as empresas 

abrangidas pelo seu âmbito de aplicação, este definido pelo seu objetivo. Em geral, estas 

regras definem não só o âmbito de aplicação desse sistema, mas também as condições 

                                                

152 Ver Processo C-487/06 P, Acórdão British Aggregates/Comissão, de 22/12/2008 e a jurisprudência aí citada; Processo 

C-279/08 P, Acórdão Comissão/Países Baixos, de 08/09/2011; e Processos apensos C-106/09 P e C-107/09 P, Acórdão 

Comissão e Espanha/Governo de Gibraltar e Reino Unido, de 15/11/2011. 

Nos Processos apensos C-106/09 P e C-107/09 P, Acórdão Comissão e Espanha/Governo de Gibraltar e Reino Unido, 

relativos à reforma fiscal de Gibraltar, o Tribunal de Justiça considerou que o sistema de referência definido pelo Estado 

membro em causa, embora fundado em critérios de caráter geral, discriminava, na prática, empresas que se encontravam 

numa situação comparável no respeitante ao objetivo da reforma fiscal, resultando na concessão de uma vantagem 

seletiva às sociedades offshore. A este respeito, o Tribunal considerou que o facto de as sociedades offshore não terem 

sido tributadas não foi uma consequência aleatória do regime, mas a consequência inevitável do facto de as bases de 

avaliação terem sido especificamente concebidas de modo a que as sociedades offshore não tivessem matéria coletável.   

Pode ser igualmente necessária uma verificação semelhante em certos casos relativos a tributações para fins especiais, 

sempre que existam elementos que indiquem que os limites da tributação foram concebidos de uma forma claramente 

arbitrária ou tendenciosa, de modo a favorecer certos produtos ou certas atividades que se encontram numa situação 

comparável no respeitante à lógica subjacente das tributações em causa.  

No Acórdão Ferring- Processo C-53/00, de 22/11/2001- o Tribunal de Justiça considerou seletiva uma tributação imposta 

sobre a venda direta de medicamentos pelos laboratórios farmacêuticos, mas não sobre a venda pelos grossistas. Tendo 

em conta as circunstâncias factuais específicas levadas ao conhecimento do Tribunal- como o objetivo claro da medida e 

os seus efeitos-, este não examinou simplesmente se a medida em questão conduziria a uma derrogação ao sistema de 

referência constituído pela tributação. Comparou também as situações dos laboratórios farmacêuticos (sujeitos à 

tributação) e dos grossistas (excluídos), concluindo que a não aplicação do imposto sobre as vendas diretas efetuadas 

pelos grossistas se equiparava a conceder-lhes uma isenção fiscal seletiva prima facie. 
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em que se aplica o sistema, os direitos e obrigações das empresas a ele sujeitas e as 

especificidades técnicas do funcionamento do sistema153.  

Após o estabelecimento do sistema de referência, a próxima etapa da análise 

consiste em examinar se uma dada medida estabelece uma diferenciação entre 

empresas em derrogação a esse sistema. Para o efeito, é necessário determinar se a 

medida em questão é suscetível de favorecer certas empresas ou certas produções em 

comparação com outras empresas que se encontram numa situação factual e jurídica 

semelhante, tendo em conta o objetivo intrínseco do sistema de referência154. 

É de notar que está vedado aos Estados membros a invocação da realização de 

objetivos de política externa (v.g. objetivos de política regional, ambiental ou industrial) 

                                                

153 No caso dos impostos, a construção do sistema de referência baseia-se em elementos como a matéria coletável, os 

sujeitos passivos, o facto gerador do imposto e as taxas de imposto. Por exemplo, um sistema de referência poderia ser 

identificado no que diz respeito ao regime de tributação das sociedades, ao sistema de IVA, ou ao sistema geral de 

impostos sobre os prémios de seguro. O mesmo se aplica às tributações para fins especiais (autónomas), tais como 

imposições sobre determinados produtos ou atividades com um impacto negativo sobre o ambiente ou a saúde, que não 

façam parte de um sistema de tributação mais amplo. Consequentemente, o sistema de referência é, em princípio, a 

própria tributação. 

Nesta temática, consultar Processos apensos C-78/08 a C-80/08, Acórdão Paint Graphos e outros, de 08/09/2011. Por 

vezes, o Tribunal aplica, neste contexto, o termo do «regime fiscal comum» (ver Processos apensos C-182/03 e C-217/03, 

Acórdão Bélgica e Fórum/Comissão, de 22/06/2006) ou do «regime fiscal geral» (ver Processo C-66/02, Acórdão 

Itália/Comissão, de 15/12/2005).  

Ver, também, a argumentação do Tribunal no que se refere à seletividade no Processo C-172/03, Acórdão Heiser, de 

03/03/2005; Processo C-308/01, Acórdão GIL Insurance, de 29/04/2004; Processo T-210/02, Acórdão RENV British 

Aggregates Association/Comissão, de 07/03/2012. Mesmo que seja introduzido um imposto no sistema jurídico nacional 

para transpor uma diretiva da UE, o referido imposto continua a ser o sistema de referência.    

154 Em geral, considera-se que todas as empresas com um rendimento se encontram numa situação jurídica e factual 

semelhante na perspetiva da tributação direta das empresas. No Acórdão Paint Graphos, o Tribunal de Justiça indicou, 

contudo, que, tendo em conta as especificidades das sociedades cooperativas que têm de respeitar princípios de 

funcionamento específicos, tais empresas não podem ser consideradas como estando numa situação factual e jurídica 

comparável à das empresas comerciais, desde que atuem de acordo com o interesse económico dos seus membros e as 

suas relações com os seus membros não sejam de natureza puramente comercial, mas pessoal e individual, sendo que os 

membros participam ativamente no funcionamento da empresa e têm direito à distribuição equitativa dos resultados do 

desempenho económico (ver Processos apensos C-78/08 a C-80/08, Acórdão Paint Graphos e outros, de 08/09/2011). 
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em justificação do tratamento diferenciado das empresas no âmbito de um determinado 

regime155.  

Destarte, se uma medida favorecer certas empresas ou produções que se 

encontram numa situação jurídica e factual comparável, a medida será considerada 

seletiva prima facie.  

  Por último, refira-se que uma medida que constitui uma derrogação ao sistema 

de referência- seletividade prima facie- pode deixar de ser considerada seletiva em 

virtude da sua natureza ou do regime geral do sistema. Tal é o caso quando uma medida 

resulta diretamente dos princípios básicos ou orientadores intrínsecos do sistema de 

referência ou quando resulta de mecanismos inerentes necessários para o 

funcionamento e a eficácia do sistema156. 

                                                

155 A este respeito, a estrutura de certas tributações para fins especiais (e, em especial, a sua base tributável), tais como os 

impostos em matéria de ambiente e saúde para evitar certas atividades ou produtos com um efeito adverso sobre o 

ambiente ou a saúde humana, integrará, regra geral, os objetivos políticos visados. Em tais casos, um tratamento 

diferenciado para as atividades/os produtos cuja situação é diferente do objetivo intrínseco prosseguido, tal como refletido 

na estrutura do imposto, não dá origem a um tratamento derrogatório. 

156 Pelo contrário, objetivos de política externa que não sejam inerentes ao sistema não podem ser invocados para esse 

efeito. 

Nesta matéria, Processos apensos C-78/08 a C-80/08, Acórdão Paint Graphos e outros, de 08/09/2011; Processo C-88/03, 

Acórdão Portugal/Comissão, de 06/09/2006; Processo C-279/08 P, Acórdão Comissão/Países Baixos (NOx), de 

08/09/2011; e Processo C-487/06 P, Acórdão British Aggregates/Comissão, de 22/12/2008. 

A base para uma possível justificação poderia ser, por exemplo, a necessidade de combater a fraude ou a evasão fiscal, a 

necessidade de tomar em consideração exigências específicas em matéria de contabilidade, a viabilidade administrativa, o 

princípio da neutralidade fiscal, a natureza progressiva do imposto sobre o rendimento e a sua lógica redistributiva, a 

necessidade de evitar a dupla tributação, e o objetivo de otimização da cobrança das dívidas fiscais. 

Nos processos apensos C-78/08 e C-80/08, Acórdão Paint Graphos e outros, o Tribunal referiu a possibilidade de se 

invocar a natureza ou o regime geral do sistema fiscal nacional como justificação para o facto de as sociedades 

cooperativas que distribuem aos seus membros todos os lucros não serem tributadas como cooperativas, desde que o 

imposto seja cobrado aos membros individuais. 
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Todavia, impõe-se aos Estados a introdução e aplicação de procedimentos de 

controlo e acompanhamento adequados para assegurar a lógica e a coerência do regime 

geral do sistema fiscal.  

De todo o modo, as medidas derrogatórias do sistema de referência não só 

devem ser justificadas pela natureza ou pelo regime geral do sistema, como igualmente 

estão submetidas ao princípio da proporcionalidade, no sentido de que não podem 

exceder os limites do estritamente necessário para atingir o objetivo legítimo prosseguido. 

Isto é, impõe-se a demonstração de que o objetivo perseguido pela medida derrogatória 

não poderia ser cumprido por medidas menos abrangentes157. 

A seletividade regional ou geográfica configura outra das condições de que 

depende o espoletamento da proibição inserta no artigo 107.º, n.º 1 do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia.   

Efetivamente, decorre do que vem de se explicitar que, em princípio, apenas as 

medidas cujo âmbito abrange a totalidade do território do Estado escapam ao critério de 

seletividade instituído o citado preceito do Tratado. Porém, a verdade é que o sistema de 

referência não deve, necessariamente, de conter-se dentro dos limites do Estado em 

causa. Ou seja, uma medida que confira vantagem a empresas numa parte do território 

nacional não deve ser considerada, automaticamente, seletiva. 

Neste ensejo, releva convocar a Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 

Europeia, que estabeleceu que as medidas de âmbito de aplicação regional ou local 

                                                

157 Quanto a estes aspetos, Processos apensos C-78/08 a C-80/08, Acórdão Paint Graphos e outros, de 08/09/2011; 

Processos apensos C-106/09 P e C-107/09 P, Acórdão Comissão e Espanha/Governo de Gibraltar e Reino Unido, de 

15/11/2011; Processo C-159/01, Acórdão Países Baixos/Comissão, de 29/04/2004; e Processo C-88/03, Acórdão 

Portugal/Comissão, de 06/09/2006. 
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podem não ser seletivas, desde que se encontrem preenchidos, no caso concreto, certos 

requisitos158. 

Nesta senda, e no tocante a medidas de natureza fiscal, deve estabelecer-se, de 

acordo com a Jurisprudência vertida no Acórdão Açores159, três cenários possíveis. 

O primeiro cenário é aquele em que a administração central de um Estado 

membro decide, unilateralmente, aplicar um nível inferior de tributação numa área 

geográfica definida. A situação descrita neste cenário desemboca na seletividade 

regional da medida.    

O segundo cenário corresponde à desconcentração simétrica dos poderes 

fiscais160. Neste caso, as medidas decididas pelas autoridades infraestatais não são 

seletivas, uma vez que é impossível determinar uma taxa de imposto normal capaz de 

constituir o quadro de referência.   

Finalmente, num cenário que envolve uma desconcentração assimétrica de 

poderes fiscais161, o resultado da avaliação do caráter seletivo da medida em causa 

dependerá do grau de autonomia da entidade em questão relativamente à administração 

central do Estado membro. Assim, se for possível recortar um estatuto de autonomia da 

entidade em causa, por referência à administração central do Estado membro, pode ser 

afastado o carácter seletivo, em termos geográficos, da medida em exame. 

                                                

158 O Acórdão de referência nesta matéria é o Acórdão Açores, que foi proferido no Processo C-88/03, Acórdão 

Portugal/Comissão, de 06/09/2006. É também ilustrativa e orientadora a Jurisprudência que decorre dos Processos 

apensos C-428/06 a C-434/06, Acórdão Unión General de Trabajadores de La Rioja, de 11/09/2008. 

159 Processo C-88/03, Acórdão Portugal/Comissão, de 06/09/2006. 

160 Está aqui em causa um modelo de repartição das competências fiscais no qual todas as autoridades infraestatais a um 

determinado nível (regional, distrital ou outro) de um Estado têm o mesmo poder autónomo de direito ou de facto para 

decidir a taxa de imposto aplicável no seu território de competência, independentemente da administração central. 

161 Neste cenário, só determinadas autoridades regionais ou locais podem adotar medidas fiscais aplicáveis no seu 

território. 



112 

 

A indagação da necessária autonomia da entidade regional implica a verificação 

cumulativa de três critérios162: autonomia institucional, autonomia de procedimento e 

autonomia económica e financeira. 

A autonomia institucional é estabelecida a partir do estatuto político, constitucional 

e administrativo da entidade regional ou local concedente da medida. Quer isto dizer que, 

se a dita entidade adota a medida no âmbito e no exercício do seu próprio estatuto 

político-constitucional, ocorre a necessária autonomia em face do governo central.  

O recorte e definição do estatuto da entidade concedente deve operar-se a partir 

do escrutínio dos instrumentos legislativos e normativos do Estado membro a que 

pertence a entidade regional ou local concedente da medida, especialmente, a Lei 

Constitucional respetiva. 

A autonomia de procedimento implica, de modo geral, que a decisão relativa a 

uma medida fiscal foi adotada com independência relativamente ao governo central, isto 

é, sem que este possa intervir diretamente e impositivamente na definição do conteúdo 

da medida. 

Impõe-se referenciar, a este propósito, que o facto de existir uma consulta ou um 

processo de concertação entre as autoridades centrais e regionais para evitar conflitos 

não exclui o estabelecimento da autonomia de procedimento de uma entidade 

                                                

162 Ver a argumentação do Tribunal no Processo C-88/03, Acórdão Portugal/Comissão, de 06/09/2006. 

A autoridade regional ou local deve ser considerada suficientemente autónoma em relação à administração central do 

Estado membro se desempenhar um papel fundamental na definição do quadro político e económico em que as empresas 

operam. É este o caso quando os três critérios cumulativos de autonomia são preenchidos: autonomia institucional, 

processual e económica. Se todos estes critérios de autonomia estiverem presentes quando uma autoridade regional ou 

local decidir adotar uma medida fiscal aplicável apenas no seu território, a região em causa, e não o Estado-Membro, 

constitui o quadro geográfico de referência. 
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infraestatal, desde que essa entidade, e não o governo central, tenha a última palavra no 

respeitante à adoção da medida em causa. E a circunstância da legislação, ou medida, 

adotada pelo entidade infraestatal ser objeto de controlo judicial, não significa, por si só, 

que essa entidade não dispõe de autonomia em matéria de procedimento, uma vez que a 

existência de controlo judicial constitui uma característica intrínseca do Estado de Direito. 

No que tange à autonomia económica e financeira, cumpre dizer que a mesma 

pode ser identificada nas situações em que uma entidade infraestatal assume a 

responsabilidade pelas consequências políticas e financeiras de uma medida de redução 

de imposto. Este não pode ser o caso se a entidade infraestatal não for responsável pela 

gestão de um orçamento, ou seja, quando não controla tanto as receitas como as 

despesas.  

Por conseguinte, para determinar a existência de autonomia económica e 

financeira, as consequências financeiras da medida fiscal na região não devem ser 

compensadas por auxílios ou subsídios de outras regiões ou do governo central. Deste 

modo, a existência de um nexo de causalidade direto, entre a medida fiscal adotada pela 

entidade infraestatal e o apoio financeiro de outras regiões ou da administração central 

do Estado membro, é causa de afastamento da exigida autonomia económica e 

financeira163.  

Desta feita, sendo atestada a tríplice autonomia, o quadro geográfico de 

referência para determinar a seletividade de uma medida é o território para o qual a 

                                                

163 A existência de autonomia económica e financeira não é prejudicada pelo facto de um défice de receitas fiscais em 

consequência da aplicação da desconcentração dos poderes fiscais (por exemplo, uma taxa de tributação inferior) ser 

compensado por um aumento paralelo nas mesmas receitas devido à chegada de novas empresas atraídas pelas taxas 

mais baixas. 
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autoridade regional ou local dispõe de competências, e não o território global do Estado 

membro164. 

Em matéria de auxílios públicos, assumem especial relevo os auxílios fiscais ou 

de natureza tributária, uma vez que tais medidas constituem instrumentos preferenciais 

de política económica de cada Estado membro. No entanto, estes auxílios, participantes 

das políticas fiscais adotadas pelos Estados membros, mormente no que se refere à 

repartição da carga fiscal pelos diversos fatores de produção, não podem deixar de 

serem conformes ao direito da União Europeia165. 

Em determinadas matérias atinentes a auxílios fiscais subsiste já um tratamento 

específico, conferido quer pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, quer pela 

Comissão Europeia. 

A título ilustrativo, no que respeita às sociedades cooperativas, porque estão 

sujeitas a princípios de funcionamento que as distinguem de outros operadores 

económicos166, o Tribunal de Justiça da União Europeia167 estabeleceu que não se 

                                                

164 Uma medida fiscal regional não tem de ser completamente autónoma em relação um sistema fiscal mais geral para que 

não constitua um auxílio estatal. Nomeadamente, não é necessário que o sistema fiscal em questão (matéria coletável, 

taxas de tributação, regras em matéria de cobrança de impostos e isenções fiscais) seja totalmente conferido à entidade 

infraestatal. Por exemplo, poderia considerar-se que a desconcentração do imposto sobre as sociedades limitada ao poder 

de alterar as taxas dentro de uma gama limitada, sem conferir a capacidade de alterar a matéria coletável (deduções fiscais 

e isenções, etc.), cumpre a condição de autonomia processual se o escalão predefinido permitir que a região em causa 

exerça competências autónomas de tributação significativas, sem que o governo central possa intervir diretamente no que 

se refere ao seu conteúdo. 

Além disso, os critérios de autonomia não exigem que as regras de cobrança de impostos sejam conferidas às autoridades 

regionais/locais, nem exigem que as receitas fiscais sejam efetivamente recolhidas por tais autoridades. A administração 

central pode continuar a ser responsável pela cobrança dos impostos descentralizados se os custos de cobrança forem 

suportados pela entidade infraestatal.  

165 Ver, nomeadamente, Processo C-182/08, Acórdão Glaxo Wellcome, de 17/09/2009, e a jurisprudência referida. 

166 Incluem-se aqui os requisitos de adesão específicos, o facto das suas atividades serem realizadas em benefício mútuo 

dos seus membros e não no interesse de investidores externos. Além disso, as reservas e os ativos não são distribuíveis e 

devem ser afetados aos interesses comuns dos membros. Por último, as cooperativas dispõem, de um modo geral, de um 

acesso restrito aos mercados acionistas e geram margens de lucro reduzidas. 
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encontram numa situação factual e jurídica comparável à das sociedades comerciais. E, 

por assim ser, o tratamento fiscal privilegiado das cooperativas pode não ser abrangido 

pelo âmbito de aplicação das regras em matéria de auxílios estatais168.  

Os organismos de investimento coletivo, que consubstanciam instrumentos de 

investimento, devem estar sujeitos a um nível de tributação adequado dado que operam, 

essencialmente, como organismos intermediários entre os investidores (terceiros) e as 

empresas às quais o investimento se destina. A ausência de regras fiscais especiais para 

reger os fundos/as sociedades de investimento poderia resultar no tratamento de um 

fundo de investimento como um contribuinte autónomo, o que faria incidir uma tributação 

adicional sobre qualquer rendimento ou lucro obtido pelo instrumento intermediário. Neste 

contexto, os Estados membros procuram, regra geral, reduzir os efeitos adversos da 

tributação sobre os investimentos através de fundos/sociedades de investimento em 

relação aos investimentos diretos realizados por investidores individuais e, na medida do 

                                                                                                                                              

 

167 Ver Processos apensos C-78/08 a C-80/08, Acórdão Paint Graphos e outros, de 08/09/2011. 

168 A não abrangência pelo âmbito de aplicação das regras em matéria de auxílios estatais, relativamente às medidas 

fiscais destinadas às cooperativas, acontece, desde que: 

- Atuem de acordo com os interesses económicos dos seus membros; 

- As suas relações com os membros não sejam puramente comerciais, mas pessoais e individuais; 

- Os membros participem ativamente na gestão da empresa; e 

- Tenham direito à distribuição equitativa dos resultados do desempenho económico.  

No entanto, caso se conclua que a sociedade cooperativa objeto de análise é comparável às empresas comerciais, é 

necessária uma segunda fase para determinar se o regime fiscal em causa for justificado pela lógica do sistema fiscal. 

Assim, importa salientar que é necessário que a medida esteja em conformidade com os princípios orientadores ou básicos 

do sistema fiscal do Estado membro (por referência aos mecanismos inerentes a este sistema). É possível invocar a lógica 

do sistema fiscal caso se consiga provar que as sociedades cooperativas que distribuem todos os lucros aos seus 

membros não são tributadas como cooperativas, desde que o imposto seja cobrado a cada um dos seus membros. No 

entanto, não é possível encontrar uma justificação válida para uma medida nacional que permita que os lucros resultantes 

de transações com terceiros que não são membros da cooperativa sejam isentos de impostos ou que os montantes pagos 

a essas partes a título de remuneração sejam deduzidos. Em qualquer caso, a tributação reduzida deve ser coerente com 

o princípio da proporcionalidade e não exceder o que é necessário. Além disso, o Estado em causa deve aplicar 

procedimentos adequados de controlo e acompanhamento.   
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possível, garantir que o imposto geral final sobre o cabaz de vários tipos de investimentos 

é o mesmo, independentemente do instrumento utilizado para o investimento. Assim 

sendo, as medidas fiscais destinadas a assegurar a neutralidade fiscal169 para 

investimentos em fundos/sociedades de investimento coletivos/as não devem ser 

consideradas seletivas sempre que essas medidas não tenham por efeito favorecer 

certas sociedades de investimento coletivo ou certos tipos de investimentos, mas sim 

reduzir ou eliminar a dupla tributação económica, em conformidade com os princípios 

gerais inerentes ao sistema fiscal em causa170. 

As medidas de amnistia fiscal podem, igualmente, assumir um carácter seletivo e, 

por conseguinte, proibido. 

As amnistias fiscais implicam, em regra, imunidade em matéria de sanções 

penais, coimas e (alguns ou todos) os pagamentos de juros. Embora certas amnistias 

exijam o pagamento total do montante de impostos devidos, outras envolvem uma 

dispensa parcial do montante do imposto devido. Em geral, uma medida de amnistia 

fiscal que é aplicável às empresas pode ser considerada uma medida geral se for dotada 

de natureza excecional, se for aberta a qualquer empresa de qualquer setor ou dimensão 

que tenha dívidas fiscais pendentes que devam ser pagas na data fixada pela medida, se 

                                                

169 Para este efeito, neutralidade fiscal significa que os contribuintes são tratados do mesmo modo quer invistam 

diretamente nos ativos, tais como títulos de dívida pública e as ações de sociedades por ações, ou indiretamente através 

de fundos de investimento. Por conseguinte, um regime fiscal para sociedades de investimento coletivo que cumpra o 

objetivo de transparência fiscal ao nível do instrumento intermediário pode constituir uma justificação possível em 

conformidade com a lógica do sistema fiscal em questão. 

170 Ainda nesta matéria, ver Processo T-445/05, Acórdão Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset 

Management/Comissão, de 04/03/2009, no qual o Tribunal Geral confirmou a Decisão 2006/638/CE da Comissão, de 6 de 

setembro de 2005, JO L 268 de 27.9.2006, p. 1, declarando incompatível com o mercado comum um regime de auxílio que 

concede incentivos fiscais a certos organismos de investimento coletivo especializados em valores mobiliários de 

sociedades de pequena e média capitalização cotadas no mercado europeu regulamentado. 
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não implicar qualquer seletividade de facto a favor de determinadas empresas ou setores, 

se a administração fiscal não possuir qualquer poder discricionário em termos de 

concessão ou graduação da intensidade da medida e, finalmente, se não incluir uma 

renúncia à verificação da existência da dívida171.  

Os Acordos de transação fiscal172 ocorrem, em geral, no contexto de litígios entre 

os contribuintes e as autoridades fiscais no que diz respeito ao montante do imposto 

devido. Constituem uma prática comum em muitos Estados membros. A celebração 

destes acordos de transação fiscal permite que as autoridades fiscais evitem litígios 

jurídicos prolongados perante jurisdições nacionais e assegurem uma recuperação rápida 

do imposto devido.  

Embora a competência dos Estado membros neste domínio não seja contestável, 

pode existir auxílio estatal, nomeadamente nos casos em que se afigura que o montante 

dos impostos devidos tenha sido significativamente reduzido sem uma justificação clara 

(tal como a otimização da cobrança da dívida) ou de forma desproporcionada em 

benefício do contribuinte.   

Neste contexto, uma transação entre a administração fiscal e o contribuinte pode 

incluir, em especial, uma vantagem seletiva se, ao fazer concessões desproporcionadas 

a um contribuinte, a administração parece aplicar um tratamento fiscal discricionário mais 

«favorável» em relação aos outros contribuintes que se encontram em situação factual e 

jurídica semelhante. E o mesmo acontece, em termos de verificação positiva de 

seletividade, nas situações em que o acordo é contrário às disposições fiscais aplicáveis 

                                                

171 Ver Processo C-417/10, Acórdão Ministero dell'Economia e delle Finanze, de 29/03/2012. 

172 Processo C-241/94, Acórdão França/Comissão (Kimberly Clark Sopalin), de 26/09/1996. 
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e tenha dado lugar a um montante de imposto inferior. Pode ser este o caso, por 

exemplo, sempre que os factos estabelecidos devessem ter levado a uma avaliação 

diferente do imposto com base nas disposições aplicáveis, mas o montante do imposto 

devido tenha sido ilegalmente reduzido.  

Por razões de segurança jurídica, muitas autoridades fiscais nacionais emitem 

decisões fiscais administrativas prévias, sob a forma de circulares, por forma a disciplinar 

o modo como as operações específicas serão tratadas em termos fiscais173.  

As decisões administrativas que apresentam uma simples interpretação das 

disposições fiscais aplicáveis sem se desviarem da jurisprudência e da prática 

administrativa não dão origem a uma presunção de auxílio174. Estas decisões fiscais 

devem ter como objetivo único a segurança jurídica no tratamento fiscal de determinadas 

transações e não deverão ter como efeito uma tributação das empresas em causa inferior 

à que incide sobre outras empresas numa situação jurídica e factual semelhante (mas 

que não tenham sido abrangidas pelas referidas decisões)175.  

                                                

173 Pode ser esse o caso na determinação dos lucros de plena concorrência no que se refere a transações com partes 

relacionadas, em que a incerteza pode justificar uma decisão prévia, destinada a verificar se certas transações controladas 

são efetuadas em condições de plena concorrência. 
174 No entanto, a falta de publicação das decisões fiscais e a margem de manobra de que as autoridades fiscais, por vezes, 

dispõem apoiam a presunção de auxílio. Este facto não impede os Estados membros de proporcionarem aos seus 

contribuintes segurança jurídica e previsibilidade quanto à aplicação das regras fiscais gerais. 

175 Como demonstrado pela prática decisória da Comissão, as decisões que permitem aos contribuintes a utilização de 

métodos alternativos para o cálculo dos lucros tributáveis, por exemplo, a utilização de margens fixas para um método do 

preço do custo majorado ou um método do preço de custo para determinar um custo de transferência adequado, são 

suscetíveis de implicar um auxílio estatal.  

Nesta matéria, recomendam-se: Decisão 2003/438/CE da Comissão, de 16 de outubro de 2002, relativa ao auxílio estatal 

C 50/2001, Sociedades de financiamento do Luxemburgo, JO L 153 de 20.6.2003, p. 40, considerandos 43 e 44; Decisão 

2003/501/CE da Comissão, de 16 de outubro de 2002, relativa ao auxílio estatal C 49/2001, Centros de Coordenação do 

Luxemburgo, JO L 170 de 9.7.2003, p. 20, considerandos 46-47 e 50; Decisão 2004/76/CE da Comissão, de 13 de maio de 

2003, centros gerais de operações e centros logísticos de França, JO L 23 de 28.1.2004, p. 1, considerandos 50 e 53; e 

Decisão 2003/755/CE da Comissão, de 17 de fevereiro de 2003, Centros de Coordenação da Bélgica, JO L 282 de 

30.10.2003, p. 55, considerandos 89 a 95. 



119 

 

Por conseguinte, as decisões administrativos prévias implicam seletividade, 

nomeadamente, sempre que: as autoridades fiscais têm poder discricionário para 

emitirem decisões administrativas; as decisões não abrangem empresas que se 

encontram numa situação factual e jurídica semelhante; a administração aplica 

aparentemente um tratamento fiscal discricionário mais «favorável» relativamente aos 

outros contribuintes que se encontram em situação factual e jurídica semelhante; e a 

decisão foi emitida em contradição com as disposições fiscais aplicáveis e de que 

resultou um montante de imposto inferior. 

As regras de amortização/depreciação podem, também, conduzir à seletividade 

de uma medida de auxílio fiscal. É que, se é certo que, em geral, as medidas fiscais de 

índole puramente técnica, tais como regras de amortização/depreciação não constituem 

auxílios estatais, também é certo que os incentivos à depreciação (como um prazo mais 

curto de depreciação, um método de depreciação mais favorável, a depreciação 

antecipada, etc.) para determinados tipos de ativos ou empresas, que não se baseiam 

nos princípios orientadores das regras de depreciação em causa, podem dar lugar à 

existência de auxílio estatal176. 

Se a administração fiscal dispuser de poder discricionário para fixar períodos de 

depreciação diferentes ou métodos de avaliação diferentes, empresa por empresa ou 

setor por setor, existe uma presunção de seletividade. De igual modo, a autorização 

                                                                                                                                              

No que concerne a Jurisprudência, ver os Processos apensos relacionados C-182/03 e C-217/03, Acórdão Bélgica e 

Fórum 187/Comissão, de 22/06/2006.  

176 Ver Decisão da Comissão de 20 de novembro de 2012 sobre o SA.34736 relativa ao Sistema de amortização 

antecipada aplicável a determinados elementos patrimoniais adquiridos em regime de locação, JO C 384, 13.12.2012, p. 

1.; e Decisão da Comissão de 20 de dezembro de 2006, relativa à amortização dos bens cedidos em locação por 

agrupamentos de interesse económico (AIE), JO L 112 de 30.4.2007, p. 41, considerando 122. 
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prévia de uma administração fiscal como condição para a aplicação de um regime de 

amortização implica seletividade se a autorização não se limitar à verificação prévia dos 

requisitos legais. 

Por último, importa referenciar que o regime fixo de tributação para atividades 

específicas, as regras antiabuso e os impostos especiais de consumo podem, sob certos 

condicionalismos, ser entendidos como medidas seletivas para o efeito de aplicação do 

artigo 107.º, n.º 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, especialmente, 

quando comportam a aplicação de margem de discricionariedade por banda da 

administração fiscal177. 

 

 

                                                

177 As disposições específicas, atinentes ao estabelecimento de um regime fixo de tributação para atividades específicas, 

que não incluem elementos discricionários, permitindo, por exemplo, que os impostos sobre o rendimento sejam 

determinados numa base fixa, podem ser justificadas pela natureza e pelo regime geral do sistema nos casos em que, por 

exemplo, tomam em consideração requisitos de contabilidade específicos ou a importância de terrenos em ativos que são 

específicos de determinados setores. Tais disposições não são, por conseguinte, seletivas, se: 

- o regime fixo de tributação for justificado pela preocupação de evitar encargos administrativos 

desproporcionados sobre determinados tipos de empresas dada a sua pequena dimensão e/ou o seu setor de atividade 

(por exemplo, nos setores da agricultura ou das pescas); e  

- em média, o regime fixo de tributação não tiver por efeito implicar uma carga fiscal inferior para estas em 

relação a outras empresas excluídas do seu âmbito de aplicação e não implicar vantagens para uma subcategoria de 

beneficiários deste regime. 

As regras antiabuso podem ser justificadas através de uma lógica de prevenção da evasão fiscal por parte dos 

contribuintes. No entanto, tais regras podem ser seletivas se previrem uma derrogação (não aplicação das regras 

antiabuso) a empresas ou transações específicas, o que não seria coerente com a lógica subjacente às regras antiabuso 

em causa. Ver, nesta matéria, Processo C-308/01, Acórdão GIL Insurance Ltd e outros, de 29/04/2004. 

No que concerne aos impostos especiais de consumo, muito embora estejam, em boa parte, harmonizados a nível da 

União- o que pode interferir com o critério da imputabilidade-, a verdade é que uma isenção fiscal nesta matéria também 

pode encaixar-se no âmbito de aplicação das regras respeitantes aos auxílios estatais. De facto, uma taxa reduzida de 

imposto especial de consumo pode conceder uma vantagem seletiva às empresas que utilizam o produto em causa como 

um meio de produção ou que o vendam no mercado- Decisão 1999/779/CE da Comissão, de 3 de fevereiro de 1999, 

relativa a um auxílio concedido pela Áustria sob a forma de isenção do imposto sobre bebidas a favor do vinho e de outras 

bebidas fermentadas vendidas diretamente ao consumidor no local da produção, JO L 305 de 30. 11. 1999, p. 27. 
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e. O impacto sobre as trocas comerciais e a concorrência 

O artigo 107.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia dispõe 

que são proibidos os apoios públicos concedidos às empresas que falseiem ou ameacem 

falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções e somente na 

medida em que afetem as trocas comerciais entre os Estados-Membros.  

Observado o normativo ínsito no citado artigo 107.º, n.º 1, regista-se, de imediato, 

que o último elemento da proibição dos auxílios de Estado desdobra-se em dois critérios 

que, embora com significado diverso, tendem a ser trabalhados e examinados 

conjuntamente. São eles o falseamento da concorrência, efetivo ou potencial, e a 

afetação das trocas comerciais. 

No que tange à distorção da concorrência, cumpre estabelecer que se considera 

que uma medida concedida pelo Estado falseia ou ameaça falsear a concorrência 

quando é suscetível de melhorar a posição concorrencial do beneficiário em relação a 

outras empresas com as quais concorre. Para todos os efeitos práticos, presume-se, 

pois, uma distorção da concorrência na aceção do artigo 107.º, n.º 1178. 

O facto de as autoridades locais atribuírem um serviço público a um prestador 

interno (mesmo se tivessem poder para confiar esse serviço a terceiros) não exclui uma 

possível distorção da concorrência. Todavia, uma possível distorção da concorrência é 

excluída se: i) um determinado serviço for sujeito a um monopólio legal (estabelecido em 

conformidade com o direito da União Europeia) e não estiver em concorrência com 

                                                

178 Nesta matéria, veja-se os Processos apensos T-298/97, T-312/97, etc., Acórdão Alzetta, de 15/06/2000, que exclui os 

mercados que, ao abrigo da legislação nacional e da União, são fechados à concorrência; Processo 730/79, Acórdão 

Phillip Morris, de 17/09/1980; e Processo C-280/00, Acórdão Altmark Trans, de 24/07/2003. 
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serviços liberalizados semelhantes, e ii) o prestador de serviços não puder participar 

(devido a condicionalismos regulamentares ou estatutários) em qualquer outro mercado 

(geográfico ou do produto) liberalizado179. 

O apoio público é suscetível de falsear a concorrência, mesmo que não contribua 

para que a empresa beneficiária se expanda e obtenha quotas de mercado. É suficiente 

que o auxílio permita manter uma posição competitiva mais forte do que a empresa teria 

se o auxílio não tivesse sido concedido. Neste contexto, para se presumir que o auxílio 

falseia a concorrência, considera-se, regra geral, suficiente que o auxílio proporcione ao 

beneficiário uma vantagem libertando-o de encargos que, de outro modo, teria tido de 

assumir no decorrer da sua gestão corrente das operações.  

A definição de auxílio estatal não exige que a distorção da concorrência ou o 

impacto sobre as trocas comerciais seja significativo ou material. O facto de o montante 

do auxílio ser reduzido ou de a empresa beneficiária ser de dimensão reduzida não 

excluirá, por si só, uma distorção da concorrência ou a ameaça da mesma, desde que, 

contudo, a probabilidade de tal distorção não seja meramente hipotética180. 

Ademais, presume-se, como regra, que uma vantagem concedida a uma empresa 

que opera num mercado aberto à concorrência, para além de falsear a concorrência, 

                                                

179 Pode verificar-se um monopólio legal nos casos em que um dado serviço se encontra reservado por lei ou por medidas 

regulamentares a um fornecedor exclusivo, estando os outros operadores claramente proibidos de fornecer tal serviço 

(nem sequer para satisfazer uma eventual procura residual de determinados grupos de clientes). Pelo contrário, o simples 

facto de a prestação de um serviço público ser confiada a uma empresa específica não significa que a empresa beneficia 

de um monopólio legal. Um monopólio legal não excluiria apenas a concorrência no mercado, mas também para o 

mercado, já que excluiria qualquer possível concorrência de se tornar o prestador exclusivo do serviço em questão (ver, 

nesse sentido, a Decisão da Comissão de 7 de julho de 2002 relativa ao auxílio estatal n.º N 356/2002 - Reino Unido - 

Network Rail, JO C 232 de 28.9.2002, p. 2, considerandos 75-77). 

180 Processo C-172/03, Acórdão Heiser, de 03/03/2005; Processo T-55/99, Acórdão CETM, de 29/09/2000; e Processo C-

280/00, Acórdão Altmark Trans, de 24/07/2003. 
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também afetará ou será suscetível de afetar as trocas comerciais entre os Estados-

Membros. Com efeito, sempre que um auxílio financeiro concedido pelo Estado reforça a 

posição de uma empresa relativamente a outras empresas concorrentes a nível do 

comércio intracomunitário, deve considerar-se que estas últimas são afetadas pelo 

auxílio181. 

Assim sendo, o apoio público pode ser considerado suscetível de afetar as trocas 

comerciais intraeuropeias ainda que o beneficiário não participe diretamente em comércio 

transfronteiras182. Mesmo uma subvenção pública concedida a uma empresa que apenas 

presta serviços locais ou regionais e não presta serviços fora do seu Estado de origem 

pode, todavia, influenciar as trocas comerciais entre os Estados membros, sempre que as 

empresas de outros Estados membros possam prestar tais serviços (também através do 

direito de estabelecimento), e esta possibilidade não seja meramente hipotética. Com 

efeito, quando um Estado-Membro concede uma subvenção pública a uma empresa para 

o fornecimento de serviços de transporte, o fornecimento desses serviços pela dita 

empresa pode manter-se inalterado ou aumentar, o que reduz as possibilidades de as 

empresas estabelecidas noutros Estados membros oferecerem os seus serviços de 

transporte no mercado do Estado-Membro em questão183.  

Por outro lado, e como princípio, deve entender-se que o comércio pode 

igualmente ser afetado, mesmo que o beneficiário da medida exporte a totalidade ou a 

                                                

181 Processo T-288/97, Acórdão Friulia Venezia Giulia, de 14/04/2001. 

182 Por exemplo, a subvenção pode dificultar a entrada de operadores de outros Estados-Membros no mercado através da 

manutenção ou do aumento do fornecimento local- Processo C-280/00, Acórdão Altmark Trans, de 24/07/2003. 

183 Este efeito pode no entanto ser menos provável nos casos em que o âmbito da atividade económica é muito pequeno, 

como pode ser evidenciado por um baixo volume de negócios. Ver também, Processo C-280/00, Acórdão Altmark Trans, 

de 24/07/2003. 
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maior parte da sua produção para países terceiros. Nesta situação, o efeito de afetação é 

menos imediato e não pode ser presumido a partir do simples facto de o mercado se 

encontrar aberto à concorrência184. 

Assim sendo, para a determinação da ocorrência de distorção da concorrência ou 

de um efeito sobre o comércio, apresenta-se despiciendo a definição do mercado, não se 

revelando necessário averiguar em pormenor o impacto da medida sobre a posição 

concorrencial do beneficiário e dos respetivos concorrentes. É, apenas, necessário 

demonstrar que o auxílio é suscetível de afetar as trocas comerciais entre os Estados 

membros e de falsear a concorrência185.   

Neste domínio, importa referenciar que, em várias situações, a Comissão 

entendeu não ocorrer afetação do comércio entre os Estados membros, nem falseamento 

ou ameaça de falseamento da concorrência, em casos em que, atentas as respetivas 

especificidades, determinadas atividades ofereceram um impacto meramente local. Trata-

se de casos em que o auxílio não implica que a procura ou os investimentos se desviem 

para a região em causa e não cria obstáculos ao estabelecimento de empresas de outros 

Estados-Membros; os bens ou serviços produzidos pelo beneficiário são estritamente 

locais ou têm uma zona de atração limitada em termos geográficos; e existe, no máximo, 

um efeito marginal sobre o mercado e os consumidores dos Estados-Membros 

vizinhos186. 

                                                

184 Processo C-494/06 P, Acórdão Comissão/República Italiana e Wam SpA, de 30/04/2009. 

185 Processo 730/79, Acórdão Phillip Morris, de 17/09/1980; Processo T-211/05, Acórdão Itália/Comissão, de 04/09/2009; 

Processos apensos T-298/97, T-312/97, etc., Acórdão Alzetta, de 15/06/2000. 

186 Mencionamos, apenas, alguns exemplos:  
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f. As derrogações à proibição de auxílio de Estado 

 Como já explicitado em momento antecedente, o artigo 107.º, n.º 1 do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia contém uma proibição genérica, dirigida aos 

Estados membros, de concessão de auxílios públicos, fundada no princípio de 

incompatibilidade dos auxílios concedidos pelos Estados membros com o mercado 

interno. Ou seja, pode afirmar-se que, por princípio, qualquer auxílio de Estado é 

incompatível com o mercado interno e, por essa razão, proibido. 

 Todavia, esta proibição não assume um caráter absoluto, pois que o próprio 

Tratado institui, de modo imediato e incondicional, a compatibilidade de determinados 

                                                                                                                                              

- Piscinas e outras instalações de lazer destinadas predominantemente a uma área de cobertura local- ver, por 

exemplo, a Decisão da Comissão relativa ao auxílio estatal N 258/2000 Piscina de recreio em Dorsten, JO C 172 de 

16.6.2001, p. 16; 

- Museus ou outras infraestruturas culturais pouco suscetíveis de atrair visitantes de outros Estados membros- 

ver, por exemplo, as decisões da Comissão nos processos de auxílio estatal N 630/2003 Museus locais da Sardenha, JO C 

275 de 8.11.2005, p. 3 e SA.34466 Chipre- Centro de artes visuais e investigação, JO C 1 de 4.1.2013, p. 10; 

- Hospitais e outras instalações de cuidados de saúde destinadas a uma população local- ver, por exemplo, as 

decisões da Comissão nos processos de auxílio estatal N 543/2001 Irlanda- Dotações de capital a favor dos hospitais, JO 

C 154 de 28.6.2002, p. 4 ou SA.34576 Portugal- Unidade de cuidados continuados Jean Piaget/Nordeste, JO C 73 de 

13.3.2013, p. 1; 

- Os órgãos de informação e/ou produtos culturais que, por motivos linguísticos e geográficos, têm uma audiência 

restrita a nível local- ver, por exemplo, as decisões da Comissão nos processos de auxílio estatal N 257/2007 Programa de 

auxílios destinados à produção teatral no País Basco, JO C 173 de 26.7.2007, p. 1; N 458/2004 Editorial Andaluza Holding; 

SA.33243 Jornal de Madeira, JO C 131 de 28.5.2005, p. 12; 

- Um centro de conferência, nos casos em que a localização e o potencial efeito do auxílio nos preços são pouco 

suscetíveis de desviar os utilizadores de outros centros situados noutros Estados-Membros- Ver, por exemplo, a decisão 

da Comissão no processo de auxílio estatal N 486/2002 Suécia – Pavilhão de congressos em Visby, JO C 75 de 27.3.2003, 

p. 2; 

- No que se refere ao financiamento de instalações por cabo (e nomeadamente elevadores de esqui), a prática 

da Comissão esclareceu que os seguintes fatores devem, regra geral, ser tomados em consideração para estabelecer uma 

distinção entre instalações passíveis de ter uma área de cobertura local e outras: a) Localização das instalações (no 

contexto urbano ou de ligação entre centros habitacionais); b) Tempo de funcionamento; c) Caracterização, eminentemente 

local, do utilizador (número de passes diários em relação aos semanais); c) Número e capacidade das instalações em 

relação ao número de utilizadores residentes; d) Existência na zona de outras instalações turísticas. Fatores semelhantes 

poderiam, com as adaptações necessárias, ser igualmente pertinentes para outros tipos de instalações- Comunicação da 

Comissão dirigida aos Estados-Membros e aos terceiros interessados relativamente ao auxílio estatal N 376/01- Regime de 

auxílios a favor das instalações por cabo, JO C 17 de 18.7.2002, p. 2. 
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auxílios públicos com o mercado interno. Estão aqui em questão as situações 

enumeradas, de modo taxativo, no artigo 107.º, n.º 2187 188. Este elenco configura a 

denominada lista branca de auxílios, cuja compatibilidade com o mercado interno é 

estabelecida de modo automático pelo Tratado. São, portanto, auxílios incondicionados, 

que dispensam a verificação da respetiva compatibilidade com o mercado interno, dado 

que a derrogação da proibição contida no n.º 1 do mesmo artigo 107.º opera ipso jure189. 

No artigo 107.º, n.º 3190, o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia opta 

por elencar uma lista cinzenta191 de auxílios, ou seja, um conjunto de tipo de auxílios 

                                                

187 É o caso dos auxílios de cariz social atribuídos condicionalmente a certo tipo de consumidores, dos auxílios destinados 

a solucionar danos advenientes de calamidades naturais ou outras catástrofes extraordinárias e dos auxílios atribuídos à 

economia de certas regiões da República Federal da Alemanha 

188 O artigo 107º, n.º 2 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia dispõe:  

 “2. São compatíveis com o mercado interno: 

a) Os auxílios de natureza social atribuídos a consumidores individuais com a condição de serem 

concedidos sem qualquer discriminação relacionada com a origem dos produtos; 

b) Os auxílios destinados a remediar os danos causados por calamidades naturais ou por outros 

acontecimentos extraordinários; 

c) Os auxílios atribuídos à economia de certas regiões da República Federal da Alemanha afetadas 

pela divisão da Alemanha, desde que sejam necessários para compensar desvantagens económicas causadas 

por esta divisão. (…).” 

189 Remete-se, aqui, para a exposição realizada por ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, 

cit., pp. 232 e 233. 

190 O artigo 107º, n.º 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia reza o que se segue: 

 “3. Podem ser considerados compatíveis com o mercado interno: 

a) Os auxílios destinados a promover o desenvolvimento económico de regiões em que o nível de vida 

seja anormalmente baixo ou em que exista grave situação de subemprego, bem como o desenvolvimento das 

regiões referidas no artigo 349.º, tendo em conta a sua situação estrutural, económica e social; 

b) Os auxílios destinados a fomentar a realização de um projeto importante de interesse europeu 

comum ou a sanar uma perturbação grave da economia de um Estado membro; 

c) Os auxílios destinados a facilitar o desenvolvimento de certas atividades ou regiões económicas, 

quando não alterem as condições das trocas comerciais de maneira que contrariem o interesse comum; 

d) Os auxílios destinados a promover a cultura e a conservação do património, quando não alterem as 

condições das trocas comerciais e da concorrência na União num sentido contrário ao interesse comum; 

e) As outras categorias de auxílios determinadas por decisão do Conselho, sob proposta da 

Comissão.”  

191 A utilização das expressões lista branca e lista cinzenta é usada, entre nós, por PEDRO MADEIRA FROUFE e JOSÉ 

CARAMELO GOMES, Mercado Interno e Concorrência, cit., pp. 488 a 490. 
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estatais que, através de avaliação casuística, podem ser declarados como compatíveis 

com o mercado interno. Trata-se, pois, de uma exclusão ao princípio da incompatibilidade 

dos auxílios públicos com o mercado interno, que depende, cumulativamente, da 

intervenção de uma Instituição europeia- a Comissão ou o Conselho- e da averiguação 

ad hoc dos elementos do caso.     

Ressalte-se, contudo, que a alínea e) do n.º 3 do artigo 107.º do Tratado constitui 

um caso sui generis, mesmo no contexto do n.º 3 do artigo 107.º, dado que estabelece a 

possibilidade do Conselho de criar categorias de auxílios públicos que escapam ao 

princípio da incompatibilidade com o mercado interno. Este preceito deve ser 

concatenado com o artigo 109.º do Tratado, especialmente no tocante à criação das 

categorias de auxílios que, por um lado, devem ser entendidas como compatíveis com o 

mercado interno e, por outro lado, as categorias de auxílios que ficam dispensadas de 

procedimento prévio de controlo por banda da Comissão. Está em causa o exercício de 

um poder regulamentar, por via do qual o Conselho, e subsequentemente a Comissão, 

estipulam as categorias de auxílio público sujeitas a um regime normativo específico, 

instituidor de uma compatibilidade presuntiva com o mercado interno e, em 

consequência, da dispensa de notificação prévia à Comissão, obrigação geral imposta 

pelo n.º 3 do artigo 108.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia quanto 

aos auxílios públicos.   

Assim, é legítimo assumir que, no âmbito da sobredita alínea e) do n.º 3 do artigo 

107.º do Tratado, encontram-se as denominadas exceções regulamentares192. 

                                                                                                                                              

 

192 Ver, neste sentido, MIGUEL GORJÃO-HENRIQUES, Direito da União, cit., pp. 706 a 709. 
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As exceções regulamentares são as de caráter tipológico ou categorial, por um 

lado e, por outro, as de natureza irrelevante para efeitos de afetação do mercado interno. 

No que respeita às exceções categoriais193, importa referenciar a disciplina 

orientadora194 estabelecida no Regulamento (UE) n.º 2015/1588 do Conselho, de 13 de 

                                                

193 Esta dispensa de procedimento prévio de controlo por parte da Comissão refere-se a categorias de auxílios que são 

declaradas compatíveis com o mercado comum, matéria esta regulada atualmente pelo Regulamento (UE) n.º 2015/1588 

do Conselho, de 13 de julho de 2015, que procedeu à revogação dos anteriores Regulamentos disciplinadores desta 

matéria, ou seja, o Regulamento (CE) n.º 994/98, de 14 de maio de 1998, e o Regulamento (EU) n.º 733/2013, de 31 de 

julho de 2013, ambos do Conselho. No que se refere ao regime densificador do Regulamento do Conselho, ver o 

estabelecido pela Comissão, hodiernamente, pelo Regulamento (EU) n.º 651/2014 da Comissão, de 16 de junho de 2014. 

194 O Conselho, nos seus considerandos, expõem a política da União subjacente à estipulação das exceções categoriais: 

“(…) 

(2)  Nos termos do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia («TFUE»), a apreciação da compatibilidade dos 

auxílios com o mercado interno é essencialmente da competência da Comissão.  

(3)  O bom funcionamento do mercado interno exige a aplicação rigorosa e eficaz das regras de concorrência em matéria 

de auxílios estatais.  

(4)  A Comissão deverá ficar habilitada a declarar, por meio de regulamentos, em domínios em que tem experiência 

suficiente para definir critérios gerais de compatibilidade, que determinadas categorias específicas de auxílios são 

compatíveis com o mercado interno, de acordo com uma ou mais das disposições previstas no artigo 107.o, n.os 2 e 3, do 

TFUE, e estão isentas do disposto no artigo 108.o, n.o 3, do TFUE.  

(5)  Os regulamentos de isenção por categoria asseguram a transparência e a segurança jurídica. Podem ser diretamente 

aplicáveis por tribunais nacionais, sem prejuízo do artigo 4.o, n.o 3, do Tratado da União Europeia e do artigo 267.o do 

TFUE.  

(6)  O auxílio estatal é uma noção objetiva definida no artigo 107.o, n.o 1, do TFUE. A competência conferida à Comissão 

para adotar isenções por categoria ao abrigo do presente regulamento apenas se aplica a medidas que cumpram todos os 

critérios do artigo 107.o, n.o 1, do TFUE e que, por conseguinte, constituem um auxílio estatal. A inserção de uma 

determinada categoria de auxílio no presente regulamento, ou num regulamento de isenção não predetermina a 

qualificação de uma medida como auxílio estatal na aceção do artigo 107.o, n.o 1, do TFUE.  

(7)  A Comissão deverá ficar habilitada a declarar que, em certas condições, os auxílios a pequenas e médias empresas, 

os auxílios à investigação, desenvolvimento e inovação, os auxílios à proteção do ambiente, os auxílios ao emprego e à 

formação, bem como os auxílios que respeitem o mapa aprovado pela Comissão para cada Estado-Membro para a 

concessão de auxílios com finalidade regional, são compatíveis com o mercado interno e não estão sujeitos à obrigação de 

notificação.  

(…) 

(18)  Afigura-se conveniente que a Comissão, quando adote regulamentos destinados a isentar determinadas categorias 

de auxílios da obrigação de notificação prevista no artigo 108.o, n.o 3, do TFUE, especifique o objetivo desses auxílios, as 

categorias de beneficiários e, bem assim, limiares destinados a impedir que os auxílios isentos excedam determinados 

limites calculados em relação ao conjunto dos custos admissíveis ou aos montantes máximos de auxílio, as condições 

relativas à cumulação dos auxílios e as condições de controlo, a fim de garantir a compatibilidade dos auxílios abrangidos 

pelo presente regulamento com o mercado interno.  
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julho de 2015, e que, desde logo, prevê que a Comissão pode, por meio de regulamentos 

adotados nos termos do artigo 8.º do presente regulamento e do artigo 107.º do TFUE, 

declarar que as categorias de auxílios (…) são compatíveis com o mercado interno e não 

estão sujeitas à obrigação de notificação prevista no artigo 108.º, n.º 3, do TFUE195. 

                                                                                                                                              

(19)  Os limiares respeitantes a cada categoria de auxílio em relação à qual a Comissão adota um regulamento de isenção 

por categoria poderão ser expressos em termos de intensidade de auxílio em relação ao conjunto dos custos elegíveis, ou 

em termos de montantes máximos de auxílio. Além disso, a Comissão deverá ficar habilitada a conceder uma isenção por 

categoria no que se refere a certos tipos de medidas que comportam um elemento de auxílio estatal e que, devido à forma 

específica como são concebidos, não podem ser expressos precisamente em termos de intensidade do auxílio ou 

montantes máximos do auxílio, por exemplo, os instrumentos de engenharia financeira ou certas formas de medidas 

destinadas a promover os investimentos de capital de risco. (…) 

(…) 

(20)  Pode revelar-se adequado definir limiares ou outras condições apropriadas para a notificação dos casos de 

concessão de auxílios, a fim de permitir que a Comissão proceda à avaliação individual do efeito de determinados auxílios 

sobre a concorrência e o comércio entre Estados-Membros e a sua compatibilidade com o mercado interno.  

(21)  Afigura-se conveniente autorizar a Comissão, quando esta adote regulamentos destinados a isentar determinadas 

categorias de auxílios da obrigação de notificação prevista no artigo 108.o, n.o 3, do TFUE, a acompanhá-los de outras 

condições precisas, a fim de garantir a compatibilidade dos auxílios abrangidos pelo presente regulamento com o mercado 

interno.  

(22)  A Comissão, tendo em conta a evolução e o funcionamento do mercado interno, deverá ficar habilitada a declarar, 

através de regulamento, que determinados auxílios não satisfazem todos os critérios previstos no artigo 107.o, n.o 1, do 

TFUE e que estão assim isentos do processo de notificação previsto no artigo 108.o, n.o 3, do TFUE, desde que os 

auxílios concedidos à mesma empresa durante determinado período não excedam um montante fixo determinado. 

(…) 

(25)  O controlo da concessão dos auxílios faz intervir múltiplas considerações factuais, jurídicas e económicas muito 

complexas, num enquadramento em constante evolução. É conveniente, por conseguinte, que a Comissão reveja 

regularmente as categorias de auxílios que deverão ser isentas da obrigação de notificação. A Comissão deverá poder 

revogar ou alterar os regulamentos por ela adotados por força do presente regulamento, quando se altere qualquer dos 

elementos importantes que tenham motivado a sua adoção, ou quando o exijam a evolução progressiva ou o 

funcionamento do mercado interno. 

(…)” 

195 Ver artigo 1º do Regulamento (UE) n.º 2015/1588: 

Artigo 1.º  

Isenções por categoria  

1. A Comissão pode, por meio de regulamentos adotados nos termos do artigo 8.º do presente regulamento e do 

artigo 107.º do TFUE, declarar que as categorias de auxílios a seguir indicadas são compatíveis com o mercado interno e 

não estão sujeitas à obrigação de notificação prevista no artigo 108.º, n.º 3, do TFUE: 

a)  os auxílios a favor:  

i)  das pequenas e médias empresas,  

ii)  da investigação, desenvolvimento e inovação,  

iii)  da proteção do ambiente,  
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O Conselho condiciona, todavia, o poder da Comissão através da estipulação de 

obrigações de justificar as suas opções regulamentadoras de concretização, 

nomeadamente, com a especificação do objetivo dos auxílios, das categorias de 

beneficiários, dos limiares, expressos em termos de intensidade de auxílio em relação ao 

conjunto dos custos elegíveis ou em termos de montantes máximos de auxílio ou, para 

determinados tipos de auxílio, em termos de nível máximo do apoio concedido pelo 

Estado ou relacionado com essa medida, sem prejuízo da qualificação das medidas em 

causa à luz do artigo 107.º, n.º 1. Mais impõe que a Comissão institua as condições 

relativas à cumulação de auxílios e as condições de controlo, tal como especificadas no 

artigo 3.º do mesmo Regulamento.  

Por conseguinte, ao abrigo da autorização do Conselho, a Comissão editou o 

Regulamento Geral de Isenção por Categoria- General Block Exemption Regulation 

(GBER), isto é, o Regulamento (UE) n.º 651/2014 da Comissão, de 16 de junho de 2014, 

                                                                                                                                              

iv)  do emprego e formação,  

v)  da cultura e conservação do património,  

vi)  da reparação dos danos causados por catástrofes naturais,  

vii)  da reparação dos danos causados por certas condições climáticas desfavoráveis no setor das pescas,  

viii)  da silvicultura,  

ix)  da promoção de produtos do setor alimentar não incluídos no Anexo I do TFUE,  

x)  da conservação dos recursos biológicos do mar e de água doce,  

xi)  do desporto,  

xii)  dos habitantes de regiões periféricas no domínio dos transportes, quando este auxílio tem finalidade social e 

é concedido sem qualquer discriminação em função da identidade da transportadora,  

xiii)  dos serviços básicos de infraestrutura de banda larga e medidas individuais de reduzida importância 

respeitantes a redes de acesso de próxima geração, obras de engenharia civil relacionadas com a banda larga e 

infraestruturas passivas em regiões que não dispõem dessas infraestruturas de banda larga e nas quais é pouco provável 

que sejam desenvolvidas infraestruturas desse tipo num futuro próximo,  

xiv)  da infraestrutura em apoio dos objetivos enumerados nas subalíneas i) a xiii) bem como na alínea b) do 

presente parágrafo e outros objetivos de interesse comum, em especial os objetivos Europa 2020;  

b)  os auxílios respeitantes ao mapa aprovado pela Comissão para cada Estado-Membro para a concessão de 

auxílios com finalidade regional. 
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que declara certas categorias de auxílio compatíveis com o mercado interno, em 

aplicação dos artigos 107.º e 108.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia. Este Regulamento estipula, além do mais, que os regimes de auxílio, os 

auxílios individuais concedidos ao abrigo dos regimes de auxílio e os auxílios ad hoc 

devem ser compatíveis com o mercado interno, na aceção do artigo 107.º, n.ºs 2 ou 3, do 

Tratado, e devem ser isentos da obrigação de notificação prevista no artigo 108.º, n.º 3, 

do Tratado, desde que esses auxílios satisfaçam todas as condições previstas no 

capítulo I, assim como as condições específicas para a categoria pertinente de auxílio 

estabelecidas no capítulo III do dito Regulamento (artigo 3.º). 

Quer isto significar que, desde que verificado um conjunto de requisitos, é 

possível recortar uma panóplia de categorias ou tipos de auxílio196 que beneficiam de 

uma presunção de compatibilidade com o mercado interno e, por esse motivo, estão 

isentas da obrigação de lançar mão do procedimento de notificação prévia que impende 

sobre os Estados membros. 

                                                

196 Artigo 1.º do Regulamento (UE) n.º 651/2014 da Comissão, respeitante ao âmbito de aplicação: 

1. O presente regulamento deve ser aplicável às seguintes categorias de auxílio:  

a) Auxílios com finalidade regional;  

b) Auxílios às PME sob a forma de auxílios ao investimento, auxílios ao funcionamento e auxílios ao acesso das 

PME ao financiamento;  

c) Auxílios à proteção do ambiente;  

d) Auxílios à investigação e desenvolvimento e inovação;  

e) Auxílios à formação;  

f) Auxílios à contratação e ao emprego de trabalhadores desfavorecidos e trabalhadores com deficiência;  

g) Auxílios destinados a remediar os danos causados por certas calamidades naturais; 26.6.2014 PT Jornal 

Oficial da União Europeia L 187/15;  

h) Auxílios sociais ao transporte para habitantes de regiões periféricas;  

i) Auxílios a infraestruturas de banda larga;  

j) Auxílios à cultura e conservação do património;  

k) Auxílios a infraestruturas desportivas e recreativas multifuncionais; e  

l) Auxílios a infraestruturas locais. 

(…). 
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A intencionalidade subjacente a este regime de isenção categorial é a de 

aumentar a transparência e a segurança jurídica, simplificar a gestão administrativa 

destes auxílios isentos e, concomitantemente, manter níveis mais intensos e apertados 

de controlo dos auxílios não abrangidos por estes regimes de isenção categorial. 

No que concerne à derrogação ao princípio da incompatibilidade que se funda na 

natureza irrelevante do auxílio para efeitos de afetação do mercado interno, releva 

atentar na instituição da condição de minimis, por via também do Regulamento (UE) n.º 

2015/1588 do Conselho, de 13 de julho de 2015, concretamente, no seu artigo 2.º. 

Efetivamente, o Conselho e a Comissão vêm reconhecendo que determinados 

auxílios públicos produzem efeitos irrisórios ou desprezíveis na concorrência e trocas 

comerciais no domínio do mercado interno. A insignificância destes efeitos tanto pode 

advir do aspeto quantitativo do auxílio, como da qualidade dos beneficiários do auxílio e, 

principalmente, da posição pouco relevante destes no contexto do mercado em que 

operam. Seja como for, a tónica nesta questão é a de que estes auxílios não devem ser 

subsumidos no disposto no artigo 107.º, n.º 1 do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia em virtude de não ocorrer, quanto aos mesmos, a verificação positiva do 

elemento da proibição atinente à distorção da concorrência e à afetação do comércio no 

mercado interno197 198. 

                                                

197 Recomenda-se, para melhor estudo desta matéria, RICARDO PEDRO, Auxílios de Minimis 2014-2010: Notas à Luz do 

Regulamento (EU) N.º 1407/2013, in “Revista de Concorrência e Regulação”, Ano V, Número 7, Janeiro/Março de 2014, 

Almedina, maio de 2015, pp. 65 a 95. 
198 De ressaltar, a propósito da fundamentação da isenção dos auxílios de minimis, os considerandos expendidos pela 

Comissão no Regulamento (EU) n.º 1407/2013: 

“(1) O financiamento público que preenche os critérios enunciados no artigo 107.º, n.º 1, do Tratado constitui um 

auxílio estatal e deve ser notificado à Comissão nos termos do artigo 108.º, n.º 3, do Tratado. No entanto, em conformidade 

com o artigo 109.º do Tratado, o Conselho pode fixar as categorias de auxílios isentas dessa obrigação de notificação. Em 
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conformidade com o artigo 108.º, n.º 4, do Tratado, a Comissão pode adotar regulamentos relativos a essas categorias de 

auxílios estatais. Por força do Regulamento (CE) n.º 994/98, o Conselho decidiu, em conformidade com o artigo 109.º do 

Tratado, que os auxílios de minimis poderiam constituir uma dessas categorias. Nessa base, considera-se que os auxílios 

de minimis, concedidos a uma empresa única durante um dado período e que não excedam um certo montante fixo, não 

preenchem todos os critérios estabelecidos no artigo 107.º , n.º 1, do Tratado, pelo que não estão sujeitos ao procedimento 

de notificação. 

(2) A Comissão clarificou, em numerosas decisões, a noção de auxílio na aceção do artigo 107.º, n.º 1, do 

Tratado. A Comissão enunciou igualmente a sua política no que respeita a um limiar de minimis abaixo do qual se pode 

considerar não ser aplicável o artigo 107.º, n.º 1, do Tratado, inicialmente na sua comunicação relativa aos auxílios de 

minimis e posteriormente nos Regulamentos (CE) n.º 69/2001 e (CE) n.º 1998/2006 da Comissão. À luz da experiência 

adquirida na aplicação do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, é oportuno rever algumas das condições estabelecidas nesse 

regulamento e proceder à sua substituição.  

(3) É conveniente manter o limiar de 200 000 EUR como o montante de auxílio de minimis que uma empresa 

única pode receber por Estado-Membro durante um período de três anos. Esse limiar continua a ser necessário para 

garantir que se considera que quaisquer medidas abrangidas pelo presente regulamento não têm qualquer efeito sobre as 

trocas comerciais entre Estados-Membros e não falseiam nem ameaçam falsear a concorrência.  

(4) Para efeitos da aplicação das regras de concorrência estabelecidas no Tratado, entende-se por empresa 

qualquer entidade que desenvolva uma atividade económica, independentemente do seu estatuto legal e da forma como é 

financiada. O Tribunal de Justiça da União Europeia estabeleceu que todas as entidades controladas pela mesma entidade 

(numa base jurídica ou de facto) devem ser consideradas uma empresa única. Por motivos de segurança jurídica e a fim de 

reduzir os encargos administrativos, o presente regulamento deve estabelecer uma lista exaustiva de critérios claros para 

determinar quando duas ou mais empresas no mesmo Estado-Membro devem ser consideradas como uma empresa única. 

(…) 

(14) Para efeitos de transparência, igualdade de tratamento e monitorização efetiva, o presente regulamento só 

deve aplicar-se aos auxílios de minimis relativamente aos quais seja possível calcular com precisão, ex ante, o seu 

equivalente-subvenção bruto, sem qualquer necessidade de proceder a uma apreciação de risco («auxílio transparente»). 

Este cálculo pode realizar-se com exatidão, por exemplo, no caso das subvenções, bonificações de juros, isenções fiscais 

sujeitas a limites ou outros instrumentos que prevejam um limite que garanta que o limiar relevante não é ultrapassado. O 

facto de prever um limite significa que, enquanto o montante preciso do auxílio não for ou ainda não for conhecido, o 

Estado-Membro tem de assumir que esse montante é igual ao limite, a fim de assegurar que várias medidas de auxílio em 

conjunto não excedem o limiar estabelecido no presente regulamento e para aplicar as regras em matéria de cumulação. 

(…) 

(21) A Comissão tem o dever de assegurar a observância das regras em matéria de auxílios estatais e, em 

conformidade com o princípio da cooperação estabelecido no artigo 4.o, n.o 3, do Tratado da União Europeia, os Estados-

Membros devem facilitar o cumprimento dessa tarefa, criando as ferramentas necessárias para assegurar que o montante 

total do auxílio de minimis concedido a uma empresa única no âmbito da regra de minimis não excede o limiar global 

permitido. Para esse efeito, ao conceder um auxílio de minimis, os Estados-Membros devem informar a empresa em causa 

do montante do auxílio de minimis concedido e do seu caráter de minimis, fazendo referência expressa ao presente 

regulamento. Deve exigir-se aos Estados-Membros que controlem os auxílios concedidos, a fim de assegurar que não são 

excedidos os limiares pertinentes nem desrespeitadas as normas sobre cumulação. Para dar cumprimento a tal obrigação, 

antes de conceder o auxílio, o Estado-Membro em causa deve obter da empresa uma declaração relativa à existência de 

outros auxílios de minimis abrangidos pelo presente regulamento ou por outros regulamentos de minimis, recebidos 

durante o exercício financeiro em causa e os dois exercícios financeiros anteriores. Alternativamente, deve ser possível aos 

Estados-Membros criarem um registo central com informação completa sobre os auxílios de minimis concedidos e 

verificarem que não é excedido o limiar com a nova concessão de auxílio. (22) Antes de conceder qualquer auxílio de 
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Estão em causa, portanto, auxílios que a União entende serem irrelevantes para a 

realização do mercado interno, no sentido de que não têm potencial de interferência 

obstaculizante à concretização do mesmo, e que são denominados de auxílios de 

minimis.  

O regime atual destes auxílios encontra-se vertido no Regulamento (UE) n.º 

1407/2013 da Comissão, de 18 de dezembro de 2013, relativo à aplicação dos artigos 

107.º e 108.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia aos auxílios de 

minimis. Nos termos do artigo 3.º, n.º 1 deste Regulamento, a Comissão considera que 

as medidas de auxílio de minimis não preenchem todos os critérios estabelecidos no 

artigo 107.º, n.º 1, do Tratado, pelo que estão isentas da obrigação de notificação prevista 

no artigo 108.º, n.º 3, do Tratado, se reunirem as condições estabelecidas no presente 

regulamento. Para tanto, o montante total do auxílio de minimis concedido por um 

Estado-Membro a uma empresa única não pode exceder 200 000 EUR durante um 

período de três exercícios financeiros (artigo 3.º, n.º 2). E o montante total do auxílio de 

minimis concedido por um Estado-Membro a uma empresa única que efetua o transporte 

rodoviário de mercadorias por conta de outrem não pode exceder 100 000 EUR durante 

um período de três exercícios financeiros. Este auxílio de minimis não pode ser utilizado 

para a aquisição de veículos de transporte rodoviário de mercadorias (também, artigo 3.º, 

n.º 2 do mesmo Regulamento). 

                                                                                                                                              

minimis, cada Estado-Membro deve verificar que o limiar de minimis não será ultrapassado nesse Estado-Membro pelo 

novo auxílio de minimis e que são cumpridas todas as outras condições do presente regulamento. (23) À luz da experiência 

da Comissão e, em especial, da frequência com que é necessário normalmente rever a política em matéria de auxílios 

estatais, o período de aplicação do presente regulamento deve ser limitado. Se o presente regulamento deixar de vigorar 

antes de ser prorrogado, os Estados-Membros devem dispor de um período de adaptação de seis meses em relação aos 

auxílios de minimis abrangidos pelo presente regulamento. (…)” 
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Derradeiramente, importa referenciar que, para além das derrogações à proibição 

inserta no artigo 107.º, n.º 1, que advêm do estabelecimento de isenções categorias e de 

minimis por via da preceituado nos artigos 107.º, n.º 3, alínea e) e 109.º do Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia, subsistem as derrogações ad hoc, derivadas do 

exercício de faculdades discricionárias da Comissão, e que se encontram sob o respaldo 

das alíneas a), b), c) e d) do mencionado artigo 107.º, n.º 3. Estas derrogações 

individuais têm arrimo em princípios de coesão económica e social e/ou de interesse 

comum na realização do projeto europeu. No caso destes auxílios, aceita-se que os 

mesmos possam afetar as trocas comerciais no seio do mercado interno, ou até a 

concorrência. No entanto, reconhecendo-se que tais auxílios não afetem o mercado 

interno numa medida contrária ao interesse comum199 da União, podem pois ser 

considerados compatíveis com o Tratado.  

Em todos os casos assinalados nas citadas alíneas defrontam-se, por um lado, a 

política de concorrência da União e, por outro, outras políticas transversais da União, 

competindo à Comissão selecionar a medida de articulação de todas as políticas em 

jogo. 

Por último, uma breve nota relativamente aos regimes de auxílios. Por regimes de 

auxílios referimo-nos aos blocos de medidas de auxílios gizadas pela Comissão 

Europeia200, que permitem ao Estado membro conceder auxílios individuais a empresas, 

                                                

199 Ver ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, cit., pp. 235 a 238. 

200 Está em causa, maioritariamente, a aplicação de recursos financeiros da União Europeia, que são distribuídos pelos 

Estados membros de acordo com as políticas selecionadas nas diversas matérias, sempre tendo em vista os valores de 

coesão económica e social. Por vezes, a par dos recursos da União, o Estado membro comparticipa os regimes de auxílios 

na proporção que no caso couber, segundo critérios de oportunidade e de realização do interesse da União, orientado 

pelos princípios da lealdade e cooperação entre os Estados membros. 
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sem que para tanto necessite de cumprir os procedimentos de controlo instituídos como 

regra. Nestes casos, a própria Comissão normativiza o âmbito subjetivo e material do 

regime de auxílio, estabelecendo os aspetos essenciais da execução do regime. 

 

 

2. Procedimento Administrativo e Atuação da Comissão Europeia 

 

i. Enquadramento 

 A comissão Europeia, no seu papel de guardiã do Tratado, assume uma função 

crucial na definição, fiscalização e controlo dos auxílios de Estado. Tal função advém das 

específicas competências que lhe são atribuídas pelos Tratados. 

 Na arquitetura orgânica da União Europeia, cabe à Comissão, de acordo com os 

artigos 13.º e 17.º do Tratado da União Europeia, promover o interesse geral da União e 

tomar as iniciativas adequadas à concretização dessa finalidade. Cabe igualmente à 

Comissão velar pela aplicação dos Tratados e das mediadas adotadas pelas restantes 

Instituições da União em concretização dos mesmos Tratados. Finalmente, compete à 

Comissão controlar a aplicação do direito da União, sempre sob o olhar vigilante do 

Tribunal de Justiça da União europeia201. 

 Assim, a Comissão consubstancia um órgão colegial, que atua com 

independência, quer em relação aos restantes órgãos da União- sem prejuízo do controlo 

jurisdicional exercido pelo Tribunal de Justiça da união Europeia-, quer em relação aos 

Estados membros. 

                                                

201 Para melhor desenvolvimento, veja-se MIGUEL GORJÃO-HENRIQUES, Direito da União, cit., pp. 180 a 196. 
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 A atuação da Comissão Europeia pode ser levada a cabo em dois planos 

diversos: através da atuação normativa, com a edição de direito derivado202, bem como 

através de decisões e medidas diversificadas, de dimensão concreta, com vista à 

realização dos importantes objetivos da União, como o mercado interno, as políticas 

comuns e, especialmente, a regulação e disciplina da concorrência. 

 É de ressaltar a este propósito que, a Comissão constitui a locomotiva203 da 

União, na medida em que lhe compete fiscalizar e controlar a aplicação dos Tratados, 

ainda que sob a vigilância do Tribunal de Justiça. Esta é uma competência originária da 

Comissão, que lhe permite, e impõe, a fiscalização do modo como as restantes 

Instituições europeias- excetuando-se, por razões evidentes, o Tribunal de Justiça da 

União Europeia-, os Estados membros, as empresas e os particulares cumprem o direito 

da União. De resto, é precisamente neste contexto que se enquadra o direito de ação da 

Comissão, nos termos em que se encontra plasmado nos artigos 263.º, 265.º, 114.º, n.º 

9, 116.º, 258.º a 260.º, 337.º e 105.º, todos do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia. Ademais, os poderes de intervenção da Comissão encontram-se ainda 

estabelecidos de modo esparso, quer em instrumentos de direito derivado204, quer em 

instrumentos de soft law205. 

                                                

202 Cf. artigos 288.º, 289.º e 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.  

203 Assim P. H. TEITGEN, apud MIGUEL GORJÃO-HENRIQUES, Direito da União, cit., p. 195, em nota de rodapé. 

204 Na matéria agora em tratamento, veja-se os poderes inquisitórios da Comissão estabelecidos no Regulamento (EU) n.º 

2015/1589 do Conselho, de 13 de julho de 2015. 

205 Também no domínio dos auxílios de Estado, bom exemplo é a Comunicação da Comissão relativa à aplicação da 

legislação em matéria de auxílios estatais pelos Tribunais Nacionais- 2009/C 85/01, publicada no JOCE C 85/01, de 

9.4.2009- e o Código de Boas Práticas para a condução dos procedimentos de controlo dos auxílios estatais- 2009/C 

136/04, publicado no JOCE C 136/13, de 16.6.2009. 
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 No que concerne especialmente à matéria de auxílios públicos, a Comissão tem 

poderes, portanto, para propor e emitir regulamentos, bem como para editar orientações 

e enquadramentos das suas políticas, através de comunicações, cartas dirigidas aos 

Estados membros, guidelines, manuais de procedimento, etc.. Importa dizer que, estes 

instrumentos de soft law, na medida em que fixam uma interpretação da Comissão, ou 

estipulam regras procedimentais, configuram uma fonte de autovinculação para a 

Comissão Europeia, e que pode constituir, eventualmente, motivo de anulação das 

decisões da Comissão pelo Tribunal de Justiça. 

 Em matéria de auxílios estatais, a Comissão dispõe ainda de um poder de 

controlo e investigação, de um poder genérico de apreciação, que redunda na emissão 

de decisões concretas, bem como de um poder de natureza sancionatória, estabelecidos 

e densificados no Regulamento (UE) n.º 2015/1589 do Conselho, de 13 de julho de 2015. 

 Nos termos do regime vertido no dito Regulamento (UE) n.º 2015/1589, o poder 

de controlo e investigação é exercido, por exemplo, através do espoletamento, por banda 

da Comissão, do procedimento formal de investigação, bem como através dos relatórios 

anuais que os Estados membros remetem à Comissão, em cumprimento do mencionado 

regime regulamentar, bem ainda como através da solicitação de informações aos 

Estados membros e às empresas, e que estes devem satisfazer.  

À Comissão assiste, ainda, o poder de recorrer ao Tribunal de Justiça em caso de 

incumprimento das suas decisões pelos Estados membros destinatários, nos termos 

gerais. 

Finalmente, a Comissão, em situação de dúvida quanto ao cumprimento das suas 

decisões negativas, positivas ou condicionais de atribuição de auxílios individuais, pode 
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exercer um controlo in loco, mandatando devidamente os seus agentes- peritos e 

funcionários- para o acesso físico às instalações e terrenos da empresa beneficiária dum 

auxílio público, pedir informações orais no local, e examinar a contabilidade e tirar ou 

pedir cópias. O Estado membro em causa deverá, no caso de oposição ou resistência por 

parte da empresa ao exercício das elencadas faculdades pelos agentes da Comissão, 

propiciar a assistência necessária por forma a assegurar a efetivação do controlo in loco, 

nomeadamente através da força206. 

Deste modo, compete à Comissão avaliar a compatibilidade dos auxílios com o 

mercado interno e, se for caso disso, proceder à derrogação da proibição instituída no 

artigo 107.º, n.º 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, através da 

emissão de decisão de não levantar objeções, ou de decisão de dar início a um 

procedimento formal de investigação, ou de decisão positiva, ou de decisão condicional, 

ou, finalmente, de decisão negativa. 

Os poderes injuntivos atribuídos à Comissão, especialmente no caso dos auxílios 

ilegais, permitem-lhe atuar cautelarmente e/ou provisoriamente, de molde a proteger os 

                                                

206 Cf. artigo 27.º do Regulamento (UE) n.º 2015/1589 do Conselho. Nesta matéria, colocam-se questões delicadas de 

proteção dos direitos fundamentais. Com efeito, a intromissão dos funcionários e peritos mandatados pela Comissão nas 

instalações de uma empresa e, bem assim, o acesso a informação contabilística empresarial, pode contender com direitos, 

liberdades e garantias, repercutíveis diretamente na esfera jurídica da pessoa coletiva, ou mesmo na esfera jurídica de 

funcionários da empresa, como administradores, gerentes, etc.. 

É certo que, de acordo com o artigo 7.º, n.ºs 6, 7 e 9 do Regulamento citado, a Comissão pode solicitar e exigir 

informações diretamente a empresas e outros particulares, estando estes obrigados a satisfazer o pedido em causa, sem 

prejuízo do direito de impugnação de tal decisão na Instância jurisdicional europeia. Este poder da Comissão é reforçado 

pela cominação sancionatória estipulada para o incumprimento da obrigação de prestar informação no artigo 8.º do mesmo 

Regulamento. 

Seja como for, deve equacionar-se, na matéria relativa ao controlo in loco, a necessidade de autorizações judiciais, isto é, 

dos Tribunais nacionais, similarmente ao que sucede nos procedimentos de investigação da Comissão quanto à violação 

dos artigos 101.º e 102.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 
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efeitos da futura decisão a emitir quanto à compatibilidade ou incompatibilidade da 

medida de auxílio com o mercado interno. 

Quer isto significar, portanto, que compete essencialmente à Comissão Europeia 

a aplicação dos artigos 107.º e 108.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, especialmente, o estabelecimento dos procedimentos atinentes ao exame 

permanente dos auxílios estatais existentes e à avaliação de novos auxílios quanto à 

respetiva compatibilidade com o mercado interno. 

Importa salientar que, em matéria de indagação e avaliação da compatibilidade da 

medida de auxílio com o mercado interno, a Comissão dispõe de competência exclusiva, 

nos termos previstos no artigo 108.º do Tratado.  

É certo que, como qualquer outra decisão da Comissão, também a decisão final 

quanto à avaliação da compatibilidade da medida auxiliadora com o mercado interno está 

sujeita à fiscalização do Tribunal de Justiça da União Europeia, que pode revisitar os 

critérios e o iter seguidos pela Comissão e, desse modo, controlar a aplicação do direito 

da União por banda da Comissão, especificamente no que concerne à interpretação de 

normas dos Tratados. Todavia, tal controlo já não é possível por parte dos Tribunais 

nacionais, uma vez que, por um lado, não detêm qualquer competência para avaliar a 

compatibilidade da medida com o mercado interno e, por outro lado, também lhes está 

vedado o escrutínio da legalidade das decisões da Comissão. 

A atuação da Comissão em matéria de auxílios públicos individuais, 

designadamente, a adoção de decisões inerentes à avaliação da compatibilidade dos 

auxílios com o mercado interno, norteia-se pela concretização dos já referenciados 

objetivos e políticas da União, convocando o funcionamento de uma panóplia de critérios.  
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Nessa senda207, indica-se, primeiramente, o critério do interesse comum europeu. 

Trata-se de um critério de elevada importância em matéria de auxílios públicos, pois que 

baliza a margem de discricionariedade da Comissão, impondo uma apreciação da 

compatibilidade que se deve fundar diretamente nos Tratados, servindo de referência o 

quadro dos interesses da própria União e não, por exemplo, de um dos Estados 

membros. 

A necessidade do auxílio configura um outro critério que dimana, diretamente, do 

primado do mercado interno e da concorrência, e do inerente caráter excecional e 

supletivo da intervenção estadual. Neste caso, este critério da necessidade implica que 

os interesses do Estado membro em causa apenas poderão ser alcançados e 

prosseguidos por intermédio de um auxílio, não restando outra alternativa no contexto do 

funcionamento do mercado em condições normais. 

Os critérios da eficácia económica e do funcionamento pretendem testar a 

vocação efetiva do auxílio em fazer regressar os beneficiários a uma situação de 

autossustentação económica em condições normais de mercado, investigando a 

presença de indícios convincentes de que a empresa beneficiária pretende ganhar 

competitividade própria, quer através de um reforço de autofinanciamento, quer através 

da implementação de um programa credível de reestruturação. Quanto ao critério do 

funcionamento, mencione-se que o mesmo tem em vista, somente, a fase de arranque e 

de implantação das empresas, afastando o auxílio, por esta via, à manutenção e 

conservação das empresas nos casos em que a sobrevivência destas se apresenta, total 

                                                

207 Seguimos aqui, de perto, a exposição apresentada por ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e 

Fiscalidade, cit., pp. 238 a 243. 
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ou maioritariamente, dependente de tal auxílio. Tal explica-se pela irracionalidade, face 

às condições normais de funcionamento do mercado, da manutenção artificial de uma 

empresa que, para todos os efeitos, não demonstra capacidade em atuar como um 

operador de mercado eficiente. 

O critério da contrapartida ou da justificação compensatória traduz-se na 

exigência de fazer acompanhar a atribuição do auxílio de uma determinada contrapartida, 

ou seja, de um contributo da empresa beneficiária no sentido da concretização e 

realização dos objetivos descritos no n.º 3 do artigo 107.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia. Quer-se, com tanto, assegurar um equilíbrio entre os 

efeitos negativos da concessão do auxílio para o mercado e os efeitos positivos para 

realização dos interesses da União derivados do mesmo auxílio. E, sempre que possível, 

que estes suplantem aqueles. 

O auxílio concedido deve, também, ser proporcional à gravidade dos problemas 

que visa solucionar ou colmatar, devendo, à medida que a intensidade e gravidade do 

problema se for atenuando, decrescer em proporção. Estão em causa, nesta sede, os 

princípios da proporcionalidade e da degressividade, respetivamente. 

A transparência assoma como um outro critério crucial na apreciação da medida 

de auxílio. Significa, neste contexto, que o auxílio deve, quanto ao modo como está 

gizado, ser o mais transparente possível nas dimensões da mensurabilidade, na 

suscetibilidade de qualificação e nas formas de execução. 

Para além destes critérios, de índole geral, a Comissão pode ponderar outros em 

atenção à natureza setorial, regional ou horizontal dos auxílios, devendo também levar 
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em conta o modo específico como a medida de auxílio será executada (v.g. auxílios 

tributários). 

Destarte, no procedimento de avaliação da compatibilidade de um auxílio com o 

mercado interno, quer em sede de medidas de auxílio novas, quer em sede de 

acompanhamento e monitorização de medidas de auxílio já existentes (sejam legais ou 

ilegais), a Comissão está vinculada por estes princípios e critérios, devendo incorporá-los 

nas suas decisões de apreciação final.  

Finalmente, cumpre referir que a atuação e o procedimento que a Comissão deve 

perseguir, em aplicação do preceituado nos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 108.º do Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia, concretamente, no que respeita ao procedimento 

pré-estabelecido para indagação da compatibilidade dos auxílios públicos- concedidos ou 

a conceder pelos Estados membros- com o mercado interno, encontram-se descritos, 

essencialmente, no já mencionado Regulamento (UE) n.º 2015/1589 do Conselho, de 13 

de julho de 2015. 

Este Regulamento (UE) n.º 2015/1589 procede à revogação do Regulamento (CE) 

n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de março de 1999, bem como de todos os demais 

Regulamentos posteriores que lhe introduziram alterações.  

A nova regulação veio explicitar e clarificar alguns aspetos do regime anterior e, 

especialmente, adaptar os procedimentos da Comissão Europeia num contexto de edição 

de blocos de regimes normativos, num movimento de modernização e atualização das 

políticas relativas aos auxílios públicos208 209. 

                                                

208 Nesta senda, têm especial relevância os considerandos, vertidos no preâmbulo do Regulamento (UE) n.º 2015/1589, 

pois que ilustram o entendimento do Conselho e a prática da Comissão no tocante aos objetivos pragmáticos que devem 
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presidir ao rito procedimental, bem como clarificam a tramitação do procedimento consoante a situação de auxílio em 

causa, conferindo certeza e segurança jurídica à matéria em causa. 

 Atente-se, para tanto, nos seguintes considerandos: 

“(…) 

(1) O Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho foi várias vezes alterado de modo substancial. Por razões de 

clareza e racionalidade, deverá proceder-se à codificação do referido regulamento.  

(2) Sem prejuízo de normas processuais específicas previstas em regulamentos para determinados setores, o 

presente regulamento deverá ser aplicável aos auxílios em todos os setores; que, para efeitos de aplicação dos artigos 93.º 

e 107.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), a Comissão, por força do artigo 108.º do mesmo, 

tem competência específica para decidir da compatibilidade dos auxílios estatais com o mercado interno, quando procede 

ao exame dos auxílios existentes, quando toma decisões sobre auxílios novos ou alterados e quando adota medidas 

relativas ao não cumprimento das suas decisões ou da obrigação de notificação.  

(3) No contexto de um sistema modernizado das regras aplicáveis aos auxílios estatais, a fim de contribuir tanto 

para a execução da estratégia Europa 2020 para o crescimento como para a consolidação orçamental, o artigo 107.º do 

TFUE deverá ser aplicado de forma eficaz e uniforme em toda a União. O Regulamento (CE) n.º 659/1999 consolidou e 

reforçou a prática anterior da Comissão de aumentar a segurança jurídica e de apoiar o desenvolvimento da política de 

auxílios estatais num contexto de maior transparência.  

(4) Para garantir a segurança jurídica, é conveniente que as circunstâncias em que se deve considerar a 

existência de auxílio sejam definidas. A realização e o reforço do mercado interno é um processo gradual, que se reflete na 

evolução permanente da política de auxílios estatais. Na sequência dessa evolução, determinadas medidas, que no 

momento da sua execução não constituíam auxílio, podem ter entretanto passado a constituí-lo.  

(5) Nos termos do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE, a Comissão deve ser notificada de todos os projetos relativos à 

instituição de novos auxílios, que não devem ser executados antes de a Comissão os ter autorizado.  

(6) Nos termos do artigo 4.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia (TUE), os Estados-Membros têm obrigação de 

cooperar com a Comissão e de prestar todas as informações necessárias para lhe permitir cumprir as obrigações que para 

ela decorrem do presente regulamento.  

(7) O prazo em que a Comissão deve concluir a análise preliminar de um auxílio notificado deve ser fixado em 

dois meses a contar da data de receção de uma notificação completa ou de uma declaração devidamente fundamentada 

do Estado-Membro em causa, nos termos da qual este considera completa a notificação pelo facto de as informações 

adicionais solicitadas pela Comissão não estarem disponíveis ou já terem sido prestadas. Por razões de segurança 

jurídica, esta análise deve ser encerrada mediante decisão. 

(8) Quando, na sequência da análise preliminar, a Comissão não puder considerar o auxílio compatível com o 

mercado interno, deve ser dado início a um procedimento formal de investigação que lhe permita recolher todas as 

informações necessárias para apreciar a compatibilidade do auxílio e que permita às partes interessadas apresentarem as 

suas observações. Os direitos das partes interessadas podem ser mais bem acautelados no quadro do procedimento 

formal de investigação previsto do artigo 108.º, n.º 2, do TFUE.  

(9) A fim de apreciar a compatibilidade com o mercado interno dos auxílios estatais ilegais ou notificados, 

relativamente aos quais a Comissão tem competência exclusiva ao abrigo do artigo 108.º do TFUE, é conveniente 

assegurar que a Comissão tenha o poder de, para efeitos da aplicação das regras relativas aos auxílios estatais, solicitar 

todas as informações necessárias sobre o mercado junto de qualquer Estado-Membro, empresa ou associação de 

empresas sempre que tenha dúvidas quanto à compatibilidade da medida em causa com as regras da União e, por 

conseguinte, tenha iniciado um procedimento formal de investigação. Em particular, a Comissão deverá exercer esse poder 

nos casos em que se revelar necessária uma avaliação substantiva complexa. No exercício desse poder, a Comissão 

deverá ter em conta a duração da análise preliminar.  
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(10) Para efeitos da apreciação da compatibilidade de auxílio após o início do procedimento formal de 

investigação, em especial no que se refere a casos tecnicamente complexos objeto de uma apreciação substantiva, a 

Comissão deverá estar em condições de, mediante simples pedido ou decisão, solicitar a qualquer Estado-Membro, 

empresa ou associação de empresas que prestem todas as informações sobre o mercado necessárias para completar a 

sua apreciação, se as informações prestadas pelo Estado-Membro interessado durante a análise preliminar não forem 

suficientes, tendo em conta o princípio da proporcionalidade, em especial no que diz respeito às pequenas e médias 

empresas.  

(…) 

(17) Após ter ponderado as observações apresentadas pelas partes interessadas, a Comissão deve concluir o 

seu exame mediante uma decisão final, quando tiver dissipado as suas dúvidas. Se esse exame não se concluir no termo 

de um prazo de 18 meses a contar da abertura do processo, é conveniente que o Estado-Membro interessado tenha a 

possibilidade de solicitar à Comissão uma decisão, que esta deverá tomar num prazo de dois meses. 

(…) 

(21) Para assegurar uma aplicação correta e eficaz das regras relativas aos auxílios estatais, a Comissão deve 

ter a possibilidade de revogar uma decisão baseada em informações incorretas.  

(22) A fim de assegurar a observância do artigo 108.º do TFUE e, em especial, a obrigação de notificação e a 

cláusula suspensiva estabelecidas no artigo 108.º, n.º 3, a Comissão deve examinar todos os casos de auxílios ilegais. 

Para garantir uma maior transparência e segurança jurídica, deve ser estabelecido o procedimento a seguir nestes casos. 

No caso de um Estado-Membro não respeitar a obrigação de notificação ou a cláusula suspensiva, a Comissão não deve 

estar vinculada por prazos.  

(23) A Comissão deverá poder, por sua própria iniciativa, examinar informações sobre um auxílio ilegal, de 

qualquer fonte, a fim de assegurar o cumprimento do artigo 108.º do TFUE e, em especial, a obrigação de notificação e a 

cláusula suspensiva estabelecidas no artigo 108.º, n.º 3, do TFUE, e apreciar a compatibilidade de uma ajuda com o 

mercado interno.  

(24) Nos casos de auxílios ilegais, a Comissão deve ter o direito de obter todas as informações necessárias que 

lhe permitam tomar uma decisão e, se necessário, restaurar imediatamente uma concorrência efetiva. É, portanto, 

conveniente permitir à Comissão que adote medidas provisórias dirigidas ao Estado-Membro em causa. Essas medidas 

provisórias podem assumir a forma de injunções para prestação de informações, injunções de suspensão ou injunções de 

recuperação. Em caso de incumprimento de uma injunção para prestação de informações, a Comissão deve poder decidir 

com base nas informações de que dispõe e, em caso de incumprimento de injunções de suspensão ou de recuperação, 

deve poder recorrer diretamente ao Tribunal de Justiça nos termos do artigo 108.º, n.º 2, segundo parágrafo, do TFUE.  

(25) Nos casos de auxílios ilegais incompatíveis com o mercado interno, deve ser restabelecida uma 

concorrência efetiva. Para este efeito, é necessário que o auxílio, acrescido de juros, seja recuperado o mais rapidamente 

possível. É conveniente que esta recuperação seja efetuada de acordo com o direito processual nacional. A aplicação 

deste direito processual não deve, ao impedir uma execução imediata e efetiva da decisão da Comissão, obstar ao 

restabelecimento de uma concorrência efetiva. Para obter esse resultado, os Estados-Membros devem tomar todas as 

medidas necessárias para garantir a eficácia da decisão da Comissão.  

(26) Por uma questão de segurança jurídica, é conveniente fixar um prazo de prescrição de dez anos para os 

auxílios ilegais, no termo do qual não possa ser ordenada qualquer recuperação.  

(27) Por razões de segurança jurídica, deverão ser fixados prazos de prescrição para a imposição de multas e de 

adstrições.  

(28) A utilização abusiva de um auxílio pode ter efeitos no funcionamento do mercado interno equivalentes aos 

de um auxílio ilegal e que lhe deve portanto ser aplicado o mesmo regime. Ao contrário de um auxílio ilegal, um auxílio 

utilizado eventualmente de forma abusiva é um auxílio que foi previamente aprovado pela Comissão. Consequentemente, 

a Comissão não deve poder recorrer a uma injunção de recuperação relativamente a um auxílio utilizado abusivamente. 
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(29) Nos termos do artigo 108.º, n.º 1, do TFUE, a Comissão tem obrigação de, em cooperação com os Estados-

Membros, manter os regimes de auxílios existentes em exame permanente. No interesse da transparência e da segurança 

jurídica, é conveniente especificar o grau da cooperação prevista naquele artigo.  

(30) A fim de assegurar a compatibilidade dos regimes de auxílios existentes com o mercado interno e nos 

termos do artigo 108.º, n.º 1, do TFUE a Comissão deve propor medidas adequadas no caso de um regime de auxílio 

existente não ser ou ter deixado de ser compatível com o mercado interno e deve dar início ao procedimento previsto no 

artigo 108.º, n.º 2, do TFUE se o Estado-Membro em causa não der execução às medidas propostas.  

(31) É conveniente prever todas as possibilidades a que os terceiros podem recorrer na defesa dos seus 

interesses nos procedimentos relativos a auxílios estatais.   

(…) 

(35) A fim de permitir à Comissão acompanhar de forma eficaz a observância das suas decisões e de facilitar a 

cooperação entre a Comissão e os Estados-Membros, para efeitos do exame permanente dos regimes de auxílios 

existentes nos Estados-Membros nos termos do artigo 108.º, n.º 1, do TFUE é necessário que seja estabelecida uma 

obrigação geral de apresentação de relatórios relativamente a todos os regimes de auxílios existentes.  

(36) Em caso de sérias dúvidas quanto à observância das suas decisões, a Comissão deve poder dispor de 

instrumentos adicionais que lhe permitam obter as informações necessárias para verificar se aquelas estão de facto a ser 

cumpridas. Para este efeito, as visitas de controlo no local são um instrumento adequado e útil, especialmente em caso de 

utilização abusiva de auxílios. A Comissão deve, por conseguinte, dispor de poderes para efetuar visitas de controlo ao 

local e deve poder contar com a colaboração das autoridades competentes dos Estados-Membros quando uma empresa 

se oponha à visita.  

(37) A aplicação coerente das regras sobre os auxílios estatais exige o estabelecimento de mecanismos de 

cooperação entre os tribunais dos Estados-Membros e a Comissão. Tal cooperação é importante para todos os tribunais 

dos Estados-Membros que apliquem o artigo 107.º, n.º 1, e o artigo 108.º do TFUE. Mais concretamente, os tribunais 

nacionais deverão poder dirigir-se à Comissão para obter informações ou pareceres relativamente à aplicação das regras 

sobre os auxílios estatais. A Comissão deverá igualmente poder apresentar observações escritas ou orais perante os 

tribunais chamados a aplicar o artigo 107.º, n.º 1, ou o artigo 108.º do TFUE. Ao prestar assistência aos tribunais nacionais 

a este respeito, a Comissão deverá agir em conformidade com o seu dever de defender o interesse público.  

(38) Essas observações e pareceres da Comissão não deverão prejudicar o artigo 267.o do TFUE e não são 

juridicamente vinculativos para os tribunais nacionais. Essas observações deverão ser apresentadas de acordo com as 

regras e práticas processuais nacionais, incluindo as que acautelam os direitos das partes, no pleno respeito pela 

independência dos tribunais nacionais. As observações apresentadas pela Comissão por sua própria iniciativa deverão 

limitar-se aos casos que são importantes para a aplicação coerente do artigo 107.º, n.º 1, ou do artigo 108.º do TFUE, 

nomeadamente casos que sejam essenciais para a aplicação ou o desenvolvimento da jurisprudência da União relativa aos 

auxílios estatais. 

(…)”. 
209 Com relevância nesta matéria, referencia-se ainda a edição, pela Comissão, do Código de Boas Práticas para condução 

dos procedimentos de controlo dos auxílios estatais, através da Comunicação 2009/C 136/04, publicada no JOCE C 

136/13, de 16.6.2009. É certo que este Código foi elaborado no âmbito da vigência do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do 

Conselho, de 22 de março de 1999. Porém, não tendo sido objeto de afastamento explícito, nem substituído por outro, e 

atendendo ainda à pertinência das orientações que aí se encontram para efeitos da nova regulação constante do 

Regulamento (EU) n.º 2015/1589, entendemos que se mantém como um instrumento eventualmente útil na colmatação de 

dificuldades procedimentais, em conjunto com o Manual de Procedimentos interno, 
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É, portanto, por referência a este Regulamento (UE) n.º 2015/1589 que 

apresentamos, em seguida, um conjunto de conceitos essenciais para compreensão da 

atuação procedimental da Comissão Europeia em matéria de auxílios estatais. 

 

 

ii. Noções Essenciais  

 A concatenação do disposto nos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 108.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia com o regime descrito no Regulamento (UE) n.º 

2015/1589 do Conselho, de 13 de julho de 2015, aliada à praxis da Comissão e à 

Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, permite identificar um conjunto 

de noções basilares em matéria de auxílios públicos. Estas noções assumem uma 

intencionalidade subjacente de natureza utilitária e operativa, quer em termos de 

orientação da Comissão, quer em termos de orientação dos Estados membros, dos 

beneficiários de auxílios e, dum modo geral, todos os interessados. 

 

a. Auxílio Existente 

 O conceito de auxílio existente depreende-se do plasmado no artigo 1.º, alínea b) 

do Regulamento (UE) n.º 2015/1589. Com efeito, o auxílio existente deve entender-se 

como atinente, em primeiro lugar, a qualquer auxílio de Estado em execução, 

concretamente, qualquer auxílio que já existisse antes da entrada em vigor do Tratado 

constitutivo da União, ou antes da entrada em vigor dos Tratados da União no respetivo 

Estado-Membro, isto é, os regimes de auxílio e os auxílios individuais em execução antes 



148 

 

da data de entrada em vigor dos referidos Tratados no respetivo Estado-Membro e que 

continuem a ser aplicáveis depois dessa data.  

 É também auxílio existente qualquer auxílio autorizado, englobando-se aqui quer 

os regimes de auxílios, quer os auxílios individuais que tenham sido objeto de decisão 

positiva da Comissão ou do Conselho. 

 Considera-se ainda auxílio existente, aquele que foi autorizado tacitamente ou por 

omissão, ou seja, por a Comissão não ter tomado, em prazo devido, uma certa decisão, 

em conformidade com o estabelecido na alínea b), iii) do artigo 1.º e artigo 4.º, n.º 6 do 

Regulamento em exame. 

 Os auxílios ilegais, cujo prazo de recuperação- de dez anos- tenha entretanto 

prescrito, são, para todos os efeitos, qualificados como auxílios existentes, em razão do 

plasmado no artigo 1º, alínea b), iv) e artigo 17.º, n.º 2 do Regulamento. 

 Finalmente, são qualificados como auxílios existentes as medidas que, por razões 

respeitantes à evolução do mercado interno, e sem qualquer intervenção por banda do 

Estado membro, entretanto se transformaram em auxílios, muito embora no momento da 

respetiva execução não constituíssem auxílios. A alínea b), v) do artigo 1.º do 

Regulamento esclarece que, quando determinadas medidas se transformem em auxílios 

na sequência da liberalização de uma atividade provocada pela legislação da União, 

essas medidas não serão consideradas auxílios existentes depois da data fixada para a 

liberalização. 

 Refira-se, em antecipação, que estes auxílios existentes, por razões óbvias, não 

têm que ser notificados, mas estão submetidos a exame a posteriori, em concretização 

do poder-dever da Comissão de proceder ao exame permanente dos regimes de auxílios 
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existentes, plasmado no n.º 1 do artigo 108.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia. 

 

b. Auxílio Novo 

A noção de auxílio novo define-se por exclusão, no sentido de que, não estando 

em causa um auxílio existente, então está em causa um auxílio novo. 

O artigo 1.º, alínea c) do Regulamento (UE) n.º 2015/1589 consagra que o 

conceito abrange quaisquer auxílios, isto é, regimes de auxílio e auxílios individuais, que 

não sejam considerados auxílios existentes, incluindo as alterações a um auxílio 

existente. Estão aqui contemplados, por conseguinte, os auxílios individuais, os auxílios 

concedidos ao abrigo de regimes de auxílios, e as alterações a um auxílio existente210. 

                                                

210 A este propósito, é ilustrativa a Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, vertida no Processo T-527/13, 

Acórdão Itália/Comissão, de 24/06/2015, que desenvolve o seguinte raciocínio: 

“(…) 

71      A este respeito, o artigo 1.°, alínea b) e c), do Regulamento n.° 659/1999 qualifica de auxílio existente quaisquer 

«regimes de auxílio e os auxílios individuais que tenham sido autorizados pela Comissão ou pelo Conselho», e de 

auxílio novo «quaisquer auxílios, isto é, regimes de auxílio e auxílios individuais, que não sejam considerados 

auxílios existentes, incluindo as alterações a um auxílio existente». 

72      Em conformidade com o Tratado e com as disposições do Capítulo II do Regulamento n.° 659/1999 relativas ao 

«[p]rocesso aplicável aos auxílios notificados», essas alterações devem ser notificadas à Comissão antes da sua 

execução, com exceção dos casos de dispensa de notificação previstos no artigo 4.°, n.° 1, do Regulamento 

n.° 794/2004, e podem, no termo do processo final de análise, ser objeto de uma declaração de incompatibilidade, 

ou «decisão negativa», baseada no artigo 7.°, n.° 5, do Regulamento n.° 659/1999. 

73      Na falta de notificação, as referidas alterações constituem auxílios ilegais e podem ser objeto, no termo do 

«[p]rocesso aplicável aos auxílios ilegais», regulado pelo Capítulo III do Regulamento n.° 659/1999, não apenas de 

uma «decisão negativa», como prevê o artigo 13.° deste regulamento, mas igualmente de uma «decisão de 

recuperação», ao abrigo do artigo 14.° daquele regulamento. 

74      Em qualquer uma destas hipóteses, não são «quaisquer auxílios existentes alterados», mas sim, em conformidade 

com o texto inequívoco do artigo 1.°, alínea c), do Regulamento n.° 659/1999 e nos termos de uma jurisprudência 

constante, apenas a alteração enquanto tal que é suscetível de ser qualificada de auxílio novo (acórdãos de 30 de 

abril de 2002, Government of Gibraltar/Comissão, T-195/01 e T-207/01, Colet., EU:T:2002:111, n.os 109 e 110, e de 

16 de dezembro de 2010, Países Baixos e NOS/Comissão, T-231/06 e T-237/06, Colet., EU:T:2010:525, n.° 177; v. 

igualmente, nesse sentido, acórdão de 20 de maio de 2010, Todaro Nunziatina & C., C-138/09, Colet., 

EU:C:2010:291, n.os 42 a 49). Por seu lado, a medida anterior, que foi regularmente executada, é vista como um 
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Estes auxílios, em virtude do disposto no n.º 3 do artigo 108.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, estão submetidos à obrigação de notificação prévia 

por parte do Estado membro concedente, ou seja, estão sujeitos a um controlo a priori. 

 

c. Auxílio Ilegal 

 Apelida-se de auxílio ilegal qualquer medida auxiliadora que não tenha sido 

submetida ao procedimento necessário para efeitos de produção de decisão autorizativa 

por banda da Comissão, bem como a medida que, tendo sido submetida a tal 

procedimento, foi considerada pela Comissão como incompatível com o mercado interno 

e, por isso, recusada expressamente a autorização.  

                                                                                                                                              

auxílio existente ou um regime de auxílios existente (acórdãos de 9 de agosto de 1994, Namur-Les assurances du 

crédit, C-44/93, Colet., EU:C:1994:311, n.° 13, e de 17 de junho de 1999, Piaggio, C-295/97, Colet., 

EU:C:1999:313, n.° 48). 

75      Não obstante, caso a alteração afete a própria essência do auxílio existente ou do regime de auxílios existente, esta 

medida transforma-se na íntegra em auxílio novo ou em regime de auxílios novo. Não estamos contudo perante tal 

alteração substancial quando o elemento novo for claramente destacável da medida preexistente (acórdãos 

Government of Gibraltar/Comissão, n.° 74 supra, EU:T:2002:111, n.os 111 e 114, e de 25 de março de 2009, Alcoa 

Trasformazioni/Comissão, T-332/06, EU:T:2009:79, n.° 128; v. igualmente, neste sentido, em sede de recurso, 

acórdão Alcoa Trasformazioni/Comissão, n.° 45 supra, EU:C:2011:497, n.os 111 e 112) ou quando o mesmo for de 

ordem puramente formal ou administrativa e não for suscetível de influenciar a apreciação da compatibilidade desta 

medida com o mercado interno (acórdão de 20 de março de 2014, Rousse Industry/Comissão, C-271/13 P, 

EU:C:2014:175, n.os 31 a 38). 

76      Daqui decorre que a possibilidade de a Comissão qualificar de auxílio novo e, eventualmente, ilegal, não apenas a 

alteração de um auxílio existente, mas igualmente a totalidade do auxílio existente que é objeto desta alteração, 

está sujeita, quanto à sua substância, à condição de esta instituição demonstrar que a referida alteração afeta a 

própria substância da medida preexistente. Além disso, caso o Estado-Membro defenda, no procedimento 

administrativo, que essa alteração é claramente destacável da medida preexistente, ou que reveste um caráter 

puramente formal ou administrativo e não é suscetível de influenciar a apreciação da compatibilidade dessa medida 

com o mercado interno, a Comissão tem de justificar as razões pelas quais lhe parece que esses argumentos são 

infundados. 

(…)”. 
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 A alínea f) do artigo 1.º do Regulamento (UE) n.º 2015/1589 define auxílio ilegal 

como um novo auxílio que executado em violação do artigo 108.º, n.º 3 do Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia, aí não incluindo os auxílios objeto de decisões 

declarativas da respetiva incompatibilidade. 

 Ora, é certo que os conceitos de auxílio ilegal e de auxílio incompatível não se 

confundem, podendo, aliás, produzir efeitos jurídicos diversos. Realmente, enquanto a 

noção de ilegalidade assume um cariz processual, a noção de incompatibilidade assume 

natureza substancial. Contudo, apresenta-se, a nosso ver, incontornável que um auxílio 

que foi considerado incompatível com o mercado interno também é ilegal.  

 Com efeito, a declaração de incompatibilidade de um auxílio estatal com o 

mercado interno redunda na aplicação, àquele caso concreto, do princípio geral da 

proibição da concessão de auxílios de Estado, inserto no artigo 107.º, n.º 1 do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia. Assim, se o Estado membro, não obstante a 

decisão da Comissão, executa o referido auxílio, não resta outra alternativa que não a de 

o qualificar de ilegal, por violação do citado artigo 107.º, n.º 1. 

 Para além da situação vinda de referir, entende-se que um auxílio é ilegal quando 

não foi submetido ao procedimento de notificação prévia ou, tendo-o sido, o Estado 

membro não aguardou pela decisão final da Comissão, executando antecipadamente o 

auxílio. Nesta segunda vertente, o Estado membro não cumpriu nem o dever de 

notificação prévia do auxílio novo, nem a obrigação de standstill, ambos impostos pelo n.º 

3 do artigo 108.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.  

Ainda a propósito do conceito de auxílio ilegal, importa referir que os casos de 

auxílio utilizado de forma abusiva- artigo 1.º, alínea g) do Regulamento (UE) n.º 
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2015/1589- não se enquadram na noção de auxílio ilegal, uma vez que se tratam de 

auxílios existentes, autorizados, cuja execução não cumpre os termos e as condições 

estabelecidas pela Comissão ou pelo Conselho. Assim, e na esteira do Acórdão 

Itália/Comissão, de 24/06/2015, proferido no Processo T-527/13, um auxílio utilizado 

abusivamente deve ser, nessa qualidade, considerado meramente como um auxílio 

existente, competindo à Comissão, no âmbito do seu poder-dever de exame permanente 

dos auxílios existentes, tomar as medidas que entender adequadas, mormente, a 

qualificação do auxílio, atentas as condições e termos de execução, como incompatível 

com o mercado interno. 

 

d. Auxílio Compatível ou Incompatível com o Mercado Interno 

Diz-se que o auxílio é compatível quando o mesmo foi objeto do procedimento de 

avaliação da compatibilidade do auxílio com o mercado interno, e a Comissão concluiu 

que o mesmo não afetava as trocas comerciais ou a concorrência, ou ainda que 

afetando, os benefícios do auxílio para a promoção dos interesses da União são 

superiores à medida de afetação do mercado211. Está em causa, por conseguinte, uma 

avaliação ad hoc da compatibilidade da medida com o mercado interno. 

 O auxílio incompatível é aquele que, pelo contrário, foi objeto de uma decisão 

negativa da Comissão, em sequência de um procedimento de avaliação ad hoc, derivada 

                                                

211 Os auxílios de minimis, em virtude do preceituado no artigo 1.º do Regulamento (UE) n.º 2015/1588 do Conselho, de 13 

de julho de 2015, são considerados, ope legis, como compatíveis com o mercado interno. No entanto, tal sucede em 

virtude de uma derrogação ex ante e normativizada do princípio da proibição vertido no artigo 107.º, n.º 1 do Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia, e não em decorrência de uma avaliação ad hoc. 
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da circunstância da Comissão ter considerado tal auxílio como incompatível com o 

mercado interno. 

 Derradeiramente, explicite-se que um auxílio incompatível é também, se for 

executado, ilegal. Porém, um auxílio compatível pode, de igual modo e não obstante, ser 

ilegal, em virtude do não cumprimento do dever de notificação prévia, ou da obrigação de  

standstill, previstos no artigo 108.º, n.º 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia. 

 

e. Tipos de Controlo e de Procedimento 

 O controlo e fiscalização exercidos pela Comissão Europeia podem ser ex ante ou 

ex post, consoante esteja em discussão uma atuação anterior à autorização e execução 

do auxílio, ou posterior à autorização ou execução do auxílio.  

Doutro modo, o controlo da Comissão é a priori na situação de auxílio novo, e 

sucede à posteriori no caso do auxílio existente, incluindo os auxílios vigentes ao abrigo 

das isenções categoriais, estabelecidas pelo Regulamento (UE) n.º 651/2014 da 

Comissão, de 16/06/2014. 

Assim sendo, para o caso de auxílio novo, a Comissão pode lançar mão dos 

procedimentos incluídos nos n.ºs 3 e 2 do artigo 108.º do Tratado, ou seja, o 

procedimento de exame preliminar ou o procedimento formal de investigação, 

respetivamente. 

Relativamente aos auxílios existentes e ilegais, a Comissão está incumbida de 

uma monitorização ou exame permanente dos auxílios, decorrente do n.º 1 do mesmo 
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artigo 108.º, podendo igualmente lançar mão do procedimento formal de investigação, 

previsto no n.º 2 do mesmo preceito. 

 

 

iii. Procedimento respeitante a Auxílio Novo 

 O procedimento aplicável aos auxílios estatais novos decorre, essencialmente, do 

estabelecido pelo Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, concretamente, no 

artigo 108.º, n.ºs 2 e 3. Por conseguinte, este procedimento tem em vista a indagação da 

compatibilidade da medida auxiliadora com o mercado interno. 

 Trata-se, como se viu antecedentemente, de um procedimento cuja finalidade é a 

de exercer um controlo a priori relativamente aos auxílios públicos, individuais ou 

regimes, que o Estado membro pretende conceder. 

  A densificação e concretização das normas procedimentais que regem a atuação 

da Comissão nestes casos encontram-se no Regulamento (UE) n.º 2015/1589 do 

Conselho, de 13 de julho de 2015. Especialmente para o caso dos auxílios novos, rege o 

disposto nos artigos 2.º a 11.º deste diploma. 

 Estipula o artigo 2º do Regulamento em exame que, em regra, a Comissão deve 

ser notificada a tempo pelo Estado-Membro em causa de todos os projetos de concessão 

de novos auxílios, prestando, nesse caso, informação imediata ao Estado membro da 

quanto à receção da notificação.  

 O n.º 2 do citado preceito impõe a obrigação dos Estados membros de proceder a 

uma notificação completa, ou seja, de fornecer todas as informações necessárias para 

que a Comissão possa tomar uma decisão final no procedimento, em conformidade com 
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o previsto nos artigos 4.º e 9.º do Regulamento. A notificação do auxílio de Estado é, 

portanto, um ato de iniciativa procedimental formal do Estado membro, que deve ser 

apresentado através da sua Representação Permanente, e está sujeita ao cumprimento 

de um conjunto de exigências técnicas, à disponibilização de acervos documentais e de 

tramitação obrigatória em plataforma eletrónica criada para tanto212. 

 Após a realização da notificação, ao Estado membro está vedada a execução, por 

qualquer forma, mesmo que parcial, da medida de auxílio notificada, até decisão final da 

Comissão, sob pena do auxílio, nesse caso, ser qualificado como de ilegal. Esta 

obrigação, de standstill, está prevista no artigo 3.º do Regulamento, muito embora já 

dimane diretamente do preceituado no artigo 108.º, n.º 3 do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia. De resto, para além da obrigação de standstill, o 

sobredito preceito do Tratado estatui a obrigação de notificação da Comissão quanto a 

qualquer auxílio novo que o Estado membro intente conceder, exceto se ocorrer alguma 

isenção categorial ou o auxílio projetado reunir as condições de minimis. A consagração 

destes deveres de notificação e de standstill para o Estado membro, atento o modo e a 

intensidade da estrutura da norma em apreço, desemboca no reconhecimento da 

produção de efeitos diretos, suscetíveis de aplicação e convocação na regulação do caso 

concreto. 

 Submetida a notificação completa, a Comissão desenvolve a análise preliminar e, 

inexistindo dúvidas fáctico-jurídicas ou de índole técnica, toma uma decisão no prazo 

                                                

212 A plataforma eletrónica tem a designação de SANI- State Aid Notification SANI-, cujas formas e formulários foram 

instituídos pelo Regulamento (CE) n.º 271/2008 da Comissão, de 30 de janeiro de 2008, bem como outros aspetos 

relacionados com a apresentação da notificação e tratamento da mesma, estabelecidos pelo Regulamento (CE) n.º 

1147/2008, de 31 de outubro de 20087. 
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máximo de dois meses213, contabilizado desde a receção da notificação, sob pena da 

possibilidade de ocorrência de autorização tácita da Comissão quanto ao auxílio 

notificado, nos termos descritos no n.º 6 do artigo 4.º do Regulamento. 

Por conseguinte, em sede de exame preliminar, a Comissão pode proferir decisão 

imediata se entender que a medida notificada não constitui auxílio. Do mesmo modo, se 

considerar que inexistem dúvidas quanto à compatibilidade da medida notificada com o 

mercado interno, a decisão deve também ser proferida imediatamente, sendo que a 

ausência de incompatibilidade com o mercado interno conduz à emissão de uma decisão 

de não levantar objeções que, entre o mais, deve fundamentar, adequada e 

suficientemente, a derrogação ao princípio da proibição contido no artigo 107.º, n.º 1 do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 

 O procedimento acabado de explanar- exame preliminar-, descrito no artigo 4.º, 

n.ºs 1, 2, 3 e 5 do Regulamento, constitui um procedimento abreviado, célere, e que não 

envolve labor investigatório ou inquisitório por banda da Comissão, antes se limitando à 

avaliação imediata da medida. 

Porém, se porventura, no mesmo prazo de dois meses, a Comissão mantiver 

dúvidas quanto à compatibilidade da medida notificada com o mercado interno, a decisão 

a proferir é a decisão de início de um procedimento formal de investigação, de acordo 

com o n.º 4 do artigo 4.º mencionado. O procedimento formal de investigação 

consubstancia um tipo procedimental dotado de maior complexidade, e em que se 

entrecruzam, pelo lado da Comissão, o poder de investigar, de ordenar a prestação de 

                                                

213 Por acordo entre a Comissão e o Estado membro, o prazo pode ser prorrogado, em conformidade com o n.º 5 do artigo 

4.º do Regulamento (UE) n.º 2015/1589. 
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informações e de impor sanções e, pelo lado do Estado membro e de outros 

interessados- que podem ser outros Estados membros, a empresa beneficiária do auxílio, os 

concorrentes desta, ou qualquer pessoa que tenha um interesse juridicamente atendível-, os 

respetivos direitos de defesa e de contraditório, sem prejuízo da obrigação de prestar as 

informações e de colocar à disposição da Comissão todos os dados relevantes para o 

caso a decidir.  

A decisão de abertura de procedimento formal de investigação decorre do artigo 

4.º, n.º 4 do Regulamento, deve ser fundamentada e conter uma apreciação preliminar da 

Comissão, que pode encerrar já um quase-projeto de decisão final. Com efeito, 

perscrutado o disposto no artigo 6.º do Regulamento, vislumbra-se aqui o esqueleto dum 

procedimento de estrutura participada e contraditória, similar ao procedimento 

administrativo nacional, pelo menos nalguns princípios orientadores. 

No domínio do procedimento formal de investigação, a Comissão pode dirigir ao 

Estado membro ou a outras entidades, sejam a empresa beneficiária, as concorrentes ou 

outras de setor relevante, solicitações de informação, que devem ser satisfeitas 

diligentemente, sob pena de aplicação de sanções214. 

 O procedimento formal de investigação finda através de decisão, que pode 

assumir conteúdo diverso. Assim, se a Comissão alcançar a conclusão de que, 

eventualmente após a introdução de alterações pelo Estado membro, a medida notificada 

não configura um auxílio de Estado, por não reunir os elementos de que depende a 

proibição ínsita no art.º 107.º, n.º 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, faz constar esse facto por via de decisão. No caso de concluir pela 

                                                

214 Cf. artigos 5.º, 7.º e 8.º do Regulamento.  
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compatibilidade da medida auxiliadora com o mercado interno, a Comissão profere 

decisão positiva, tudo nos moldes descritos no artigo 9.º, n.ºs 1, 2 e 3 do Regulamento.

 A decisão final do procedimento pode ainda assumir a forma de decisão 

condicional na situação de incorporar condições na decisão positiva, das quais depende 

a compatibilidade da medida com o mercado interno, e de estipular obrigações dirigidas 

ao Estado membro e/ou beneficiário que possibilitem o acompanhamento da execução 

do auxílio e o controlo do cumprimento da decisão, consonantemente com o n.º 4 do 

artigo 9.º do Regulamento. 

 Finalmente, se a Comissão concluir, inelutavelmente, pela incompatibilidade da 

medida com o mercado interno, profere decisão negativa, nos termos do n.º 5 do dito 

artigo 9.º. 

 A Comissão, por regra, deve alcançar uma decisão final no procedimento formal 

de investigação no prazo de dezoito meses desde o respetivo início. Na hipótese de não 

dissipação das dúvidas, mesmo após prorrogações acordadas, não resta outra alternativa 

que não a de prolatar uma decisão negativa, concordantemente com o plasmado nos n.ºs 

6 e 7 do artigo 9.º do Regulamento. 

 Impõe-se dizer que a alteração aos auxílios já existentes merece tratamento 

equivalente a um auxílio novo, na medida em que a alteração encerra uma transformação 

substancial do auxílio em execução. Tal significa, na verdade, que a citada alteração 

substancial do auxílio exige, da parte da Comissão, uma nova avaliação relativa à 

compatibilidade da alteração com o mercado interno. De certa forma, trata-se de um 

auxílio equiparável a um auxílio novo. 
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 Finalmente, além do Regulamento (UE) n.º 2015/1589, os procedimentos da 

Comissão estão balizados e regulados pelo Código de Boas Práticas para a condução 

dos procedimentos de controlo dos auxílios estatais, emitido pela Comissão através da 

Comunicação 2009/C 136/04, JOCE C 136/13, de 16.6.2009. Este instrumento de soft 

law colige um conjunto de orientações de natureza pragmática, destinadas a auxiliar os 

Estados membros em aspetos procedimentais e a autovincular a Comissão, conferindo 

um maior grau de segurança e certeza jurídicas aos procedimentos de controlo dos 

auxílios públicos. De resto, o Regulamento e o Código de Boas Práticas, conjugados com 

o Manual de Procedimentos215 relativos a auxílios de Estado- outro instrumento de soft 

law-, constituem a «lei» procedimental comum em matéria de auxílios públicos. 

 

 

iv. Procedimento respeitante a Auxílio Existente 

Os poderes de controlo da Comissão relativamente aos auxílios existentes 

encontram o seu fundamento, essencialmente, no n.º 1 do artigo 108.º do Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia. Dispõe esta norma que, a Comissão procederá, em 

cooperação com os Estados membros, ao exame permanente dos regimes de auxílios 

existentes nesses Estados. A Comissão proporá também aos Estados membros as 

medidas adequadas, que sejam exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo 

funcionamento do mercado interno. 

                                                

215 State Aid Manual of Procedures, Internal DG Competition working documents on procedures for the application of 

Articles 107 and 108 TFEU, revision 10/07/2013, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2013, publicado 

no sítio http://ec.europa.eu/competition/state_aid/. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/
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Este preceito cria uma obrigação cujo destinatário é a Comissão, e que é a de 

realizar a monitorização, o exame permanente dos auxílios concedidos, incluindo os 

auxílios que beneficiam da dispensa de notificação prévia por integrarem uma das 

isenções categoriais estabelecidas pelo Regulamento (UE) n.º 651/2014 da Comissão, de 

16 de junho de 2014216. 

Para que a Comissão possa exercer corretamente a obrigação de exame 

permanente, o artigo 21.º, n.º 1 do Regulamento citado atribui-lhe o poder-dever de 

solicitar as informações aos Estados membros que, ao abrigo do princípio da 

cooperação, não podem deixar de satisfazer. Ademais, para este efeito, os Estados 

membros encontram-se adstritos à apresentação de relatórios anuais sobre todos os 

regimes de auxílio existentes, em conformidade com o descrito no artigo 26.º do 

Regulamento (UE) 651/2014. 

No caso de ocorrência de alteração superveniente das circunstâncias em que se 

fundou a concessão de auxílio, que imponham a intervenção da Comissão, seja no 

sentido de adequar o auxílio ao fim visado tendo em conta a definição de novas políticas 

na União, seja no sentido de tornar esse auxílio compatível com o mercado interno- 

porque, entretanto, e em face de circunstâncias não imputáveis ao Estado membro ou ao 

beneficiário, o auxílio em execução deixou de ser compatível- a Comissão deve proceder à 

notificação do Estado membro, dando-lhe conta das suas conclusões preliminares e 

permitindo-lhe o oferecimento da respetiva argumentação, até em defesa da manutenção 

do auxílio qua tale, se for o caso. Esta tramitação procedimental está prevista no artigo 

21.º, n.º 2 do Regulamento em apreço, que institui que quando a Comissão considerar 

                                                

216 Os artigos 10.º e 12.º deste Regulamento consagram, expressamente, a obrigação de monitorização. 
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que um regime de auxílio existente não é ou deixou de ser compatível com o mercado 

interno, informará o Estado-Membro em causa da sua conclusão preliminar e dar-lhe-á a 

possibilidade de apresentar as suas observações no prazo de um mês. 

Após o contraditório, se a Comissão concluir que o auxílio visado deixou de ser, 

ou não é, compatível com o mercado interno, deve formular um entendimento 

fundamentado relativamente ao destino deste auxílio. Assim, tal entendimento configura, 

nesta fase procedimental, uma recomendação ao Estado membro, contendo propostas 

que podem determinar a alteração do conteúdo do regime de auxílios, a introdução de 

requisitos processuais ou a supressão do regime de auxílio em causa. 

Subsequentemente, no caso do Estado membro acatar a recomendação, fica obrigado a 

implementar a recomendação em termos de execução. 

O procedimento vindo de expender- que está descrito nos artigos 21.º, 22.º e 23.º, 

n.º 1 do Regulamento- assume uma natureza célere e apresenta uma estrutura simples, 

não se descortinando aqui a existência de um verdadeiro confronto entre os interesses do 

Estado membro e os da União Europeia. Trata-se, ainda, de um procedimento de 

iniciativa da Comissão, uma vez que decorre dos respetivos poderes de controlo 

exercidos oficiosamente. 

No caso do Estado membro não acatar as recomendações da Comissão, sejam 

elas no sentido da alteração ou da supressão do auxílio, a Comissão dará início ao 

procedimento formal de investigação, estabelecido nos artigos 4.º, n.º 4, 6.º, 9.º e 11.º do 

referido Regulamento, e cujo rito processual já foi exposto no capítulo antecedente, em 

sede de procedimento referente a auxílio novo. Dispensamo-nos, pois, de reiterar os 

aspetos relevantes desta fórmula procedimental. 
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O artigo 108.º, n.º 2 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

estabelece, ainda, que se a Comissão verificar que um auxílio concedido por um Estado 

ou proveniente de recursos estatais está a ser aplicado de forma abusiva, decidirá que o 

Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio no prazo que ela fixar. 

O auxílio utilizado de forma abusiva constitui um conceito jurídico, definido no 

artigo 1.º, alínea g) do Regulamento (UE) n.º 2015/1589, e quer significar um auxílio 

autorizado previamente, mas cuja utilização pelo beneficiário ocorre em violação de uma 

decisão positiva ou de uma decisão positiva condicional. Ou seja, a utilização abusiva do 

auxílio não se funda na verificação de circunstâncias supervenientes relativamente ao 

momento em que a Comissão procedeu à avaliação da compatibilidade do auxílio com o 

mercado interno, mas sim e apenas na atuação do beneficiário, com ou sem conivência 

do Estado membro. O fundamento genético do abuso é, portanto, a utilização que o 

beneficiário confere ao auxílio, isto é, a execução do auxílio levada a cabo pelo 

beneficiário. 

Nos termos do artigo 20.º do Regulamento em análise, a Comissão pode 

desencadear o procedimento formal de investigação, precisamente em conformidade 

com o disposto nos artigos 4.º, n.º 4, 6.º, 9.º e 11.º do mesmo Regulamento, e 

precisamente com o mesmo leque de hipotéticas decisões formais. 

No que concerne aos procedimentos respeitantes aos auxílios existentes, importa, 

por último, clarificar que se o entendimento final da Comissão for o da supressão do 

auxílio, por incompatibilidade do mesmo com o mercado interno, tal decisão apenas tem 

efeitos ex nunc. A natureza destes efeitos é absolutamente relevante, nomeadamente, no 

que tange à obrigação de recuperação do auxílio que, nestes casos, não existe. De todo 
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o modo, cumpre salientar que, no caso de abuso na utilização do auxílio, não obstante a 

produção de efeitos da decisão de supressão assumir, em regra, efeitos ex nunc, não 

está afastada a hipótese de recuperação de auxílio, até como medida de caráter quase 

sancionatório.  

 

 

v. Procedimento respeitante a Auxílio Ilegal  

O auxílio ilegal, como decorre do antecedentemente exposto, constitui qualquer 

medida auxiliadora que não tenha sido submetida ao procedimento necessário para 

efeitos de produção de decisão autorizativa por banda da Comissão, bem como a medida 

que, tendo sido submetida a tal procedimento, foi considerada pela Comissão como 

incompatível com o mercado interno e, por isso, recusada expressamente a autorização. 

Ou seja, num plano, traduzem medidas que, consistindo em verdadeiros auxílios públicos 

na aceção contida no artigo 107.º, n.º 1 do Tratado sobre o Funcionamento do Tratado da 

União Europeia, não foram submetidas a notificação prévia ou, tendo-o sido, a sua 

execução por parte do Estado membro não cumpriu a obrigação de standstill, em 

conformidade com o artigo 108.º, n.º 3 do mesmo Tratado. Num outro plano, estão em 

causa auxílios que, tendo sido objeto de decisão negativa da Comissão, ainda assim 

encontram-se a ser executados pelo Estado membro. 

No que concerne aos auxílios ilegais, o Regulamento (UE) n.º 2015/1589, de 13 

de julho de 2015 contém normas que disciplinam os procedimentos da Comissão 

atinentes a este tipo de auxílios, concretamente os artigos 12.º e 15.º. 
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O procedimento respeitante a auxílios ilegais pode assumir uma iniciativa de tipo 

oficioso, ou decorrer da denúncia apresentada por qualquer Estado membro, 

concorrente, ou qualquer outra pessoa ou entidade. Efetivamente, o artigo 12.º, n.ºs 1 e 2 

do mencionado Regulamento estatui que a Comissão pode, por sua própria iniciativa, 

examinar informações de qualquer fonte sobre um auxílio alegadamente ilegal, e deve, 

tão rapidamente quanto possível, examinar as denúncias apresentadas por outras partes 

interessadas. Assim, perante qualquer informação ou dado factual, assente em fontes 

internas da própria Comissão217, ou decorrentes de denúncias apresentadas por qualquer 

interessado, a Comissão fica investida na obrigação de proceder a um exame mais 

aprofundado da situação em questão por forma a indagar, primeiro, se está em causa um 

verdadeiro auxílio de Estado nos termos estabelecidos pelo artigo 107.º, n.º 1 do Tratado 

e, segundo, em caso de resposta positiva, se o auxílio é compatível com o mercado 

interno. 

Por conseguinte, recebida a notícia quanto à possível execução de um auxílio 

ilegal, a Comissão deve iniciar um exame preliminar solicitando informações ao Estado 

membro visado e auscultando o argumentório que este tenha a apresentar sobre o 

assunto, tudo em consonância com o disposto no artigo 12.º, n.º 3 do Regulamento. 

Deste exame preliminar decorrerá uma decisão da Comissão, nos moldes 

estipulados no artigo 4.º, n.ºs 2, 3 ou 4 do Regulamento. Isto é, se a Comissão concluir 

que não está em causa, sequer, uma medida qualificável como auxílio público218, limita-

se a fazer constar esse facto por via de decisão. Se a medida examinada, não obstante 

                                                

217 Derivadas, por exemplo, do cruzamento de dados entre Direções-gerais. 

218 Por não preenchimento dos elementos que compõem a noção de auxílio público oferecida no artigo 107.º, n.º 1 do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 
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constituir um auxílio, for qualificada como compatível com o mercado interno, a Comissão 

profere decisão de não levantar objeções. Finalmente, se a Comissão concluir que 

subsistem dúvidas relativamente ao auxílio em execução, mormente, a probabilidade do 

mesmo ser incompatível com o mercado interno, profere, então, decisão de início de um 

procedimento formal de investigação, nos termos estipulados no artigo 9.º do 

Regulamento. 

O procedimento formal de investigação processa-se nos termos já expostos a 

propósito dos auxílios novos, assumindo apenas a particularidade, quanto aos auxílios 

ilegais, da Comissão não se encontrar vinculada aos prazos estipulados nos n.ºs 6 e 7 do 

artigo 9.º e, bem assim, também ao prazo estabelecido no artigo 4.º, n.º 5, todos do 

Regulamento. A isenção do dever de cumprimento dos prazos procedimentais impostos 

está plasmada no artigo 15.º do Regulamento. 

No que concerne a auxílios públicos já avaliados negativamente pela Comissão, 

mas que, todavia, se encontrem em execução, assoma evidente que o procedimento a 

tomar pela Comissão não visa repetir a avaliação da compatibilidade daquela medida 

com o mercado interno, a menos que o lapso temporal decorrido dite a pertinência ou a 

necessidade de nova avaliação. Por conseguinte, o procedimento perseguido pela 

Comissão tem em vista, somente, a constatação do incumprimento de uma anterior 

decisão de incompatibilidade e, eventualmente, a edição de determinações para 

cessação da execução da medida, recuperação do auxílio e outras consequências 

entendidas pela Comissão como adequadas, designadamente, o recurso imediato ao 
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Tribunal de Justiça da União Europeia em conformidade com o permitido no artigo 108.º, 

n.º 2 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia219. 

Aliás, importa estabelecer que, em matéria de auxílios, qualquer decisão da 

Comissão que conclua pela incompatibilidade da medida com o mercado interno, que 

estabeleça uma compatibilidade condicionada, ou que emita outras determinações que 

criem obrigações para o Estado membro, é suscetível de tutela direta do Tribunal de 

Justiça da União Europeia no caso de incumprimento por banda do Estado membro, de 

acordo com o disposto no mencionado artigo 108.º, n.º 2 do Tratado. 

 

 

vi. Aplicação de Medidas Injuntivas e de Sanções 

A Comissão é, de acordo com o Regulamento (UE) n.º 2015/1589, titular de 

amplos poderes inquisitórios no domínio dos procedimentos tangentes aos auxílios 

públicos. Tais poderes têm tradução diversificada, incluindo poderes de solicitar e impor a 

prestação de informações, poderes de adoção de medidas provisórias atinentes a 

auxílios em execução, poderes de investigação in loco e, finalmente, poderes para impor 

adstrições e aplicar sanções pecuniárias. 

Realmente, perpassa por todo o Regulamento sob escrutínio a existência de um 

intenso poder inquisitório da Comissão. Este poder concretiza-se, em primeiro lugar, na 

possibilidade ampla de solicitação de informações ao Estado membro executor da 

medida de auxílio, por forma a esclarecer qualquer aspeto necessário ao processo de 

                                                

219 Assume aqui particular relevância a exceção prevista em termos de contencioso da União, nos termos da qual a 

Comissão pode recorrer diretamente para o Tribunal de Justiça da União Europeia, sem que para tal deva cumprir os 

procedimentos prévios estabelecidos nos artigos 258.º e 259.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 
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avaliação da compatibilidade da medida com o mercado interno. Tal ocorre no domínio 

do procedimento de exame preliminar, bem como no domínio do procedimento formal de 

investigação, em conformidade com o disposto nos artigos 5.º e 12.º, n.º 3 do 

Regulamento. Assim, se o Estado membro não fornecer as informações pretendidas, ou 

as fornecer de modo incompleto ou incorreto, a Comissão retira efeitos de tal 

circunstância, normalmente penalizadores do interesse do Estado membro220, ou então 

lança mão de uma injunção para prestação de informações, se estiver em causa um 

procedimento formal de investigação relativo a auxílio ilegal ou utilizado abusivamente, 

em concordância com o prescrito nos artigos 7.º, n.º 5, 12.º, n.ºs 2 e 3 e 20.º do 

Regulamento. 

Ademais, também no seio do procedimento formal de investigação, a Comissão 

pode solicitar, ainda que sob certas condições, informações a qualquer outro Estado 

membro, a qualquer empresa, associação de empresas e beneficiários221, em 

consonância com o artigo 7.º do Regulamento. 

                                                

220 No caso do procedimento respeitante a auxílio novo, a não prestação de informações pelo Estado membro, ou a 

prestação deficiente, no decurso do exame preliminar poderá conduzir a uma desistência ope legis do procedimento de 

notificação prévia- artigos 5.º, n.º 3 e 12.º n.º 2 do Regulamento. 

221 O artigo 7.º do Regulamento UE n.º 2015/1589 tem a seguinte redação: 

1. Após o início do procedimento formal de investigação previsto no artigo 6.º, em especial no que se refere a 

casos tecnicamente complexos sujeitos a avaliação substantiva, a Comissão pode solicitar a uma empresa, a uma 

associação de empresas ou a outro Estado-Membro que prestem todas as informações necessárias para lhe permitir 

completar a apreciação da medida em apreço, se as informações prestadas pelo Estado-Membro interessado durante a 

análise preliminar não forem suficientes, tendo em conta o princípio da proporcionalidade, em especial para as pequenas e 

médias empresas.  

2. A Comissão só pode pedir informações:  

a)  Se estiver limitada a procedimentos formais de investigação que à data tenham sido considerados ineficazes 

pela Comissão; e  

b)  No que se refere aos beneficiários, se o Estado-Membro em causa der o seu acordo ao pedido.  

3. As empresas ou associações de empresas que prestam informações relativas ao mercado na sequência de 

um pedido da Comissão com base nos n.ºs 6 e 7 devem apresentar a sua resposta simultaneamente à Comissão e ao 
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Se o pedido de informações for dirigido a qualquer outro Estado membro, a 

situação de incumprimento rege-se, em ultima ratio, pelo previsto no artigo 12.º, n.ºs 2 e 

3, isto é, a Comissão pode aplicar a injunção para a prestação de informações. 

Porém, se o pedido de informações for direcionado a uma empresa ou a 

associação de empresas, sobre estas passa a recair o dever de as prestar, dever este 

que se estende à completude e correção das informações ao dispor do destinatário do 

pedido ou da decisão.  

                                                                                                                                              

Estado-Membro causa, desde que o documento fornecido não inclua informações confidenciais relativamente a esse 

Estado-Membro.  

A Comissão conduz e controla a transmissão das informações entre Estados-Membros, empresas e associações 

de empresas em causa, e verifica a alegada confidencialidade das informações transmitidas.  

4. A Comissão apenas pode pedir informações que estejam à disposição de um Estado Membro uma empresa 

ou de uma associação de empresas implicados no pedido.  

5. Os Estados-Membros prestam as informações com base num simples pedido e dentro de um prazo que 

normalmente não deve ser superior a um mês. Caso o Estado-Membro em causa não preste as informações solicitadas no 

prazo fixado pela Comissão ou caso elas sejam incompletas, a Comissão enviará uma carta de insistência.  

6. A Comissão pode, mediante simples pedido, exigir que uma empresa ou uma associação de empresas 

prestem informações. Caso a Comissão envie um pedido de informações a uma empresa ou associação de empresas deve 

indicar a base jurídica e a finalidade do pedido, especificar as informações solicitadas e fixar um prazo proporcionado 

durante o qual as informações devem ser prestadas. A Comissão deve mencionar igualmente as multas previstas no artigo 

8.º, n.º 1, por informações incorretas ou enganosas.  

7. A Comissão pode, mediante decisão, exigir que uma empresa ou uma associação de empresas prestem 

informações. Sempre que a Comissão exigir, mediante decisão, a uma empresa ou associação de empresas, que prestem 

informações, deve indicar a base jurídica e a finalidade do pedido, especificar as informações solicitadas e fixar um prazo 

proporcionado durante o qual as informações devem ser prestadas. A Comissão deve indicar igualmente as multas 

previstas no artigo 8.º, n.º 1, e, conforme adequado, indicar ou aplicar as adstrições previstas no artigo 8.º, n.º 2. Em 

complemento, deve informar a empresa ou associação de empresas do direito de impugnarem a decisão perante o 

Tribunal de Justiça da União Europeia.  

8. A Comissão fornece ao Estado-Membro em causa uma cópia do pedido de informações enviado ao abrigo dos 

n.ºs 1 ou 6 do presente artigo e da decisão a que se refere o n.º 7, simultaneamente com o envio ao destinatário do pedido. 

A Comissão indicará igualmente os critérios aplicados para a escolha dos destinatários de um pedido de informações ou de 

uma decisão.  

9. Os proprietários das empresas ou seus representantes e, no caso de pessoas coletivas, de sociedades ou de 

associações sem personalidade jurídica, as pessoas encarregadas de as representar nos termos da lei ou dos estatutos 

são obrigados a fornecer as informações pedidas. As pessoas devidamente mandatadas podem fornecer as informações 

solicitadas em nome dos seus mandantes. Estes mantêm-se plenamente responsáveis caso as informações prestadas 

sejam incompletas, incorretas ou enganosas. 
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A este propósito, é de salientar que, muito embora a solicitação de informações 

seja dirigida à empresa ou associação de empresas, decorre do Regulamento- artigo 7.º, 

n.ºs 6, 7 e 9- que o dever de prestação incide sobre os proprietários das empresas ou 

seus representantes e, no caso de pessoas coletivas, de sociedades ou de associações 

sem personalidade jurídica, as pessoas encarregadas de as representar nos termos da 

lei ou dos estatutos são obrigados a fornecer as informações pedidas. Mesmo no caso da 

prestação de informações decorrer no exercício dum mandato doutra natureza, os 

mandatários mantêm-se plenamente responsáveis caso as informações prestadas sejam 

incompletas, incorretas ou enganosas. Ora, não se alcança exatamente qual a razão de 

ser da instituição de uma responsabilidade pessoal e individual dos representantes das 

pessoas coletivas e seus eventuais mandatários pela prestação das informações 

pretendidas pela Comissão, a não ser que tal consagração tenha intuito que ultrapasse 

as fronteiras da matéria referente a auxílios públicos, incursando já no domínio do ilícito 

civil e criminal222.  

Seja como for, uma vez dirigido, a uma empresa ou associação de empresas, um 

pedido ou uma decisão da Comissão a solicitar informações, o incumprimento de tal 

determinação223 pode acarretar a aplicação de multas ou de adstrições, de acordo com o 

artigo 8.º do Regulamento. 

As multas e as adstrições estão descritas no artigo 8.º do Regulamento. No que 

toca às multas, prevê este preceito que podem ascender até ao limite máximo de 1% do 

                                                

222 Parece-nos, salvo melhor opinião, que a eventual extração de efeitos jurídico-civil ou jurídico-penais da conduta 

assumida pelas pessoas obrigadas nos termos do previsto no n.º 9 do artigo 7.º do Regulamento UE n.º 2015/1589, 

apenas pode acontecer em termos de jurisdição nacional. 

223 Tem-se como incumprimento não só a inércia, mas também a apresentação de informações incompletas, incorretas ou 

enganosas, nos termos do artigo 8.º do Regulamento. 
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respetivo volume total de negócios realizado pela empresa durante o exercício 

precedente, assentam na consideração do grau de culpa224 e devem atender à natureza, 

à gravidade e à duração da infração para efeitos de quantificação concreta, sem deixar 

de atentar nos princípios da proporcionalidade e da adequação, em especial para as 

pequenas e médias empresas. 

Por seu turno, as adstrições consubstanciam, em bom rigor, sanções pecuniárias 

compulsórias225, que visam compelir a empresa ou a associação de empresas a prestar 

as informações pretendidas. Estas adstrições não devem exceder 5% do volume de 

negócios diário médio da empresa ou da associação em causa realizado durante o 

exercício precedente, por cada dia útil de atraso, a contar da data fixada na decisão, até 

as empresas ou associações em causa prestarem as informações completas e corretas 

solicitadas ou requeridas pela Comissão. E na determinação do seu montante, deve 

também atender-se à natureza, à gravidade e à duração da infração, tendo em conta os 

princípios da proporcionalidade e da adequação, em especial para as pequenas e médias 

empresas. 

Adicionalmente, refira-se que a aplicação de multa e de adstrição pode ocorrer de 

modo concomitante, pois que a ambas subjazem intencionalidades diferentes, sendo, 

evidentemente, ainda mais relevante a ponderação dos princípios da proporcionalidade e 

da adequação, em especial para as pequenas e médias empresas. 

O prazo de prescrição para aplicação das multas e adstrições é, em regra, de três 

anos, podendo interromper-se. No caso de interrupção, o prazo máximo é de seis anos, 

                                                

224 O artigo 8.º, n.º 1 apenas faz menção ao dolo e à negligência grave. 

225 A designação é evocativa da designação tradicional de astreinte. 
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de acordo com o estabelecido no artigo 18.º do Regulamento. Já no que respeita à 

execução de multas ou adstrições aplicadas, o artigo 19.º do Regulamento estabelece 

que o prazo de prescrição é de cinco anos, podendo igualmente interromper-se, sendo 

que no caso de execução não se encontra estabelecido qualquer prazo máximo para a 

duração cumulada das hipotéticas sucessivas interrupções. 

 A Comissão pode ainda, no caso dos auxílios ilegais ou já objeto de decisões de 

incompatibilidade com o mercado interno, utilizar as medidas provisórias de injunção de 

suspensão ou de injunção de recuperação. Tais medidas, previstas no artigo 13.º do 

Regulamento, destinam-se a acautelar a efetividade e a eficácia das futuras decisões 

definitivas a tomar em sede de encerramento do procedimento formal de investigação e 

traduzem-se na paralisação da execução do auxílio ou na restituição do auxílio recebido 

até ao momento, respetivamente.  

Particularmente, a injunção de recuperação assume pressupostos mais exigentes 

do que a injunção de suspensão, uma vez que nesta, de acordo com uma prática 

estabelecida, inexistem dúvidas sobre o caráter de auxílio da medida em causa. 

Paralelamente, deve ocorrer urgência na ação e haver sério risco de prejuízos 

substanciais e irreparáveis a um concorrente226.  

Estas injunções têm como destinatário imediato o Estado membro, sendo certo 

que este deve fazer repercutir, de modo efetivo, adequado e célere, a injunção de 

recuperação na esfera jurídica do beneficiário do auxílio. No caso da injunção de 

recuperação, esta inclui a aplicação de uma taxa de juro, fixada pela Comissão, por 

forma a colocar o beneficiário na situação de mercado em que se encontraria não fosse a 

                                                

226 Artigo 13.º, n.º 2 do Regulamento. 
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medida de auxílio executada. Pretende-se, portanto, repor, ainda que provisoriamente, as 

condições normais de mercado para o beneficiário da medida. 

Em derradeiro lugar, anote-se que, no caso da utilização abusiva de auxílio, está 

vedado à Comissão a utilização da injunção de recuperação. Tal explica-se pelo facto de 

estar em causa, nesta sede, um auxílio anteriormente avaliado favoravelmente pela 

Comissão.  

O controlo in loco, regulado no artigo 27.º do Regulamento, consubstancia um 

relevante instrumento procedimental da Comissão, ao serviço da descoberta da verdade 

material procedimental, por forma a, por um lado, realizar uma avaliação realista, correta 

e adequada da compatibilidade das medidas de auxílio com o mercado interno e, por 

outro lado, a monitorizar os auxílios existentes, incluindo a manutenção da 

compatibilidade dos mesmos com o mercado interno. Este controlo consiste na 

possibilidade da Comissão efetuar visitas, ou vistorias, de controlo à empresa beneficiária 

do auxílio público, e pode ocorrer nos casos em que a Comissão tenha proferido decisão 

de não levantar objeções, decisão positiva ou decisão condicionada para auxílios 

individuais. 

O controlo in loco pode traduzir-se no acesso às instalações e terrenos da 

empresa beneficiária, na solicitação, no local da empresa beneficiária, de explicações 

orais, no exame da contabilidade e outra documentação, bem como tirar ou pedir cópias. 

Compete ao Estado membro assegurar a efetividade do acesso in loco no caso de 
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oposição da empresa beneficiária227, bem como prestar à Comissão e seus agentes toda 

a colaboração que se revelar necessária ou pertinente.  

 

 

vii. Recuperação do Auxílio Ilegal ou Incompatível com o Mercado Interno 

A obrigação de recuperação do auxílio ilegal ou incompatível com o mercado 

interno encontra-se prevista no artigo 16.º do Regulamento (UE) n.º 2015/1589 do 

Conselho, de 13 de julho de 2015. Quer isto significar que, se um auxílio for ilegal e/ou 

incompatível com o mercado interno, por força de decisão da Comissão Europeia, o 

mesmo deve ser recuperado. Trata-se, pois, de uma consequência lógica da declaração 

de incompatibilidade do auxílio com o mercado interno, ou ainda da utilização abusiva de 

um auxílio, em sequência do procedimento formal de investigação. 

O n.º 1 do artigo 16.º do Regulamento prevê que, nas decisões negativas relativas 

a auxílios ilegais, a Comissão decidirá que o Estado-Membro em causa deve tomar todas 

as medidas necessárias para recuperar o auxílio do beneficiário («decisão de 

recuperação»). O que quer dizer que, no caso de auxílios ilegais que venham a ser 

declarados incompatíveis com o mercado interno ou no caso de execução de auxílios 

após decisão negativa de compatibilidade, a Comissão ordena a recuperação do auxílio 

in totum. 

                                                

227 O controlo in loco permite equacionar um conjunto de questões respeitantes ao estatuto do beneficiário, mormente, em 

sede de proteção dos seus direitos. Com efeito, atento o modo como se encontra consagrado este controlo, é de 

questionar se tal atuação não é suscetível de ferir direitos, liberdades e garantias da empresa beneficiária e, portanto, de 

convocar o prévio escrutínio judiciário da pretensão investigatória da Comissão, v. g., através da emissão de mandados 

judiciais, emitidos, obviamente, pelos Tribunais nacionais.  
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O destinatário da decisão de recuperação é, portanto, o Estado membro a quem é 

imputada a concessão do auxílio. Todavia, o Estado membro deve repercutir a decisão 

de recuperação na esfera jurídica do beneficiário, através, nomeadamente, da execução 

de facto de tal decisão. 

Ao montante do auxílio a restituir deve acrescer a taxa de juro, a fixar pela 

Comissão Europeia, por forma a colocar o beneficiário na situação jurídica em que se 

encontraria se não tivesse, ilegalmente, usufruído da medida auxiliadora, sendo que os 

juros devidos devem ser calculados desde a data em que o auxílio foi colocado à 

disposição do beneficiário. 

O procedimento de recuperação é objeto de densificação em documento 

interno228, que institui, por exemplo, os elementos que a decisão deve conter, por forma a 

assegurar a efetividade da recuperação de modo a alcançar um elevado nível de 

enforcement do direito da União.  

Assim, no caso de auxílios individuais, a decisão de recuperação deve identificar a 

empresa ou a entidade a quem compete reembolsar. No caso de auxílios indiretos, torna-

se essencial que a Comissão identifique quem são os beneficiários da decisão suscetível 

de recuperação.  

Adicionalmente, e sempre que possível, a decisão de recuperação deve estipular 

o montante do auxílio a ser reembolsado, sendo que, se a Comissão não dispuser de 

todo o manancial informativo para tanto, pode delegar no Estado membro o exercício 

                                                

228 State Aid Manual of Procedures, Internal DG Competition working documents on procedures for the application of 

Articles 107 and 108 TFEU, revision 10/07/2013, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2013, publicado 

no sítio http://ec.europa.eu/competition/state_aid/.   

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/
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atinente à quantificação do montante a recuperar229. No caso da quantificação não se 

revelar possível, a Comissão deve definir claramente o método a usar pelo Estado 

membro na quantificação do montante do auxílio a recuperar, especialmente, nas 

situações de auxílios sob a forma de prestação de garantias ou injeções de capital. 

A decisão de recuperação deve, igualmente, fixar a taxa de juro ou indicar o modo 

como a mesma deve ser fixada, bem como, e finalmente, a indicação cronológica da 

execução da decisão de recuperação, nomeadamente, através da estipulação de dois 

momentos temporais- de dois e de quatro meses, sucessivamente- para o Estado 

membro selecionar e planear o modo de execução e proceder à execução da decisão. 

Impõe-se referir, nesta sede, que o Regulamento estabelece, no art.º 16.º, n.º 1, 

uma causa de exclusão da obrigação de recuperação do auxílio, e que a Comissão deve 

ponderar no momento em que profere a decisão de recuperação. Na verdade, a regra da 

recuperação do auxílio deve claudicar perante o funcionamento em sentido inverso de um 

princípio geral de Direito da União. Ou seja, se a recuperação contrariar um desses 

qualificados princípios, a Comissão não deve ordenar a recuperação do montante do 

auxílio. Jogam, nesta área, valores respeitantes à segurança e à certeza jurídicas, 

mormente a tutela de expectativas legitimamente assentes, nomeadamente, através de 

práticas anteriores por banda da Comissão. Ou seja, os princípios da certeza e 

segurança jurídica podem fundar a dispensa da obrigação de recuperação. De todo 

modo, a isenção da obrigação de recuperação deve ser interpretada restritivamente, 

dada até a natureza excecional da norma. 

                                                

229 Ver Processos conjuntos T-111/01 e T-133/01, Acórdão Saxónia e ZEMAG/Comissão, de 11/05/2005. 
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O artigo 17.º do regulamento estabelece o prazo de dez anos para a prescrição do 

exercício da recuperação, sendo que a partir daí o auxílio passará a ser considerado 

existente. 

Para além das situações que se elencaram, em que não deve ser proferida 

decisão de recuperação, identifica-se ainda a situação de impossibilidade absoluta de 

recuperação do auxílio, por exemplo, no caso de insolvência da empresa, ou de 

liquidação oficiosa da mesma. Ainda assim, o Tribunal de Justiça mantém um 

entendimento conservador deste tipo de situação, assumindo que no caso de insolvência 

o Estado deve incluir o crédito derivado da recuperação do auxílio no processo de 

insolvência230 231. 

                                                

230 A este propósito, bem como sobre outras situações de impossibilidade de recuperação, ver Processo 52/84, Acórdão 

Comissão/Bélgica, de 14/01/1986; Processo C-328/99, Acórdão Itália/Comissão, de 08/05/2003; Processo C-415/03, 

Acórdão Comissão/Grécia, de 12/05/2005;Processo C-277/10, Acórdão Alemanha/Comissão, de 29/04/2004; Processo C-

214/07, Acórdão Comissão/França, de 13/11/2008; e C-674/13, Acórdão Comissão/Alemanha, de 06/05/2015. 

231 No State Aid Manual of Procedures, Internal DG Competition working documents on procedures for the application of 

Articles 107 and 108 TFEU, cit., secção 9-15, está estabelecido, em matéria de insolvência da empresa beneficiária do 

auxílio, o seguinte: 

“According to the Court of Justice, the fact that a firm is insolvent and/or subject to bankruptcy proceedings has no effect on 

its recovery obligation. However, in the majority of the cases in which the beneficiary of the aid is insolvent, it is not possible 

to recover the full amount of illegal aid and its interests. In these cases, the alternative to the full recovery is the liquidation 

of the beneficiary.   

The Commission expects Member States to fulfill the following conditions when implementing recovery decisions concerning 

insolvent beneficiaries:  

• The Member State must immediately register its claims in the bankruptcy proceedings and oppose any refusal 

by the insolvency administrator to register the recovery claim or any ranking depriving it of rights in the proceedings. In case 

no action is available to the Member State to obtain a proper ranking, we will expect it to take any action which enables it to 

obtain recovery or liquidation;  

• The Member State should appeal against any decision by the insolvency administrator or the court to allow a 

continuation of the insolvent beneficiary’s activity;  

• In the absence of a full repayment of the aid (principal + interests), the Member State should vote against the 

adoption of a continuation plan and/or appeal the decision to adopt the continuation plan before the national court, and 

should insist on the ending of the activity of the beneficiary;  

• In case of liquidation, the Member State should oppose any transfer of assets that is not done on market terms 

and/or that is organised so as to circumvent the recovery decision. If the transfer took place, it should initiate action at 

national level to recover the aid from the buyer of the assets.  
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O enforcement das decisões de recuperação é conseguido, no que se refere aos 

Estados membros, através dos procedimentos estipulados no artigo 108.º, n.º 2 do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, bem como através do processo 

imposto no artigo 260.º do mesmo Tratado. De anotar, neste contexto, em termos de 

contencioso, a possibilidade não descurável dos concorrentes acionarem judicialmente o 

Estado membro, por forma a obterem a execução da recuperação, bem ainda como uma 

indemnização por danos decorrentes da concessão do auxílio. 

Finalmente, em termos de prática dissuasora e persuasiva da Comissão no 

sentido de obter a execução das decisões de recuperação, é de ressaltar a jurisprudência 

estabelecida no Acórdão Deggendorf232, segundo a qual, na avaliação da compatibilidade 

de um nova medida de auxílio com o mercado interno, a Comissão pode considerar o 

facto do beneficiário deste novo auxílio ainda não ter procedido ao reembolso relativo a 

uma decisão de recuperação anterior e, por esse motivo, não aprovar a concessão da 

nova medida de auxílio enquanto a anterior decisão de recuperação não for integralmente 

cumprida. 

Também não é despiciendo, neste contexto, considerar a hipótese dos 

concorrentes acionarem judicialmente a empresa beneficiária do auxílio, peticionando 

não só a concretização da decisão de recuperação, mas também e ainda uma 

indemnização por danos derivados da concessão do auxílio. 

                                                                                                                                              

Criteria to be fulfilled in order to close the case:  

• If there is a continuation of the activity: full recovery (principal + interest)  

•  Beneficiary no longer active: assets sold on market terms following an open, transparent and unconditional 

tender, carried out in an organized insolvency procedure in which all State aid claims are properly registered.”. 

232 Processos apensos T-244/93 e T-486/93, de 13/09/1995. 
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Ressalte-se, em último apontamento nesta matéria, que, sem prejuízo de uma 

decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia proferida nos termos do artigo 278.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da união Europeia, a recuperação ocorre de acordo com 

o direito nacional do Estado membro em causa, desde que as normas nacionais que 

disciplinem a recuperação permitam uma execução imediata e efetiva da decisão da 

Comissão.  

 

 

viii. O Papel de Amicus Curiae 

 O Regulamento (UE) n.º 2015/1589 do Conselho, de 13 de julho de 2015, dedica 

o respetivo artigo 29.º ao papel de Amicus Curiae que a Comissão assume no contexto 

de um litígio judicial respeitante a auxílio estatal posto nos Tribunais nacionais. 

 Assim, os Tribunais nacionais, por forma a obterem manancial informativo e, até, 

orientação técnica, podem solicitar diretamente à Comissão o envio de informações ou a 

emissão de parecer sobre questões relativas à aplicação das regras sobre auxílios 

estatais. 

 No que tange à solicitação de informações dirigida pelos Tribunais nacionais à 

Comissão, refira-se que a solicitação pode traduzir-se em apurar se está pendente na 

Comissão algum procedimento referente à medida em causa, se foi cumprida a obrigação 

de notificação prévia nos termos impostos pelo artigo 108.º, n.º 3 do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, se foi iniciado algum procedimento formal de 

investigação pela Comissão ou, até, se já foi proferida decisão pela Comissão ou quando 

é expectável que a Comissão venha a tomar a decisão em procedimento pendente.  
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 Paralelamente, os Tribunais nacionais podem, ainda, solicitar elementos 

documentais, ou outros233, que se encontrem na posse da Comissão. Nesta situação, 

releva atentar na obrigação de sigilo profissional que impende sobre os funcionários, 

peritos e agentes da Comissão, prevista no artigo 30.º do Regulamento em discussão. 

Com efeito, o princípio da lealdade instituído no artigo 4.º, n.º 3 do Tratado da União 

Europeia aconselha- diremos, até, que impõe- a divulgação da totalidade da informação 

pertinente ao Tribunal nacional solicitante. Porém, se a informação ou os documentos 

solicitados pelo Tribunal forem suscetíveis de interferir com o cumprimento da dita 

obrigação de sigilo, a Comissão deve indagar junto do Tribunal nacional se este pode 

asseverar e garantir a proteção a confidencialidade das informações prestadas ou dos 

documentos cedidos234. Em caso de resposta negativa, e por forma a cumprir o disposto 

no artigo 339.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, a Comissão tem 

fundamento legal justificativo para a não prestação das referidas informações ou 

cedência dos documentos. 

 Admite-se, também, que a Comissão possa recusar a solicitação do Tribunal 

nacional em situações em que a transmissão da informação ou cedência de documentos 

possa interferir com o funcionamento ou independência das instituições da União, 

designadamente, por colocar em perigo o cumprimento das funções da Comissão (por 

                                                

233 V.g. cópias de decisões da Comissão publicadas e ainda não publicadas, estatísticas, estudos de mercado, análises 

económicas, relatórios, factos… 

234 Esta matéria coloca questões interessantes em termos de direito processual, especificamente, no tocante ao direito de 

acesso das partes a todos os elementos probatórios usados pelo Tribunal para a descoberta da verdade material e 

fundamentação da sua convicção fáctico-jurídica. Tendo em conta este princípio estruturante da arquitetura processual 

nacional, interrogamo-nos se, em face do direito processual português, é possível a algum Tribunal oferecer uma garantia 

como a descrita. 
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exemplo, informação respeitante a à estratégia de atuação da Comissão relativamente ao 

um caso concreto pendente). 

 Os Tribunais nacionais têm a faculdade de solicitar à Comissão a emissão de 

autênticos pareceres, mormente sobre a aplicação ao caso concreto de qualquer dos 

elementos que compõem a norma inserta no artigo 107.º, n.º 1 do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia e sobre a quantificação do auxílio. O parecer citado 

pode, também, versar sobre a aplicação de alguma isenção categorial e inerente 

dispensa de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, bem como sobre o cumprimento da obrigação de 

standstill.  

 No caso de recuperação de auxílio ilegal ou incompatível com o mercado interno, 

os Tribunais nacionais podem, igualmente, solicitar à Comissão a emissão de parecer 

sobre a ocorrência de alguma circunstância excecional que possa justificar o afastamento 

da recuperação ou sobre a taxa de juro a aplicar. 

 Finalmente, em sede de ações indemnizatórias por violação do Direito da União, 

ou fundadas na existência do auxílio ilegal ou incompatível, os Tribunais nacionais podem 

socorrer-se da Comissão para efeitos da quantificação do dano. 

 Saliente-se que, não obstante o conteúdo dos pareceres emitidos pela Comissão, 

não impende sobre os Tribunais nacionais qualquer dever de acatar o sentido e teor dos 

pareceres. 

 Por outra banda, a Comissão pode, por sua própria iniciativa, apresentar 

observações escritas aos Tribunais nacionais chamados a aplicar as disposições 

relativas aos auxílios estatais, especialmente nos casos em que a aplicação coerente do 
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artigo 107.º, n.º 1, ou do artigo 108.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia esteja em discussão. E desde que o Tribunal nacional consinta, a Comissão 

pode também apresentar observações orais. Para o efeito de apresentação das suas 

observações, a Comissão pode solicitar ao Tribunal competente do Estado membro que 

envie os documentos à disposição do Tribunal, necessários à apreciação do processo 

pela Comissão. 

O papel de Amicus Curiae pretende atribuir à Comissão um maior protagonismo 

junto dos Tribunais nacionais, de molde a auxiliar e orientar a atividade jurisdicional numa 

interpretação e atuação conforme às diretrizes e políticas estabelecidas pela Comissão 

em matéria de auxílios públicos.  

Adicionalmente, a intervenção de Amicus Curiae da Comissão tem subjacente o 

reconhecimento da elevada complexidade que caracteriza a compreensão e o 

deslindamento da maioria dos casos concretos, mormente no que tange à apreciação das 

questões técnicas de natureza económica, contabilística e financeira para efeitos de 

qualificação da medida como de auxílio nos termos do artigo 107.º, n.º 1 do Tratado. A 

experiência da Comissão nestas problemáticas, aliada à inexperiência e impreparação 

dos Tribunais nacionais para enfrentar os casos em que a temática agora versada é 

convocada, justifica bem a atuação da Comissão. 

O relacionamento direto entre Instituições da União e dos Estados membros, que 

exercitam competências e poderes de essência tão diversa, como sejam, de um lado, 

poderes executivos e, do outro lado, poderes jurisdicionais, é absolutamente ilustrativo de 
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uma arquitetura política inovadora, transnacional e multinível235. Aliás, o papel de amicus 

curiae da Comissão impõe, a nosso ver, a harmonização processual no plano da União e, 

principalmente, a adaptação da lei processual portuguesa por forma a contemplar a 

intervenção da Comissão nos processos em que se discutam questões concernentes a 

auxílios de Estado, eventualmente, até equacionando a hipótese de conferir legitimidade 

para efeitos de recurso das decisões judiciais prolatadas em qualquer grau jurisdicional.  

 

 

3. A Atuação dos Tribunais Nacionais 

 

i. Enquadramento 

 Os Tribunais nacionais são, indiscutivelmente, tribunais funcionalmente europeus, 

uma vez que a organização judicial europeia integra, além dos tribunais organicamente 

europeus- o Tribunal de Justiça da União Europeia, que inclui o Tribunal de Justiça e o 

Tribunal Geral236-, os Tribunais dos Estados membros. 

 Este status quo da organização judicial europeia responde à exigência de 

integração europeia e decorre, em primeiro lugar, do facto da União Europeia constituir 

uma União de direito. Esta fórmula propugna e determina que as instituições europeias 

estão submetidas, na sua atuação, ao direito que dimana dos Tratados constitutivos, 

sendo que estes operam como uma Constituição da União Europeia, na medida em que 

consagram uma ordem jurídica fundamental vinculante para todo o poder público 

                                                

235 Por si só, a articulação entre os mencionados atores e funções europeus merece um estudo detalhado, que não se 

compadece com a humildade nem com o objeto deste Relatório. 
236 Artigo 19.º do Tratado da União Europeia. 
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europeu. Ou seja, a Constituição Europeia tem uma dupla dimensão atuante: serve, 

simultaneamente, de fundamento e de limite a todas as instituições europeias. 

Realce-se que não se estabelece uma tradicional relação de hierarquia entre a 

Constituição da União Europeia e os ordenamentos jurídicos dos Estados membros, no 

sentido de que os atos normativos e os atos jurídicos destes devem obediência e respeito 

ao direito europeu. A relação entre estas realidades jurídicas apresenta-se bem mais 

complexa, visto que o direito europeu integra o próprio ordenamento jurídico dos Estados 

membros, revelando-se aqui uma arquitetura multinível e de interconstitucionalidade237. 

O princípio da lealdade europeia, cristalizado no artigo 4.º, n.º 3 do Tratado da 

União Europeia, configura o outro fundamento da racionalidade subjacente à organização 

judicial europeia. 

 Com efeito, o princípio da lealdade europeia238 postula a assistência, o respeito e 

a cooperação mútua entre os Estados membros no cumprimento das missões 

consagradas nos Tratados, pressupondo a vivência de um vínculo de lealdade em três 

planos: entre os próprios Estados membros; destes para com a União Europeia; e desta 

para com aqueles. A plena operatividade do Direito da União é o instrumento 

materializador do princípio da lealdade europeia que, por seu turno, exige um modelo 

federativo na organização da justiça europeia. 

                                                

237 ALESSANDRA SILVEIRA, Cidadania Europeia e Direitos Fundamentais, in “Direito da União Europeia, Elementos de 

Direito e Políticas da União”, Alessandra Silveira, Mariana Canotilho, Pedro Madeira Froufe (Coord.s), Almedina, janeiro, 

2016, pp. 17 a 72; 

238 Sobre esta matéria, ver ALESSANDRA SILVEIRA, Os Princípios de Direito da União Europeia, 2.ª edição, Quid Juris, 

2011, pp. 103 a 128. 
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 Como exemplarmente expõe ALESSANDRA SILVEIRA239, brotam deste princípio 

da lealdade os seguintes valores principiológicos concretizadores: o princípio do primado 

do Direito da União Europeia, o princípio do efeito direto das normas europeias, o 

princípio da efetividade do Direito da União, o princípio da equivalência, o princípio da 

interpretação conforme, o princípio da responsabilidade do Estado por violação das 

obrigações europeias, e o princípio da tutela jurisdicional efetiva. 

 O princípio do primado do Direito da União sobre o direito nacional tem vocação 

atuante não só contra os Estados membros, mas também contra as próprias instituições 

europeias, na medida em que, v.g. pratiquem atos invasivos das competências próprias 

dos Estados membros à luz dos Tratados constitutivos240. Este princípio pugna pela 

                                                

239 Idem, ibidem, pp. 104 e 105: 

“E a partir deste princípio de lealdade expressamente consagrado nos tratados constitutivos, o TJUE decompôs uma série 

de outros princípios que densificam a lealdade e revelam-se indispensáveis à própria sobrevivência do sistema federativo 

europeu. Tais princípios seriam, designadamente, 1) princípio do primado do Direito da União Europeia sobre o direito 

nacional (implica a não aplicação do direito nacional incompatível com o Direito da União, a supressão ou reparação das 

consequências de um ato nacional contrário ao Direito da União, e a obrigação dos Estados membros fazerem respeitar o 

Direito da União); 2) princípio do efeito direto das normas europeias (autoriza os particulares a invocarem as normas 

europeias que imponham deveres/reconheçam direitos de forma suficientemente clara e incondicionada, inclusivamente 

contra normas nacionais violadoras do Direito da União); 3) princípio da efetividade do Direito da União (postula que as 

autoridades nacionais devem garantir o efeito útil das disposições europeias); 4) princípio da equivalência (postula que as 

autoridades nacionais devem assegurar que as pretensões decorrentes do Direito da união resultam tão protegidas quanto 

as pretensões do direito nacional- o que amplia consideravelmente os poderes do juiz, pois se o direito nacional não 

oferece um recurso efetivo ao particular, o juiz o deve criar); 5) princípio da interpretação conforme (postula que o 

intérprete e o aplicador do direito nacional, nomeadamente o juiz e a administração, devem atribuir às disposições 

nacionais um sentido conforme ou compatível com o Direito da União); 6) princípio da responsabilidade do Estado por 

violação das obrigações europeias (impõe a indemnização dos particulares afetados e inclui todos os seus órgãos e 

instituições- seja o legislador, a administração ou o juiz); 7) princípio da tutela jurisdicional efetiva (postula que a efetividade 

do Direito da União depende da garantia judicial das suas normas; integra o direito de acesso à justiça, o direito a um 

processo equitativo, o direito a um recurso efetivo; e implica a aplicação de providências cautelares pelo juiz nacional 

tendentes a evitar danos irreparáveis nos direitos dos particulares decorrentes do Direito da União, mesmo que tais 

providências não tenham previsão ou estejam proibidas pelo direito nacional)” (negro nosso). 

240 Como se referiu já, este princípio não estabelece uma relação hierárquica entre o Direito da União e o direito nacional, 

visto que o primado assenta na aplicação preferente de umas normas sobre outras de fonte diversa, sendo todas em 

princípio válidas. 
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primazia na aplicação do direito europeu, no sentido de que veda, nomeadamente aos 

poderes públicos dos Estados membros, a aplicação de direito nacional incompatível com 

o Direito da União.  

Quer isto dizer que, o funcionamento deste princípio implica, portanto, e com 

especial relevância para os Tribunais nacionais, a não aplicação do direito nacional 

incompatível com o Direito da União, a supressão ou reparação das consequências de 

um ato nacional contrário ao Direito da União, e a obrigação dos Estados membros 

fazerem respeitar o Direito da União241. A desaplicação do direito nacional incompatível 

com o direito europeu configura uma obrigação do Tribunal nacional, devendo o juiz 

nacional desaplicar ex officio as normas nacionais desconformes com as normas 

europeias. 

 Do princípio do efeito direto das normas europeias deriva a possibilidade dos 

particulares invocarem contra os poderes públicos de um Estado membro as normas 

europeias que imponham deveres ou reconheçam direitos de forma suficientemente clara 

e incondicionada, inclusivamente contra normas nacionais violadoras do Direito da União. 

E impõe aos Tribunais nacionais, em virtude do primado do Direito da União, a extração 

das consequências jurídicas, para o caso concreto, do efeito direto da norma europeia 

em causa, esteja esta incluída nos Tratados ou numa diretiva. 

 Este princípio encontra-se umbilicalmente ligado ao princípio da interpretação 

conforme, segundo o qual o intérprete e o aplicador do direito nacional, especialmente o 

                                                                                                                                              

Sobre esta matéria, ver ALESSANDRA SILVEIRA, Os Princípios de Direito da União Europeia, cit., pp. 129 a 140; 

JÓNATAS E. M. MACHADO, Direito da União Europeia, cit., pp. 62 a 78 e MIGUEL GORJÃO-HENRIQUES, Direito da 

União, cit., pp. 325 a 397. 
241 Idem, ibidem. 
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juiz nacional, devem atribuir às normas nacionais um sentido conforme ou compatível 

com as disposições do Direito da União242. É, aliás, reconhecida e indiscutível a 

obrigação do juiz nacional de interpretar o seu direito nacional de modo a harmonizá-lo 

com o direito originário e derivado da União, na medida do possível243. 

 O princípio da efetividade do Direito da União funda-se na ideia de efeito útil e de 

plena eficácia na realização e concretização do projeto europeu. Ou seja, grosso modo, 

pretende significar que as autoridades nacionais devem garantir o efeito útil das 

disposições europeias. No que especialmente tange ao juiz nacional, este tem a 

obrigação de assegurar o pleno efeito dessas normas deixando na necessidade 

inaplicadas, por sua própria autonomia, toda a disposição contrária da legislação 

nacional, mesmo posterior, sem que tenha de perguntar ou de esperar a eliminação 

prévia destas por via legislativa ou por qualquer outro procedimento constitucional 244. 

 O princípio da efetividade é reforçado pelo princípio da equivalência, na medida 

em que este impõe que as autoridades nacionais, mormente os Tribunais nacionais, 

assegurem que as pretensões decorrentes do Direito da União gozam de proteção similar 

às pretensões do direito nacional. O conteúdo deste princípio é concretizado, 

designadamente, pela criação ad hoc de instrumentos jusprocessuais aptos a oferecer 

                                                

242 Este princípio e o princípio do efeito direto assumem relevância destacada nos casos de diretivas não transpostas no 

decurso do prazo, ou deficientemente transpostas, e mesmo antes de tal suceder, bem como nas situações em que as 

disposições dos Tratados permitem recortar a atribuição de um direito a particulares, ou obrigações aos Estados membros. 

Ponto é que a norma em questão seja clara e incondicional. 

243 A propósito, ver Processo C-212/04, Acórdão Adeneler e Outros, de 04/07/2006. Igualmente, MIGUEL GORJÃO-

HENRIQUES, Direito da União, cit., pp. 385 a 390. 
244 L’Autonomie Institutionnelle et Procédurale et le Droit Administratif, in “Droit Administratif Européen”, dir. J-B Auby/J. 

Dutheil de La Rochère, Bruylant, 2007, p. 709, Apud MIGUEL GORJÃO-HENRIQUES, Direito da União, cit., p. 346. 
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cobertura jurídica à pretensão do particular, função que o juiz nacional deve conduzir e 

chancelar.  

O princípio da tutela jurisdicional efetiva constitui outra decorrência da primazia do 

Direito da União e contribui para a concretização da efetividade deste ordenamento. 

Estabelece, em traços simples, que a efetividade do Direito da União depende da 

garantia judicial das suas normas, o que impõe o direito de acesso à justiça, o direito a 

um processo equitativo e o direito a um recurso efetivo. Num outro plano, acarreta a 

aplicação de medidas cautelares pelo juiz nacional tendentes a evitar danos irreparáveis 

nos direitos dos particulares decorrentes do Direito da União, mesmo que tais 

providências não tenham previsão ou estejam proibidas pelo direito nacional245. 

Finalmente, deriva do princípio da responsabilidade do Estado por violação das 

obrigações europeias o dever do Estado de indemnizar os particulares afetados por essa 

violação, e inclui todos os seus órgãos e instituições, independentemente da natureza 

das mesmas: o legislador, a administração ou o juiz246.  

Os Tribunais nacionais e os seus juízes têm, portanto, uma função relevantíssima 

na interpretação e aplicação do direito da União, laborando, desse modo, no 

aprofundamento da harmonização e uniformização do Direito da União. Na verdade, o 

grande obreiro247 na eficácia interna do direito da União é o juiz nacional, que exerce a 

sua função por forma a, imperiosamente, assegurar a plena eficácia das normas 

                                                

245 ALESSANDRA SILVEIRA, Princípios de Direito da União Europeia, cit., pp. 229 a 254. 

246 Idem, Ibidem, pp.177 a 197. Também, MIGUEL GORJÃO-HENRIQUES, Direito da União, cit., pp. 390 a 397. 

247 Ver JOSÉ LUÍS CARAMELO GOMES, O Juiz Nacional e o Direito Comunitário, Almedina, Coimbra, outubro de 2003, 

reimpressão de 2006, p.14. 
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europeias, ainda que à custa do afastamento e desaplicação do direito nacional que se 

revele incompatível com o direito europeu. 

No caso dos auxílios de Estado, o juiz nacional é igualmente convocado a intervir, 

de modo a que a sua regulação judicial reponha a ordem jurídica nacional violada e, 

principalmente, a ordem jurídica europeia. Efetivamente, em matéria de auxílios públicos, 

os artigos 107.º, n.º 1 e 108.º, n.º 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia conferem ao juiz nacional um encargo crucial na vigilância do respeito e no 

enforcement de tais normativos, especialmente em atenção à circunstância de que os 

destinatários imediatos desses preceitos são os Estados membros. 

Como se já frisou antecedentemente, a problemática dos auxílios estatais 

envolve, essencialmente, o exercício de poderes públicos num clima de tensão entre os 

interesses da União e de cada um dos Estados membros. Trata-se, por isso, de uma 

matéria de grande suscetibilidade política, cuja regência está entregue, em grande 

medida, à Comissão Europeia. Por conseguinte, a intervenção dos Tribunais e do juiz 

nacional deve ser laborada de modo articulado com a Comissão e, especialmente, com o 

Tribunal de Justiça da União Europeia. 

Na ordem jurídica nacional, a disciplina judicial dos litígios referentes a auxílios 

públicos cabe inteiramente à jurisdição administrativa, uma vez que estão em causa, 

claramente, litígios de natureza jurídico-administrativa, isto é, emergentes de relações 

jurídicas administrativas, em consonância com o que remanesce do artigo 212.º, n.º 3 da 

Constituição da República Portuguesa. 

A amplitude dos litígios cuja competência pertence à jurisdição administrativa e 

fiscal está patenteada nos artigos 1.º e 4.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e 
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Fiscais248, bem como nos artigos 1.º, 2.º e 3.º do Código de Processo nos Tribunais 

Administrativos249. Estas normas são, de resto, ilustrativas do catálogo de pretensões 

que, em matéria de auxílios estatais, podem ser deduzidas nos Tribunais Administrativos. 

A abordagem que se empreende nos pontos imediatamente seguintes pretende 

escalpelizar a tutela que os Tribunais e o juiz nacional devem conceder aos artigos 107.º, 

n.º 1 e 108.º, n.º 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, bem como 

delinear o conjunto de pretensões potencialmente justiciáveis por parte dos atores 

envolvidos nas decisões de concessão de auxílios de Estado. 

Em bom rigor, intenta-se construir, à guisa de guião, um roteiro de litigiosidade 

possível em matéria de auxílios públicos e estabelecer os parâmetros e diretrizes de 

atuação dos Tribunais e do juiz nacional nessa matéria. 

 

 

ii. Controlo Judicial do Auxílio de Estado  

 A intervenção dos Tribunais e do juiz nacional em matéria de auxílios de Estado250 

acontecerá sempre no âmbito de um caso posto, ou seja, fundar-se-á inevitavelmente na 

apreciação e julgamento de pretensões que sejam deduzidas perante os Tribunais. Por 

conseguinte, a atividade do juiz nacional quanto aos auxílios depende de um 

chamamento, de um impulso exterior. 

                                                

248 Aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de fevereiro e cuja última alteração relevante foi incorporada pelo Decreto-Lei n.º 

214-G/2015, de 2 de outubro. 

249 Aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro e cuja última alteração relevante foi efetuada pelo Decreto-Lei n.º 

214-G/2015, de 2 de outubro. 

250 Com relevância para esta matéria, indica-se a Comunicação da Comissão relativa à aplicação da legislação em matéria 

de auxílios estatais pelos tribunais nacionais- 2009/C 85/01- publicada no JOCE C 85/1, de 9.4.2009. 
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 Uma vez colocado perante um concreto caso, o juiz nacional deverá proceder- de 

resto, como habitualmente sucede- ao exame casuístico do mesmo e, identificada a 

hipótese de o caso respeitar a uma medida de auxílio, deve espoletar e desencadear, 

mesmo ex officio, a aplicação do direito da União, concretamente, o estabelecido nos 

artigos 107.º, n.º 1 e 108.º, n.º 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 

 Entendemos que a aplicação ex officio dos normativos europeus atinentes aos 

auxílios públicos constitui um imperativo ao qual o juiz nacional não pode escapar, que se 

funda especialmente nos princípios do primado do direito da União, da efetividade e da 

equivalência.  

Ademais, refira-se que no contencioso administrativo não está vedado ao juiz a 

introdução no objeto do processo de questões fáctico-jurídicas novas. Realmente, o 

artigo 95.º, n.º 1 do Código de Processo nos Tribunais Administrativos enuncia 

expressamente, após estabelecer como regra geral a do princípio do pedido, que na 

sentença o juiz deve conhecer, para além das colocadas pelas partes, todas as outras 

questões que a lei lhe permita ou imponha conhecer. Ponto é que sejam salvaguardados 

os direitos das partes processuais ao contraditório e à defesa, em conformidade com o 

n.º 3 do citado artigo 95.º251.  

Quer isto significar que, em matéria de auxílios de Estado, o juiz nacional deve 

assegurar o cumprimento das disposições contidas no Tratado, bem como no restante 

direito da União relacionado, ainda que as partes não tenham querido submeter essa 

                                                

251 Dispõe o artigo 95.º, n.º 3 do Código de Processo nos Tribunais Administrativos o seguinte: “Nos processos 

impugnatórios, o tribunal deve pronunciar-se sobre todas as causas de invalidade que tenham sido invocadas contra o ato 

impugnado, exceto quando não possa dispor dos elementos indispensáveis para o efeito, assim como deve identificar a 

existência de causas de invalidade diversas das que tenham sido alegadas, ouvidas as partes para alegações 

complementares pelo prazo comum de 10 dias, quando o exija o respeito pelo princípio do contraditório.” (negro nosso) 
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matéria ao escrutínio judicial. Daí que, no plano processual o juiz deve assumir o encargo 

de encontrar e definir a via mais adequada à introdução dessas questões na instância 

processual, sem olvidar, evidentemente, o cumprimento dos princípios processuais 

estruturais, como o princípio da igualdade das partes, o princípio do contraditório, e 

demais direitos e garantias de defesa. A incompatibilidade desta dinâmica processual 

com o tradicional princípio do pedido não pode constituir entrave ao exercício jurisdicional 

relativo à observância e respeito do Direito da União pelos Estados membros e 

particulares, sejam empresas, indivíduos ou outros. 

Estabelecida a legitimidade de intervenção do juiz nacional quanto ao controlo das 

medidas de auxílio, importa esclarecer em que se materializa tal controlo. 

Assim, a primeira questão com que o juiz é confrontado é a de apurar se a medida 

em causa constitui realmente um auxílio estatal na aceção do artigo 107.º, n.º 1 do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.  

Ora, inexiste hodiernamente qualquer dúvida de que, à semelhança da Comissão, 

os Tribunais nacionais têm poderes para interpretar o conceito de auxílio estatal252 vertido 

no referenciado artigo 107.º, n.º 1. É certo que o Tribunal de Justiça da União Europeia e 

a própria Comissão têm laborado intensamente no tocante a saber que medidas podem 

ser qualificadas como auxílio estatal253. Todavia, as questões relativas à subsunção de 

                                                

252 Ver Processo 78/76, Acórdão Steinike & Weinlig, de 22/03/1977; Processo C-39/94, Acórdão SFEI e outros, de 

11/07/1996; Processo C-354/90, Acórdão Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e 

Outros/França, de 21/11/1991; e Processo C-368/04, Acórdão Transalpine Ölleitung in Österreich, de 05/10/2006. 

253 Bons exemplos da atividade do Tribunal de Justiça da União Europeia são o Acórdão Altmark, proferido no Processo C-

280/00, Acórdão Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, de 

24/07/2003; Processo C-142/87, Acórdão Bélgica/Comissão (Tubemeuse), de 21/03/1990; Processo C-305/89, Acórdão 

Itália/Comissão (Alfa Romeo), de 21/03/1991; Processos apensos T-228/99 e T-233/99, Acórdão Westdeutsche 

Landesbank Girozentrale/Comissão, de 06/03/2003; Processo C-342/96, Acórdão Espanha/Comissão, de 29/04/1999; 
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uma concreta medida no conceito europeu de auxílio de Estado apresenta-se, na maioria 

das situações, de elevada complexidade. O que, aliado à consabida impreparação dos 

Tribunais nacionais para enfrentarem e deslindarem tais problemáticas, aconselha o 

recurso à Comissão ou ao próprio Tribunal de Justiça da União Europeia, em sede de 

reenvio prejudicial ao abrigo do estabelecido no artigo 267.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia. 

O Tribunal de Justiça da União Europeia clarificou, há muito, que os Tribunais 

nacionais e a Comissão desempenham papéis essenciais, mas distintos, no contexto da 

aplicação da legislação em matéria de auxílios estatais254.  

Assim, o principal papel da Comissão consiste em examinar a compatibilidade das 

medidas de auxílio projetadas com o mercado comum, com base nos critérios 

estabelecidos nos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 107.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia. Esta apreciação da compatibilidade é da competência exclusiva da 

Comissão, sem prejuízo do controlo exercido pelo Tribunal de Justiça da união Europeia. 

Por seu turno, e no seguimento da Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 

Europeia, os Tribunais nacionais não têm competências para averiguar a compatibilidade 

de uma medida de auxílio com o mercado interno, nem declarar tal compatibilidade, nos 

termos do mencionado artigo 107.º, n.ºs 2 e 3255. O papel do Tribunal nacional depende 

da medida de auxílio em questão e do facto de esta ter sido devidamente notificada e 

                                                                                                                                              

Processo C-256/97, Acórdão DM Transport, de 29/06/1999; e Processo C-278/92, Acórdão Espanha/Comissão, de 

14/09/1993.  

254 Ver Processo C-368/04, Acórdão Transalpine Ölleitung in Österreich, de 05/10/2006; Processos apensos C-261/01 e C-

262/01, Acórdão Van Calster e Cleeren, de 21/10/2003; e Processo C-39/94, Acórdão SFEI e outros, de 11/07/1996. 

255 Ver Processo C-199/06, Acórdão CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, de 12/02/2008; Processo C-

17/91, Acórdão Lornoy e outros/Estado Belga, de 16/12/1992; e Processo C-354/90, Acórdão Fédération Nationale du 

Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e outros/França, de 21/11/1991. 
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aprovada pela Comissão, consonantemente com o estatuído no artigo 108.º, n.º 3 do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.  

As situações em que os Tribunais nacionais são frequentemente chamados a 

intervir respeitam aos casos em que uma autoridade de um Estado membro concedeu 

um auxílio sem respeitar a obrigação de standstill, ou em que o auxílio não foi, sequer, 

notificado à Comissão. Nestes casos, o papel dos Tribunais nacionais consiste em zelar 

pela salvaguarda dos direitos dos particulares afetados pela execução ilegal do auxílio256. 

Concomitantemente, uma outra classe de situações em que os Tribunais nacionais 

também desempenham um papel importante, é a da aplicação das decisões de 

recuperação adotadas pela Comissão ao abrigo do artigo 16.º, n.º 1 do Regulamento 

(UE) n.º 2015/1589 do Conselho, de 13 de julho de 2015257, quando a apreciação da 

Comissão conduz à conclusão de que os auxílios concedidos ilegalmente são 

incompatíveis com o mercado interno e, por esse motivo, impõe ao Estado membro em 

questão a recuperação do auxílio incompatível junto do beneficiário258. Seja como for, os 

Tribunais nacionais259 não poderão deixar de atuar repressivamente quanto aos auxílios 

                                                

256 Ver Processo C-368/04, Acórdão Transalpine Ölleitung in Österreich, de 05/10/2006; Processos apensos C-261/01 e C-

262/01, Acórdão Van Calster e Cleeren, de 21/10/2003; e Processo C-295/97, Acórdão Piaggio, de 17/06/1999. 

257 Que estabelece as regras de execução do artigo 108.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 

258 O envolvimento dos Tribunais nacionais em casos desta natureza decorre, em regra, de recursos interpostos pelos 

beneficiários para revisão da legalidade do pedido de recuperação emitido pelas autoridades nacionais. Contudo, são 

possíveis outros tipos de ações, em função do direito processual nacional (por exemplo, ações das autoridades de um 

Estado-Membro contra o beneficiário, com o objetivo de garantir a plena aplicação de uma decisão de recuperação da 

Comissão). 

259 Ver Processo C-354/90, Acórdão Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e 

outros/França, de 21/11/1991; Processo C-39/94, Acórdão SFEI e outros, de 11/07/1996; e Processo C-368/04, Acórdão 

Transalpine Ölleitung in Österreich, de 05/10/2006. 
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ilegais, em atenção ao efeito direto do n.º 3 do artigo 108.º já citado, bem como os 

interesses da União.  

Destarte, se um Tribunal nacional for convocado a determinar se uma medida 

corresponde a um regime de auxílios aprovado, apenas pode verificar se estão 

preenchidas todas as condições da decisão de aprovação. Caso as questões levantadas 

a nível nacional digam respeito à validade de uma decisão da Comissão, o Tribunal 

nacional não tem, ele próprio, competência para declarar inválidos os atos das 

instituições da União260. Com efeito, quando a validade da decisão da Comissão é posta 

em causa, o Tribunal nacional deve remeter a questão para o Tribunal de Justiça da 

União Europeia em sede prejudicial261.  

Todavia, esta possibilidade de contestar a validade da decisão da Comissão em 

questão através de um pedido de decisão prejudicial deve ser arredada caso o 

demandante no Tribunal nacional pudesse ter contestado a decisão da Comissão no 

Tribunal de Justiça da União, em conformidade com o artigo 263.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, mas não o tenha feito262.  

No que concerne à obrigação de standstill, imposta pelo n.º 3 do artigo 108.º do 

Tratado, cumpre referir que nem todos os auxílios têm de ser notificados à Comissão e, 

por isso, nem todos os auxílios estão submetidos à dita obrigação263. Deste modo, o 

                                                

260 Ver Processo C-119/05, Acórdão Lucchini, de 18/07/2007. 

261 Ver Processo T-330/94, Acórdão Salt Union/Comissão, de 22/10/1996. 

262 Ver Processo C-188/92, Acórdão TWD Textilwerke Deggendorf / Alemanha, de 09/03/1994; ver igualmente Processos 

apensos C-346/03 e C-529/03, Acórdão Atzeni e outros, de 23/02/2006; e Processo C-232/05, Acórdão Comissão/França, 

(«Scott»), de 05/10/2006. 

263 Esta matéria foi já objeto de exposição. Pelo que se recorda apenas que:  

a) Quando a medida é abrangida por um regulamento de isenção por categoria adotado no quadro do 

Regulamento (CE) n.º 800/2008 da Comissão, de 6 de agosto de 2008, o Estado membro fica isento da obrigação de 
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papel dos Tribunais nacionais consiste, em primeiro lugar, na identificação da eventual 

dispensa de obrigação de notificação, especialmente, para as isenções categoriais e no 

caso dos auxílios de minimis, que se encontram excluídos da proibição vertida no artigo 

107.º, n.º 1 do Tratado. 

Em segundo lugar, concluindo o juiz nacional que a medida objeto do processo 

judicial configura um auxílio de Estado para efeitos do disposto no artigo 107.º, n.º 1 do 

Tratado, deve, subsequentemente, fiscalizar o cumprimento da obrigação de notificação e 

da obrigação de standstill, concordantemente com o estipulado no artigo 108.º, n.º 3. 

Realce-se que, as obrigações de notificação prévia e de standstill conferem, em 

razão do efeito direto do sobredito artigo 108.º, n.º 3, direitos individuais a quaisquer 

entidades ou pessoas afetadas, mormente, aos concorrentes do beneficiário da medida 

de auxílio. As partes afetadas podem, por conseguinte, fazer valer os seus direitos, 

interpondo uma ação perante os Tribunais nacionais competentes contra o Estado 

membro que concedeu o auxílio264.  

                                                                                                                                              

notificar a medida de auxílio planeada e a obrigação de standstill não se aplica. Com base no Regulamento de habilitação, 

a Comissão adotou inicialmente diversos regulamentos de isenção por categoria, tendo alguns deles sido entretanto 

substituídos pelo Regulamento (CE) n.º 800/2008 da Comissão, de 6 de Agosto de 2008, que declara certas categorias de 

auxílios compatíveis com o mercado comum, em aplicação dos artigos 107.º e 108.º do Tratado (Regulamento geral de 

isenção por categoria); 

b) Do mesmo modo, a obrigação de standstill não se aplica aos auxílios existentes. Estes incluem, 

nomeadamente, os auxílios concedidos no quadro de um regime existente antes da adesão de um Estado membro à União 

Europeia ou no quadro de um regime anteriormente aprovado pela Comissão. 

Os processos em tribunais nacionais relativos a auxílios estatais poderão por vezes implicar a aplicabilidade de um 

regulamento de isenção por categoria /ou de um regime de auxílios existente ou aprovado, ou de ambos. Quando se trata 

da aplicabilidade de um regulamento ou de um regime deste tipo, o tribunal nacional apenas pode avaliar se todas as 

condições do regulamento ou do regime se encontram preenchidas. Não pode avaliar a compatibilidade de uma medida de 

auxílio quando não seja esse o caso, uma vez que essa avaliação é da exclusiva responsabilidade da Comissão.  

264 Uma das mais importantes funções dos Tribunais nacionais em matéria de auxílios estatais é o tratamento de tais ações 

e, por conseguinte, a proteção dos direitos que assistem aos concorrentes em virtude do n.º 3 do artigo 108.º do Tratado. 
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É de notar que, o papel essencial desempenhado pelos Tribunais nacionais neste 

contexto deriva igualmente do facto de a Comissão dispor de competências limitadas 

para proteger os concorrentes e outras partes interessadas em caso de concessão de 

auxílios ilegais. Tais limitações explicam-se, tal como deriva dos Acórdãos Boussac e 

Tubemeuse265, da circunstância da Comissão não poder adotar uma decisão final que 

ordene a recuperação do auxílio apenas porque este não foi notificado em conformidade 

com o artigo 108.º, n.º 3 do Tratado, uma vez que a Comissão não pode furtar-se à 

realização de uma apreciação completa da compatibilidade da medida, 

independentemente de a obrigação de standstill ter sido, ou não, respeitada266. E esta 

apreciação pode ser morosa, sendo que os poderes da Comissão para adotar injunções 

preliminares de recuperação estão sujeitos a requisitos legais muito rigorosos267.  

Destarte, resulta inequívoco que as ações intentadas perante os Tribunais 

nacionais constituem uma importante via de recurso para os concorrentes e outras partes 

afetadas por auxílios estatais ilegais. Efetivamente, os Tribunais nacionais podem, 

nomeadamente, impedir o pagamento do auxílio ilegal, ordenar a recuperação do auxílio 

ilegal, independentemente da sua compatibilidade com o mercado interno, ordenar a 

recuperação dos juros relativos ao período de duração da ilegalidade, conceder 

indemnizações por perdas e danos aos concorrentes e outras partes interessadas, e 

                                                

265 Ver Processo C-301/87, Acórdão França/Comissão, («Boussac»), de 14/02/1990 e Processo C-142/87, Acórdão 

Bélgica/Comissão, («Tubemeuse»), de 21/03/1990. 

266 Ver também, para além dos citados na nota anterior, o Processo C-354/90, Acórdão Fédération Nationale du Commerce 

Extérieur des Produits Alimentaires e outros/França, de 21/11/1991; e Processo C-199/06, Acórdão CELF e Ministre de la 

Culture et de la Communication, de 12/12/2008.  

267 Cf. n.º 2 do artigo 13.º do Regulamento (UE) n.º 2015/1589 do Conselho, de 13 de julho, que exige que não haja 

dúvidas sobre o carácter de auxílio da medida em causa, que haja urgência na ação e que haja um sério risco de prejuízos 

substanciais e irreparáveis para um concorrente. 
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ordenar outras medidas provisórias contra o auxílio ilegal que já se encontre a ser 

executado. 

Quer isto significar que a constatação da infração ao artigo 108.º, n.º 3 do Tratado 

impõe aos Tribunais nacionais a extração de todas as consequências jurídicas e factuais 

nos casos concretos, por forma a proteger os direitos dos particulares afetados pelo não 

cumprimento das obrigações de notificação prévia e/ou de standstill268. Dentre as 

possíveis atuações do juiz nacional conta-se a de impedir o pagamento iminente de um 

auxílio, visto que, em decorrência do artigo 108.º, n.º 3 em apreço, o juiz tem o dever de 

obstar à concretização da execução da medida de auxílio. De resto, assente-se que os 

Tribunais nacionais têm o dever de impedir o pagamento de auxílios ilegais, 

independentemente dos contextos processuais em que essa hipótese se desenhe. 

Ilustrativamente, cite-se a hipótese em que um particular concorrente contesta a validade 

da medida nacional que concede o auxílio estatal ilegal. Nesta situação, o juiz nacional 

deve impedir o pagamento do auxílio se apurar a ocorrência da infração às obrigações 

estabelecidas para o Estado membro no artigo 108.º, n.º 3 do Tratado. 

A obstaculização por banda do juiz nacional ao pagamento de auxílio em violação 

da obrigação de standstill pode ocorrer a título definitivo, ou como medida provisória. 

Realmente, nada impede que os Tribunais nacionais, uma vez apurada a violação 

do disposto no artigo 108.º, n.º 3 do Tratado, profiram sentença que declare a invalidade 

do ato administrativo pelo qual a entidade nacional concedeu o auxílio e, como 

                                                

268  Ver Processo C-354/90, Acórdão Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e 

outros/França, de 21/11/1991; Processo C-39/94, Acórdão SFEI e outros, de 11/07/1996; Processo C-368/04, Acórdão 

Transalpine Ölleitung in Österreich, de 05/10/2006; e Processo C-199/06, Acórdão CELF e Ministre de la Culture et de la 

Communication, de 12/12/2008. 
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consequência lógico-jurídica, condenem a entidade nacional a não executar o dito ato, ou 

seja, a não pagar o auxílio, sob pena de se extraírem todas as consequências inerentes 

ao incumprimento de uma decisão judicial269, incluindo as de natureza criminal e civil. 

Mas a obrigação que incumbe aos Tribunais nacionais de extrair as 

consequências jurídicas que se impõem em caso de violação da obrigação de standstill 

não se limita às suas sentenças finais. Sobre os Tribunais nacionais impende também o 

dever de adoção de medidas provisórias caso tal se revele necessário à salvaguarda dos 

direitos dos particulares, bem como a de preservar o efeito útil e a eficácia do artigo 

108.º, n.º 3. Nesta dimensão, devido à maior rapidez de intervenção contra os auxílios 

ilegais, à sua proximidade e à variedade de medidas que têm à disposição, os Tribunais 

nacionais posicionam-se adequadamente em termos de assunção de medidas 

provisórias nos casos em que os auxílios ilegais estejam prestes a ser executados ou já 

tenham sido pagos.  

As situações que revestem menor complexidade são, notoriamente, aquelas em 

que o auxílio ilegal ainda não foi pago, mas em que subsiste um risco de ser pago 

enquanto decorre a ação no Tribunal nacional. Em tal situação, ao juiz nacional cumpre, 

em observância do dever de impedir todo o tipo de violações ao artigo 108.º, n.º 3, emitir 

uma ordem cautelar impeditiva do pagamento ilegal até que decida sobre o mérito da 

causa.  

É certo que esta obrigação do juiz nacional, mesmo ex officio, de adotar 

providências no sentido de assegurar o efeito útil e direto do n.º 3 do artigo 108.º do 

Tratado não se mostra isenta de dificuldade ou constrangimentos. Com efeito, toda a 

                                                

269 Cf. artigos 3.º e 158.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos. 
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arquitetura da legislação processual é traçada a partir da tradicional conceção de que a 

instância processual visa perseguir, somente, os interesses das partes, com especial 

respeito para os termos em que as partes desenharam o seu dissídio. Daqui decorre que 

ao juiz se encontra vedada a adoção de quaisquer medidas cautelares se inexistir 

qualquer pedido das partes nesse sentido. Aliás, a tutela cautelar apresenta-se como 

meramente instrumental e apenas ao dispor das partes, por forma a que estas se 

assegurem da manutenção da utilidade fáctico-jurídica da regulação definitiva a editar no 

processo principal. 

Sendo assim, não se descortina, neste contexto, que a lei processual permita a 

existência de qualquer espaço para a atuação oficiosa do juiz nacional na situação em 

que não lhe é solicitada a adoção de qualquer medida conservadora ou antecipatória e, 

muito menos, quando a adoção de uma medida provisória, atento o seu conteúdo, se 

mostra até em contradição com os interesses de ambas as partes270.  

Todavia, como já se referenciou anteriormente, o princípio do primado do direito 

da União e seus corolários, especificamente, os princípios da efetividade e equivalência, 

impõem ao juiz nacional a adoção das medidas provisórias que se revelem necessárias e 

adequadas a assegurar o cumprimento do disposto no artigo 108.º, n.º 3 do Tratado, 

incluindo a desaplicação de uma norma processual nacional incompatível com o 

imperativo da observância do direito da União, bem como a criação de mecanismos e 

                                                

270 Imagine-se, exemplificativamente, o conflito entre uma entidade pública e uma empresa, em que esta vem a Tribunal 

discutir a quantificação de um subsídio, ou de uma isenção ou outro benefício, de que foi destinatária, sendo que nenhuma 

das partes levanta qualquer questão quanto à legalidade ou quanto à natureza da medida em causa, antes resultando até 

a existência de um interesse mútuo em conceder a medida e em receber o benefício. 
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fórmulas processuais aptas a permitir ao juiz nacional conferir efeito útil e prático ao 

citado normativo europeu. 

No caso de já ter sido executada a medida de auxílio público, ou iniciada a 

respetiva execução, o juiz nacional deve, em regra, proferir uma ordem provisória de 

recuperação integral do auxílio já pago, incluindo juros relativos ao período de duração da 

ilegalidade. Realmente, atentando no princípio da efetividade, o juiz nacional não pode 

diferir a edição de uma medida provisória de tal cariz, pois que essa dilação acarreta, por 

um lado, prejuízo para os direitos dos particulares que dimanam do estipulado no artigo 

108.º, n.º 3 do Tratado e, por outro lado, a manutenção ou a intensificação dos efeitos 

nefastos para a concorrência no mercado interno. 

Deste modo, se o juiz nacional formar uma convicção de que a medida em 

questão constitui um auxílio estatal ilegal, a solução mais expedita poderá traduzir-se, 

sem prejuízo de outras medidas adequadas, em ordenar ao beneficiário que proceda à 

devolução integral do auxílio ilegal que recebeu, acrescido dos juros relativos ao período 

de duração da ilegalidade, montantes estes que poderão ficar depositados à ordem do 

Tribunal até trânsito em julgado da decisão final sobre o mérito da ação. Assim, se a 

sentença final for declarativa da ilegalidade do auxílio, o juiz nacional ordenará que os 

fundos depositados à ordem do Tribunal sejam devolvidos à autoridade que concedeu o 

auxílio, ou que os fundos sejam libertados a favor do beneficiário, no caso de a sentença 

concluir negativamente quanto à ilegalidade do auxílio.  

Adicionalmente, é de referir que a recuperação provisória constitui um instrumento 

de significativa eficácia nos casos em que a medida de auxílio que é objeto do processo 

que corre termos perante um Tribunal nacional também é alvo de um procedimento de 
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investigação paralelo pela Comissão. Saliente-se que a circunstância de existir uma 

investigação em curso na Comissão não exime o Tribunal nacional da obrigação de 

salvaguardar os direitos que assistem aos particulares ao abrigo do artigo 108.º, n.º 3 do 

Tratado. Logo, o Tribunal nacional não pode suspender os seus próprios processos até a 

Comissão se pronunciar, deixando, entretanto, desprotegidos os direitos do demandante 

e demais concorrentes, que o sobredito preceito pretende proteger. Quando muito, se o 

Tribunal nacional entender que a melhor solução processual para o caso concreto é a de- 

previamente à prolação de sentença final que condene definitivamente o beneficiário a restituir o 

auxílio-, aguardar pelo resultado da apreciação da Comissão quanto à compatibilidade da 

medida de auxílio ilegal com o mercado interno, deve, mesmo assim, adotar as medidas 

provisórias pertinentes, v.g., ordenar provisoriamente ao beneficiário que deposite à 

ordem do Tribunal o montante recebido a título de auxílio, acrescido de juros, até que a 

Comissão encerre o procedimento de averiguação da compatibilidade. 

Neste enquadramento, se a Comissão declarar o auxílio incompatível, o Tribunal 

nacional, na sentença final e a título de cumprimento do dever de recuperação, ordenará 

a devolução à autoridade nacional dos montantes depositados à ordem do Tribunal. Se a 

Comissão declarar o auxílio compatível, o Tribunal nacional queda-se dispensado da 

obrigação de ordenar a recuperação integral, podendo ordenar que o montante efetivo do 

auxílio seja libertado a favor do beneficiário. Anote-se, a este propósito, que apenas pode 

ser restituído ao beneficiário do auxílio o montante referente ao auxílio, uma vez que o 

juiz nacional continua sujeito à obrigação, que lhe incumbe por força do direito da União, 
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de ordenar a recuperação dos juros relativos ao período de duração da ilegalidade, e que 

devem ser pagos à entidade concedente do auxílio estatal271. 

Para além dos auxílios ilegais, os Tribunais nacionais podem ser confrontados, 

ainda, com questões relativas a auxílios estatais em casos em que a Comissão já tenha 

proferido decisão negativa, por incompatibilidade da medida com o mercado interno, e, 

sequentemente, tenha ordenado a recuperação desse auxílio.  

Estas questões enquadram-se, em regra, em ações judiciais propostas pelo 

beneficiário do auxílio contra a entidade concedente, visando em regra obter a anulação 

do ato administrativo que ordena ao beneficiário a restituição do auxílio recebido, 

acrescido de juros. Pode também acontecer, ainda que raramente, que terceiros intentem 

ações de indemnização por danos contra as autoridades nacionais por não execução de 

uma decisão de recuperação da Comissão.  

Ora, por força do artigo 16.º do Regulamento (UE) n.º 2015/1589 do Conselho, de 

13 de julho, os Estados membros devem executar imediatamente as decisões de 

recuperação emitidas pela Comissão, sendo que a recuperação é levada a cabo de 

acordo com as formalidades do direito nacional, desde que estas permitam a execução 

imediata e efetiva da decisão de recuperação. Evidentemente que, em decorrência dos 

princípios da efetividade e da equivalência, o juiz nacional deve desaplicar as normas 

procedimentais e processuais que impeçam a recuperação imediata e/ou efetiva do 

auxílio272. 

                                                

271 Ver Processo C-199/06, Acórdão CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, de 12/12/2008. 

272 Ver Processo C-232/05, Acórdão Comissão/França, («Scott»), de 05/10/2006. 
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A validade das decisões administrativas que, em cumprimento da decisão da 

Comissão, ordenam ao beneficiário do auxílio o reembolso do mesmo, podem ser 

contestadas perante um Tribunal nacional. Refira-se, porém, que estas ações não podem 

contestar a validade das decisões da Comissão nos casos em que o demandante poderia 

ter contestado esta decisão diretamente perante o Tribunal de Justiça da União Europeia. 

Caso não seja óbvio que o demandante pudesse ter interposto um recurso de 

anulação ao abrigo do artigo 263.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia273, o Tribunal nacional deverá, em princípio, assegurar a proteção jurídica. No 

entanto, mesmo nessas circunstâncias, o juiz nacional deve fazer uso do reenvio 

prejudicial, o abrigo do artigo 267.º do mencionado Tratado, caso a ação nacional diga 

respeito à validade e legitimidade da decisão da Comissão274. 

Em derradeiro lugar, para efeitos de determinação do alcance e limites da atuação 

do juiz nacional em matéria de auxílios públicos, importa enunciar uma outra 

problemática, e que é a de saber em que circunstâncias é que o juiz nacional pode 

conceder tutela cautelar contra decisões proferidas por autoridades nacionais em 

execução de decisões da Comissão ou de normas de direito da União. 

Estas questões foram, já há muito, trabalhadas pelo Tribunal de Justiça da União 

Europeia, em sede dos Acórdãos Zuckerfabrik275 e Atlanta276, que estabeleceram 

requisitos muito restritivos de tal possibilidade. 

                                                

273 Por exemplo, se a medida for um regime de auxílio com um âmbito vasto, relativamente ao qual o requerente possa não 

ser capaz de demonstrar um interesse individual. 

274 Ver Processo C-119/05, Acórdão Lucchini, de 18/07/2007. 

275 Ver Processos apensos C-143/88 e C-92/89, Acórdão Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik 

Soest/Hauptzollamt Itzehoe e Hauptzollamt Paderborn, de 21/02/1991. 
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Neste Acórdão, o Tribunal enuncia explicitamente as condições em que o juiz nacional pode, a título cautelar, afastar a 

execução imediata de um normativo europeu ou de uma decisão da Comissão. Transcreve-se, para melhor compreensão, 

a parte que interessa: 

“(…) 

Quanto à questão da suspensão da execução de um acto nacional baseado num regulamento comunitário 

14. Quanto ao princípio, O Finanzgericht Hamburg pergunta, em primeiro lugar, se o artigo 189.°, segundo parágrafo, do 

Tratado CEE, deve ser interpretado no sentido de que não reconhece aos órgãos jurisdicionais nacionais competência para 

decretar a suspensão da execução de um acto administrativo nacional baseado num regulamento comunitário.  

15. A favor da existência da competência para decretar a suspensão, o Finanzgericht Hamburg invoca que tal medida mais 

não faz do que diferir a eventual aplicação de uma medida nacional, não pondo em causa a validade do regulamento 

comunitário. Todavia, para explicar a razão de ser da sua questão, afirma que contra a competência do juiz nacional se 

pode dizer que a concessão da suspensão, a qual pode ter efeitos consideráveis, poderá eventualmente, em violação do 

segundo parágrafo do artigo 189.° do Tratado, criar obstáculos à plena execução dos regulamentos em todos os Estados-

membros.  

16. Sublinhe-se, em primeiro lugar, que o disposto no segundo parágrafo do artigo 189.°, do Tratado não pode obstar à 

existência da tutela judicial a que as pessoas têm direito ao abrigo do direito comunitário. Quando a execução 

administrativa de regulamentos comunitários incumbe às instâncias nacionais, a tutela judicial garantida pelo direito 

comunitário comporta o direito de as pessoas contestarem, de forma incidental, a legalidade desses regulamentos perante 

o juiz nacional e de levar este a submeter questões prejudiciais ao Tribunal de Justiça. 

17. Esse direito ficaria comprometido se, na expectativa de um acórdão do Tribunal de Justiça, único competente para 

declarar a invalidade de um regulamento comunitário (ver acórdão de 22 de Outubro de 1987, Foto-Frost, n.° 20, 314/85, 

Colect., p. 4199), uma pessoa não pudesse, estando preenchidas determinadas condições, obter uma decisão de 

suspensão susceptível de paralisar, no que a essa pessoa respeita, os efeitos do regulamento em causa. 

18. Como sublinhou o Tribunal no acórdão de 22 de Outubro de 1987, Foto-Frost, acima citado (n.° 16), o reenvio 

prejudicial de apreciação de validade constitui, tal como o recurso de anulação, uma modalidade de fiscalização da 

legalidade dos actos das instituições comunitárias. Ora, no âmbito do recurso de anulação, o artigo 185.° do Tratado CEE 

confere ao recorrente a faculdade de pedir a suspensão da execução do acto impugnado e ao Tribunal de Justiça a 

competência para decretá-la. A coerência do sistema de tutela provisória exige, portanto, que o juiz nacional possa 

igualmente decretar a suspensão da execução de um acto administrativo nacional baseado num regulamento comunitário 

cuja legalidade é posta em causa.  

19. Por outro lado, no acórdão de 19 de Junho de 1990, Factortame (C-213/89, Colect., p. 1-2433), proferido num processo 

em que estava em causa a compatibilidade de uma lei nacional com o direito comunitário, o Tribunal declarou, reportando-

se ao efeito útil do artigo 177.°, que o órgão jurisdicional nacional que lhe submetera questões prejudiciais de interpretação 

a fim de poder decidir a questão da compatibilidade, devia ter a possibilidade de decretar medidas provisórias e de 

suspender a aplicação da lei nacional em causa até que o Tribunal de Justiça fornecesse a sua interpretação ao abrigo do 

artigo 177.° do Tratado.  

20. A tutela provisória assegurada perante os órgãos jurisdicionais nacionais pelo direito comunitário não pode variar 

consoante se discuta a compatibilidade de disposições do direito nacional com o direito comunitário ou a validade de actos 

comunitários de direito derivado, desde que, em ambos os casos, a impugnação se baseie no próprio direito comunitário.  

21. Vistas as considerações que precedem, há que responder à primeira parte da primeira questão que o artigo 189.° do 

Tratado deve ser interpretado no sentido de que não exclui o poder de os órgãos jurisdicionais nacionais decretarem a 

suspensão da execução de um acto administrativo nacional adoptado com base num regulamento comunitário. 

Quanto aos requisitos da suspensão  
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22. O Finanzgericht Hamburg pergunta, em seguida, em que condições é que os órgãos jurisdicionais nacionais podem 

decretar a suspensão da execução de um acto administrativo nacional baseado num regulamento comunitário em razão 

das dúvidas que possam ter acerca da validade desse regulamento.  

23. Assinale-se, em primeiro lugar, que uma medida de suspensão da execução de um acto impugnado só pode ser 

tomada se as circunstâncias de facto e de direito invocadas pelos requerentes criarem no órgão jurisdicional nacional a 

convicção de que existem sérias dúvidas acerca da validade do regulamento comunitário em que se baseia o acto 

administrativo impugnado. Só a possibilidade de uma declaração de invalidade, reservada ao Tribunal de Justiça, pode, 

efectivamente, justificar a concessão da suspensão. 

24. Tenha-se igualmente em atenção que a suspensão da execução deve manter carácter provisório. O órgão jurisdicional 

nacional, quando decide em processos de medidas provisórias, só pode, portanto, decretar a suspensão desde que o 

Tribunal de Justiça ainda não se tenha pronunciado sobre a questão da validade. Assim, incumbe-lhe remeter essa 

questão a este Tribunal, expondo os fundamentos de invalidade que lhe parece deverem ser acolhidos, excepto se ao 

Tribunal já tiver sido submetida a mesma questão.  

25. Quanto aos outros requisitos relativos à suspensão da execução dos actos administrativos, diga-se desde já que as 

regras processuais são estabelecidas pelos direitos nacionais, os quais divergem quanto aos requisitos de concessão da 

suspensão, divergências essas que podem comprometer a aplicação uniforme do direito comunitário.  

26. Ora, essa aplicação uniforme é uma exigência fundamental da ordem jurídica comunitária; implica, portanto, que a 

suspensão da execução de actos administrativos baseados num regulamento comunitário, embora sujeita às regras 

processuais nacionais, no que respeita, designadamente, à apresentação e à instrução do pedido, dependa, em todos os 

Estados-membros, pelo menos de requisitos de concessão uniformes. 

27. Dado que o poder dos órgãos jurisdicionais para decretarem a suspensão corresponde à competência reservada ao 

Tribunal de Justiça pelo artigo 185.° no âmbito das acções ou recursos propostos com base no artigo 173.°, os referidos 

órgãos jurisdicionais só devem decretar a suspensão nas condições que estão estabelecidas para o Tribunal de Justiça no 

que respeita aos processos de medidas provisórias.  

28. A este propósito, resulta da jurisprudência assente do Tribunal de Justiça que as medidas de suspensão da execução 

de um acto impugnado só podem ser tomadas se forem urgentes, ou seja, se forem necessárias e se se pretender que 

produzam efeitos antes da decisão de mérito, a fim de evitar que a parte que as solicita sofra um prejuízo grave e 

irreparável.  

29. No que respeita à urgência, esclareça-se que o prejuízo invocado pelo requerente deve ser susceptível de se 

concretizar antes de o Tribunal de Justiça poder pronunciar-se sobre a validade do acto comunitário impugnado. Quanto à 

natureza do prejuízo, como já por várias vezes foi decidido pelo Tribunal, um prejuízo puramente pecuniário não pode, em 

princípio, ser considerado irreparável. Todavia, compete ao órgão jurisdicional que deva conhecer das medidas provisórias 

examinar as circunstâncias de cada caso concreto. Para tanto, deve apreciar os elementos que lhe permitam determinar se 

a execução imediata do acto que é objecto do pedido de suspensão seria susceptível de provocar ao requerente prejuízos 

irreversíveis e impossíveis de ser reparados no caso de o acto comunitário ser declarado inválido.  

30. Acrescente-se, por outro lado, que o juiz nacional encarregue de aplicar, dentro dos limites da sua competência, as 

disposições do direito comunitário, tem obrigação de assegurar a plena eficácia deste e, assim, em caso de dúvida acerca 

da validade dos regulamentos comunitários, deve tomar em conta o interesse da Comunidade em que esses regulamentos 

não sejam afastados sem garantias sérias.  

31. A fim de cumprir essa obrigação, o órgão jurisdicional nacional, ao qual seja apresentado um pedido de suspensão, 

deve verificar, em primeiro lugar, se o acto comunitário em causa não ficaria, na falta de imediata aplicação, privado de 

qualquer efeito útil. 

32. Quando a suspensão da execução for susceptível de provocar um risco financeiro para a Comunidade, o órgão 

jurisdicional nacional deve igualmente poder impor ao requerente a prestação de garantias suficientes, como a caução ou o 

depósito à ordem do tribunal.  
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Em conformidade com a Jurisprudência citada, pode assentar-se que um Tribunal 

nacional apenas pode suspender, em sede cautelar, a execução da decisão nacional de 

recuperação, seja em cumprimento de uma injunção de recuperação emitida pela 

Comissão, seja em cumprimento de uma norma de direito europeu, em condições muito 

estritas. A primeira exigência respeita à legalidade da decisão proferida pela Comissão, 

ou seja, quando o Tribunal nacional tenha, objetivamente, sérias dúvidas sobre a 

validade da decisão emitida pela Comissão, sendo que se a questão da validade do ato 

impugnado não tiver sido ainda submetida à apreciação do Tribunal de Justiça da União 

Europeia, o Tribunal nacional deverá submetê-la em sede de reenvio prejudicial. 

A segunda exigência respeita à especial qualificação da urgência, pois que a 

suspensão cautelar deve apresentar-se como necessária para evitar que a parte que as 

solicita sofra um prejuízo grave e irreparável. Finalmente, a terceira condição impõe que 

o Tribunal nacional pondere devidamente o interesse da União.  

Na apreciação de todas estas condições, resta claro que o Tribunal nacional deve 

respeitar as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a legalidade da 

decisão da Comissão ou sobre um pedido de medidas provisórias a nível europeu. 

                                                                                                                                              

33. Resulta das considerações que precedem que há que responder à segunda parte da primeira questão colocada pelo 

Finanzgericht Hamburg que a suspensão da execução de um acto nacional baseado num regulamento comunitário só 

pode ser decretada por um órgão jurisdicional nacional se :  

- esse órgão jurisdicional tiver sérias dúvidas acerca da validade do acto comunitário e se for o próprio órgão a 

submeter ao Tribunal de Justiça a questão da validade do acto impugnado, isto no caso de a questão ainda não ter sido 

submetida a este Tribunal;  

- se houver urgência e se o requerente correr o risco de sofrer um prejuízo grave e irreparável;  

- se o órgão jurisdicional nacional tomar devidamente em consideração o interesse da Comunidade. (…)” 

 

276 Ver Processo C-465/93, Acórdão Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e outros/Bundesamt für Ernährung und 

Forstwirtschaft, de 09/11/1995. 
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Do que vem de se expor deriva, em termos de contencioso administrativo, que, 

em regra, as providências cautelares277 apresentadas com o intuito de paralisar os efeitos 

da execução de uma decisão de recuperação não merecem decretamento. Mas deriva 

ainda mais: que não pode admitir-se o funcionamento da suspensão automática, 

instituído no artigo 128.º do Código do Processo nos Tribunais Administrativos e Fiscais, 

nem mesmo com a possibilidade de destruição da referida automaticidade em sede de 

apresentação de resolução fundamentada. A admissão do descrito mecanismo esvaziaria 

de sentido útil a atuação da Comissão, contrariando, igualmente, o princípio da 

efetividade do Direito da União. 

Em concomitância, ressalte-se que o decretamento de uma providência cautelar 

na matéria em análise depende, não dos critérios definidos no artigo 120.º do Código de 

Processo nos Tribunais Administrativos, mas sim dos critérios estabelecidos na 

Jurisprudência Zuckerfabrik e Atlanta. 

O que se relata confirma, em suma, a importância capital do juiz nacional ter 

conhecimento do lastro de direito europeu que antecede e motiva a edição de atos 

decisórios por banda das entidades nacionais, de modo a desempenhar eficazmente o 

seu papel de juiz da União. 

 

 

 

 

                                                

277 O Código de Processo nos Tribunais Administrativos dedica os seus artigos 112.º a 134.º à regulação das providências 

cautelares. 
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iii. Recuperação do Auxílio Ilegal ou Incompatível com o Mercado Interno 

O Tribunal de Justiça da União Europeia tem afirmado reiteradamente que o 

objetivo da recuperação dos auxílios consiste em restabelecer a situação prevalecente no 

mercado antes da concessão do auxílio, porquanto consubstancia um elemento 

indispensável à manutenção de condições equitativas no mercado interno.  

Neste contexto, o mmesmo Tribunal tem sublinhado que a recuperação de um 

auxílio ilegal e incompatível não pode ser considerada uma sanção278, constituindo, 

somente, a consequência lógica da declaração da sua ilegalidade279. Por estes motivos, a 

recuperação do auxílio não deve considerar-se como uma medida desproporcionada 

relativamente aos objetivos das disposições do Tratado em matéria de auxílios 

estatais280. 

Nessa senda, o restabelecimento da situação anterior é alcançado a partir do 

momento em que os auxílios ilegais e incompatíveis são restituídos pelo beneficiário, 

sucedendo que, através da restituição, o beneficiário da medida de auxílio perde, 

efetivamente, a vantagem de que tinha beneficiado no mercado relativamente aos seus 

concorrentes, e a situação anterior à concessão do auxílio é reposta. Aliás, a fim de 

eliminar quaisquer vantagens financeiras acessórias ao auxílio ilegal, devem ser 

cobrados juros sobre os montantes concedidos ilegalmente281.  

                                                

278 Ver Processo C-75/97, Acórdão Bélgica/Comissão, de 17/06/1999. 

279 Processo C-183/91, Acórdão Comissão/Grécia, de 10/06/1993. 

280 Ver Processos apensos C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Acórdão Espanha/Comissão, de 14/09/1994. 

281 O montante destes juros deve ser equivalente à vantagem financeira que provém da colocação à disposição, 

gratuitamente, do capital em questão por um certo período. 

A este propósito, ver Processo C-348/93, Acórdão Comissão/Itália, de 04/04/1995; e Processo T-459/93, Acórdão 

Siemens/Comissão, de 08/06/1995. 
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Ademais, para que uma decisão de recuperação da Comissão seja plenamente 

executada, as medidas levadas a cabo pelo Estado membro devem produzir efeitos 

concretos em termos de recuperação, e esta deve ser imediata282. 

 Por conseguinte, no caso de um auxílio concedido ilegalmente, o Tribunal 

nacional deve extrair todas as consequências jurídicas da citada ilegalidade nos termos 

da legislação nacional aplicável. Daí que, por princípio, o juiz nacional impõe a 

recuperação integral do auxílio de Estado através da condenação do beneficiário a 

restituir os montantes recebidos a esse título, em concretização da obrigação que dimana 

do artigo 108.º, n.º 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, de proteger 

os direitos individuais dos lesados com a concessão do auxílio, v.g., os concorrentes283. 

Note-se que, o dever do Tribunal nacional de promover e zelar pela recuperação do 

auxílio ilegal não depende da compatibilidade do auxílio com o disposto no artigo 107.º, 

n.ºs 2 e 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, mas apenas da mera 

constatação de que não foram cumpridos, quanto a tal auxílio, as obrigações de 

notificação prévia da Comissão e de standstill.  

 Importa esclarecer que a obrigação de recuperação que impende sobre os 

Tribunais nacionais não tem carácter absoluto, visto que, em consonância com a 

Jurisprudência do Acórdão SFEI284, podem ocorrer circunstâncias de natureza excecional 

                                                

282 Processo C-415/03, Acórdão Comissão/Grécia, de 12/05/2005; Processo C-232/05, Acórdão Comissão/França, de 

05/10/2006. 

283 Processo C-71/04, Acórdão Xunta de Galicia, de 21/07/2005; Processo C-39/94, Acórdão SFEI e outros, de 11/07/1996; 

e Processo C-354/90, Acórdão Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e outros / França, 

de 21/11/1991. 

284 Processo C-39/94, Acórdão SFEI e outros, de 11/07/1996, e conclusões do Advogado-Geral Jacob sobre este processo; 

ver também Processo 223/85, Acórdão RSV/Comissão, de 24/11/1987; e Processo C-5/89, Acórdão Comissão/Alemanha, 

de 20/09/1990. 
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que imponham uma conduta diversa. O princípio jurídico a aplicar neste contexto deve 

ser semelhante ao aplicável ao abrigo do artigo 16.º, n.º 1 do Regulamento (UE) n.º 

2015/1589 do Conselho, de 13 de julho, que estabelece que a Comissão não deve exigir 

a recuperação do auxílio se tal for contrário a um princípio geral de direito da União. O 

que quer dizer que, as circunstâncias que não constituem obstáculo à emissão de uma 

ordem de recuperação pela Comissão, também não devem constituir obstáculo à 

emissão de uma condenação nesse sentido pelos Tribunais nacionais.  

No que toca ao afastamento do dever de recuperação, impera salientar que o 

Tribunal de Justiça da União Europeia construiu um iter muito restrito, e que parte do 

pressuposto de que, por princípio, um beneficiário de um auxílio concedido ilegalmente 

não pode invocar expectativas legítimas contra uma injunção ou uma decisão de 

recuperação da Comissão, ou mesmo uma decisão do Tribunal nacional nesse sentido, 

fundada no artigo 108.º, n.º 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. O 

entendimento do Tribunal funda-se na consideração de que um operador económico 

diligente deveria, normalmente, estar em condições de verificar se o auxílio recebido foi 

ou não notificado285.  

Os princípios gerais de direito da União mais frequentemente invocados neste 

contexto, isto é, com o fito de travar a recuperação, são os princípios da proteção das 

                                                

285 O artigo 16.º, n.º 1 do Regulamento n.º 2015/1589 prevê uma isenção da obrigação de recuperação da Comissão 

apenas se tal for contrário a um princípio geral de direito comunitário. O único fundamento para um Estado membro se 

abster de executar uma decisão de recuperação da Comissão é a impossibilidade absoluta de a executar, de acordo com o 

Processo C-177/06, Acórdão Comissão/Espanha, de 20/09/2007. 

Processo C-5/89, Acórdão Comissão/Alemanha, de 20/09/1990; Processo C-169/95, Acórdão Espanha/Comissão, de 

14/01/1997; Processo C-148/04, Acórdão Unicredito Italiano, de 15/12/2005; Processo C-24/95, Acórdão Alcan 

Deutschland, de 20/03/1997; e Processos apensos C-346/03 e C-529/03, Acórdão Atzeni e outros, de 23/02/2006.  
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expectativas legítimas286 e da certeza jurídica287, sendo certo que, também quanto a 

estes princípios, a Jurisprudência realiza, habitualmente, também uma interpretação 

muito restritiva.  

Seja como for, tais princípios podem, no caso concreto, operar como causa 

justificativa da decisão do juiz nacional de não determinar a recuperação do auxílio ilegal, 

por fundarem a a tutela de legítimas expectativas do beneficiário, que se tenham gerado 

de modo fundado, mormente, nos casos em que ocorreu a garantia da Comissão de que 

a medida de auxílio em causa não constituía um auxílio público ou não seria abrangida 

pela obrigação de standstill 288. 

Para além da excecionalidade da não emissão de ordem de recuperação, subsiste 

ainda outra situação justificativa da não execução de uma ordem de recuperação ou de 

uma sentença judicial condenatória da recuperação. 

Com efeito, é consabido que a decisão de recuperação emitida pela Comissão, 

em virtude de uma decisão negativa quanto à compatibilidade da medida de auxílio com 

o mercado interno, coage o Estado membro no sentido de a executar, e nos precisos 

termos dos elementos que a citada decisão estipular, em conformidade com o disposto 

no artigo 288.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Todavia, a 

Jurisprudência da União tem assumido que esta obrigação comporta uma exceção, e que 

                                                

286 No que se refere ao princípio da proteção das expectativas legítimas, ver Processo C-24/95, Acórdão Alcan, de 

20/03/1997; Processo C-5/89, Acórdão BUG-Alutechnik, de 20/09/1990. Para um exemplo em que o Tribunal reconheceu a 

existência de expectativas legítimas por parte do beneficiário, ver processo C-223/85, Acórdão RSV, de 24/11/1987. 

287 No que se refere ao princípio da certeza jurídica, ver processo T-115/94, Acórdão Opel Austria GmbH/Conselho, de 

22/01/1997; Processo C-372/97, Acórdão Itália/Comissão, de 29/04/2004; e Processos apensos C-74/00P e C-75/00P, 

Acórdão Falck e Acciaierie di Bolzano/Comissão, de 24/09/2002. Ver igualmente Processo T-308/00, Acórdão 

Saltzgitter/Comissão, de 22/01/2013. 

288 Processos apensos C-182/03 e C-217/03, Acórdão Bélgica e Forum 187/Comissão, de 22/06/2006. 
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é a resultante da existência de circunstâncias extraordinárias e atípicas, devidamente 

comprovadas, que determinam a impossibilidade absoluta de executar corretamente a 

decisão de recuperação289.  

A Jurisprudência da União tem interpretado o conceito de impossibilidade absoluta 

de forma muito limitadora290. De facto, o Tribunal de Justiça da União Europeia tem 

afirmado que um Estado membro não pode invocar exigências do seu direito nacional, 

como regras em matéria de prescrição, nem a inexistência de disposições relativas à 

recuperação na sua legislação para eximir-se ao não cumprimento de uma decisão de 

recuperação. O mesmo Tribunal decidiu, também, que circunstâncias relacionadas com a 

situação económica do beneficiário não têm qualquer incidência sobre a obrigação de 

recuperação e esclareceu que o facto de uma empresa se encontrar em dificuldades 

financeiras não constitui prova de que a recuperação seja impossível. Nestas 

circunstâncias, a inexistência de ativos recuperáveis é a única forma de um Estado 

membro demonstrar a impossibilidade absoluta de recuperar os auxílios. Refira-se, 

também, que em diversos processos em que foi alegado pelos Estado membros a 

impossibilidade de executar a decisão de recuperação devido a dificuldades 

administrativas ou técnicas (por exemplo, o elevado número de beneficiários), o Tribunal 

de Justiça da União Europeia recusou sistematicamente aceitar que tais dificuldades 

constituem uma impossibilidade absoluta de recuperação, mais estabelecendo que, o 

                                                

289 Ver Processo 94/87, Acórdão Comissão/Alemanha, de 02/02/1989; Processo C-404/00, Acórdão Comissão/Espanha, de 

26/06/2003. 

290 Ver, a este propósito, Processo C-24/95, Acórdão Alcan, de 20/03/1997; Processo C-303/88, Acórdão Itália/Comissão, 

de 21/03/1991; Processo 52/84, Acórdão Comissão/Bélgica, de 15/01/1986; Processo C-499/99, Acórdão 

Comissão/Espanha, de 02/07/2002; Processo C-280/95, Acórdão Comissão/Itália, de 29/01/1998; e Processo C-6/97, 

Acórdão Itália/Comissão, de 19/05/1999. 
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receio de dificuldades internas, mesmo insuperáveis, não justifica que um Estado 

membro não dê cumprimento às obrigações que lhe incumbem por força do direito da 

União. 

Finalmente, a outra situação que pode conduzir a uma decisão de não 

recuperação por parte dos Tribunais nacionais é a respeitante à emissão, entretanto, de 

uma decisão da Comissão que conclua pela compatibilidade do auxílio com o mercado 

interno. Efetivamente, no Acórdão CELF291, o Tribunal de Justiça da União Europeia 

clarificou que a obrigação do Tribunal nacional de ordenar a recuperação integral de 

auxílios estatais ilegais cessa se, na altura em que o Tribunal nacional proferir a sua 

sentença a Comissão tiver já adotado uma decisão que declare a compatibilidade do 

auxílio com o mercado comum. Uma vez que a obrigação de standstill se destina a 

garantir que só seja dada execução aos auxílios compatíveis, este objetivo encontra-se 

salvaguardado a partir do momento em que a Comissão confirma a compatibilidade do 

auxílio em discussão.  

Ainda em matéria de recuperação dos auxílios, importa atentar que o prazo de 

prescrição respetivo é de dez anos, nos termos do preceituado no artigo 17.º, n.º 1 do 

Regulamento (UE) n.º 2015/1589 do Conselho, de 13 de julho de 2015. É certo que o 

estabelecimento deste prazo de prescrição tem como destinatário direto a Comissão. 

Contudo, também não é menos certo que os Estados membros estão obrigados a 

conferir execução a todas as decisões da Comissão, incluindo as referentes aos auxílios 

públicos. Sendo assim, revela-se incoerente e violador dos princípios da efetividade e da 

                                                

291 Processo C-199/06, Acórdão CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, de 12/02/2008; Ver ainda Processo 

C-384/07, Acórdão Wienstrom, de 11/12/2008. 
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equivalência a defesa de prazo prescricional mais reduzido do que os citados dez anos 

para a emissão de uma decisão de recuperação.  

Finalmente, o último aspeto relevante no tocante à temática da recuperação dos 

auxílios é atinente à aplicação de juros. Realmente, a vantagem económica 

proporcionada pelo auxílio ilegal não se limita ao seu valor nominal, dado que o 

beneficiário do auxílio obtém igualmente uma vantagem financeira resultante da 

execução precoce do auxílio. Com efeito, se o auxílio tivesse sido notificado à Comissão, 

o pagamento teria, se fosse caso disso, sido efetuado mais tarde, o que poderia implicar, 

para o beneficiário, a assunção de encargos que o auxílio veio evitar292. Ora, esta 

vantagem temporal indevida justifica que a recuperação do auxílio abranja, para além do 

montante correspondente ao auxílio, o pagamento dos juros a partir da data em que o 

auxílio ilegal foi colocado à disposição do beneficiário e até ao momento da sua 

recuperação efetiva.  

No já citado Acórdão CELF, o Tribunal de Justiça da União Europeia estabeleceu 

que a recuperação da vantagem financeira resultante da execução prematura do auxílio, 

consubstanciada nos juros relativos ao período de duração da ilegalidade, integra a 

obrigação que incumbe aos Tribunais nacionais por força do n.º 3 do artigo 108.º do 

Tratado. Tal acontece porque a execução prematura de um auxílio ilegal terá por 

consequência, pelo menos, fazer com que os concorrentes, consoante as circunstâncias, 

sofram mais cedo os efeitos do auxílio em termos de concorrência.  

A obrigação dos Tribunais nacionais de ordenarem a recuperação dos juros 

relativos ao período de duração da ilegalidade impõe que, no caso de auxílio ilegal por 

                                                

292 V.g. a contração de um empréstimo nos mercados de capitais, incluindo juros à taxa do mercado. 
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referência ao artigo 108.º, n.º 3 do Tratado, os juros relativos ao período de duração da 

ilegalidade devem ser adicionados ao montante inicial do auxílio aquando da 

determinação do montante total a recuperar. Todavia, se entretanto a medida for 

qualificada pela Comissão como compatível com o mercado interno, os Tribunais 

nacionais, não obstante a faculdade de não ordenar a recuperação do auxílio, mantêm a 

obrigação de ordenar a recuperação dos juros relativos ao período de duração da 

ilegalidade.  

A determinação do montante de juros respeitantes ao período de duração da 

ilegalidade deve ser realizada de acordo com alguns princípios. Assim, o cálculo dos 

juros deve ter por referência o valor nominal do auxílio e a taxa a aplicar deve ser fixada 

de modo similar àquela que resultaria da decisão da Comissão, uma vez que o objetivo a 

prosseguir com a recuperação é idêntico, quer esteja em causa uma decisão de 

recuperação da Comissão, quer seja uma decisão judicial. 

Em concomitância, e ponderando que a decisão de recuperação tem a sua 

génese no direito da União, são-lhe igualmente aplicáveis os princípios de equivalência e 

efetividade, o que desemboca na exigência de método de equivalente rigor no cálculo 

dos juros a utilizar por parte dos Tribunais nacionais293. 

A data de início da contabilização dos juros corresponderá sempre àquela em que 

o auxílio ilegal foi posto à disposição do beneficiário. A data final depende da situação 

existente no momento em que for proferida a sentença por parte dos Tribunais nacionais. 

Assim, se a Comissão já tiver, entretanto, aprovado o auxílio, a data final a considerar 

                                                

293 Consequentemente, os juros relativos ao período de duração da ilegalidade terão de ser calculados numa base 

composta e a taxa de juro aplicável não poderá ser inferior à taxa de referência.  
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como a da cessação da ilegalidade corresponderá à data da decisão da Comissão. No 

caso inverso, os juros relativos ao período de duração da ilegalidade acumulam-se até à 

data em que auxílio seja efetivamente reembolsado pelo beneficiário. 

 

 

iv. Responsabilidade Indemnizatória 

Desde o Acórdão Francovich294 que se encontra inequivocamente estabelecido o 

princípio de responsabilidade do Estado membro por violação do direito da União 

Europeia. O Tribunal de Justiça da União Europeia tem revisitado a matéria, densificando 

e aprimorando o regime de responsabilidade dos Estados membros, nomeadamente 

quanto à consagração de que tal responsabilidade pode ser emergente do exercício de 

qualquer das funções do Estado, sejam elas legislativas, administrativas ou judiciais295. 

Por conseguinte, a atuação dos Estados membros em sede de concessão de 

auxílios de Estado ilegais, seja por desrespeito do artigo 107.º, n.º 1 do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, seja por incumprimento do estipulado no artigo 108.º, 

n.º 3 do mesmo Tratado- na medida em que o auxílio ou é incompatível com o mercado interno 

ou em que foi executado em desrespeito das obrigações de notificação prévia e/ou de standstill-, 

                                                

294 Ver Processos apensos C-6/90 e C-9/90, Acórdão Francovich, de 19/11/1991. 

295 Sobre esta temática, mais desenvolvidamente, ver JÓNATAS E. M. MACHADO, Direito da União Europeia, cit., pp. 489 

a 500; JOSÉ LUÍS CARAMELO GOMES, Lições de Direito da União Europeia, Almedina, Coimbra, 2009, pp. 289 a 301, e 

O Juiz Nacional e o Direito Comunitário, Almedina, Coimbra, outubro de 2003, pp. 105 a 147; MARIA JOSÉ RANGEL 

MESQUITA, Introdução ao Contencioso da União Europeia, Almedina, 2015, pp. 154 a 169; e ALESSANDRA SILVEIRA, 

Os Princípios de Direito da União Europeia, 2.ª edição, Quid Juris, 2011, pp. 177 a 227. 
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pode desembocar na responsabilização do próprio Estado por danos produzidos em 

virtude da violação direta do direito da União. 

Desta constatação decorre, naturalmente, a possibilidade de serem deduzidas, 

perante os Tribunais nacionais, pretensões indemnizatórias fundadas na violação do 

direito da União em matéria de auxílios públicos, por forma a compensar os danos 

sofridos pela concessão de auxílios públicos ilegais. Estes pedidos podem ser formulados 

pelos concorrentes do beneficiário do auxílio, bem como por terceiros, e são, em regra, 

dirigidos contra a autoridade que concede o auxílio estatal. A relevância destas ações 

indemnizatórias explica-se pela circunstância dos demandantes poderem obter, para 

além do enforcement do direito da União com a recuperação do auxílio, uma 

compensação financeira direta pelos danos sofridos.  

O Tribunal de Justiça da União Europeia tem afirmado a legitimidade do acesso 

dos terceiros afetados pela concessão do auxílio ilegal à tutela indemnizatória conferida 

pelo princípio da responsabilidade, estabelecendo que esta tutela é assegurada, em 

primeira linha, pelo direito nacional de cada Estado membro296. Assim, ao abrigo dos 

mecanismos processuais vigentes no Estado membro, é inquestionável, atualmente, que 

os Estados membros devem compensar perdas e danos causados a particulares por 

violações do direito da União que lhes sejam imputáveis. 

                                                

296 Ver Processo C-199/06, Acórdão CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, de 12/02/2008; Processo C-

368/04, Acórdão Transalpine Ölleitung in Österreich, de 05/10/2006; Processo C-334/07 P, Acórdão Comissão/Freistaat 

Sachsen, de 11/12/2008; e Processo C-39/94, Acórdão SFEI e outros, de 11/07/1996; Processo 6/64, Acórdão 

Costa/E.N.E.L., de 15/07/1964; Processo 120/73, Acórdão Lorenz GmbH/República Federal da Alemanha e outros, de 

11/12/1973; e Processo C-354/90, Acórdão Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e 

outros / França, de 21/11/1991. 
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No seguimento dos Acórdãos Francovich e Brasserie du Pêcheur/Factortame 297, 

é seguro afirmar que a responsabilidade dos Estados membros por danos derivados da 

violação do direito da União ocorre quando a regra de direito violada tem por objetivo 

conferir direitos aos particulares, tal a violação é suficientemente grave, e existe um nexo 

de causalidade direto entre a violação da obrigação que incumbe ao Estado-Membro e o 

prejuízo sofrido pelas pessoas lesadas. 

No que concerne ao primeiro dos enunciados requisitos, não subsiste qualquer 

dúvida de que o efeito direito do artigo 108.º, n.º 3 do Tratado traduz claramente a 

concessão de direito aos particulares. Aliás, o Tribunal de Justiça da União Europeia não 

só confirmou em diversas ocasiões a existência de direitos conferidos aos particulares 

por via do citado normativo, como também esclareceu que a proteção destes direitos dos 

particulares cabe, efetivamente, aos Tribunais nacionais298. 

No que concerne ao segundo requisito, respeitante à exigência de que a violação 

do direito da União seja suficientemente caraterizada, diga-se que este requisito também 

se encontra verificado nos casos de incumprimento, por banda do Estado membro, das 

obrigações descritas no n.º 3 do artigo 108.º do Tratado. Com efeito, e não obstante o 

cuidado que o Tribunal de Justiça da União Europeia tem revelado na salvaguarda da 

posição dos Estados membros nas situações em que estes e as suas autoridades 

                                                

297 Processos apensos C-46/93 e C-48/93, Acórdão Brasserie du Pêcheur e Factortame, de 05/03/1996. 

298 O facto de as violações das regras em matéria de auxílios estatais poderem dar origem a responsabilidade estatal 

diretamente com base no direito comunitário foi confirmado no Processo C-173/03, Acórdão Traghetti del 

Mediterraneo/Itália, de 13/06/2006. Ver ainda Processos apensos C-6/90 e C-9/90, Acórdão Francovich e Bonifaci / Itália, 

de 19/11/1991; e Processos apensos C-46/93 e C-48/93, Acórdão Brasserie du Pêcheur e Factortame, de 05/03/1996; 

Processo C-354/90, Acórdão Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e outros/França, de 

21/11/1991; Processos apensos C-261/01 e C-262/01, Acórdão Van Calster e Cleeren, de 21/10/2003; e Processo C-

199/06, Acórdão CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, de 12/02/2008. 



219 

 

dispõem de poder de apreciação, o mesmo Tribunal tem entendido que a violação do 

direito da União é suficientemente caraterizada no que concerne ao dito artigo 108.º, n.º 

3, uma vez que os Estados membros não possuem qualquer margem de conformação ou 

liberdade quanto à notificação prévia dos auxílios e à cláusula de standstill299. 

É de salientar nesta oportunidade que, apesar do Tribunal de Justiça da União 

Europeia tomar em consideração, por vezes, o caráter desculpável da violação do direito 

da União em causa, a verdade é que tem entendido que, no caso dos auxílios públicos, o 

Estado membro não pode, em princípio, argumentar que não tinham conhecimento da 

obrigação de notificação prévia ou de standstill 300. 

Relativamente ao terceiro requisito, ou seja, à imposição de que a violação do 

direito da União deve causar ao requerente um prejuízo financeiro real e certo, compete 

dizer, de avanço, que o prejuízo tanto pode respeitar a danos emergentes, como a lucros 

cessantes301. Ou seja, conformemente com os princípios de equivalência e da efetividade 

do direito da União, que impõem uma tutela judicial, no mínimo, equivalente à propiciada 

pelo direito nacional, são indemnizáveis quer a perda direta de ativos, quer a perda da 

chance de melhorar a situação do lesado em termos de ativos.  

Assim, impõe-se ao Tribunal nacional que proceda ao cálculo dos lucros 

cessantes. Nesta tarefa, o Tribunal nacional deverá ter em consideração a situação do 

beneficiário do auxílio ilegal, designadamente, se o auxílio lhe tiver permitido alcançar a 

celebração de um contrato ou de uma oportunidade de negócio que, não fora o auxílio, 

                                                

299 Ver Processos apensos C-46/93 e C 48/93, Acórdão Brasserie du Pêcheur e Factortame, de 05/03/1996; Processo C-

278/05, Acórdão Robins e outros, de 25/01/2007; Processo C-424/97, Acórdão Haim, de 04/07/2000; e Processo C-5/94, 

Acórdão Hedley Lomas, de 23/05/1996. 

300 Ver Processos apensos C-46/93 e C-48/93, Acórdão Brasserie du Pêcheur e Factortame, de 05/03/1996. 

301 Ver Processos apensos C-46/93 e C-48/93, Acórdão Brasserie du Pêcheur e Factortame, de 05/03/1996. 
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poderia ter recaído sobre o lesado. Se assim suceder, o Tribunal nacional terá por 

referência, para efeitos de quantificação da indemnização, as receitas que o lesado 

poderia ter obtido com a celebração desse contrato. Nos casos em que o contrato tenha 

já sido executado pelo beneficiário, o Tribunal nacional deve, também, ter em conta os 

lucros efetivamente gerados. 

Na situação em que se discutem danos mais complexos, mormente, perdas de 

quota de mercado, o Tribunal nacional poderá empreender uma avaliação comparativa 

entre os rendimentos efetivos do lesado, declarados contabilisticamente, e os 

rendimentos hipotéticos caso o auxílio não tivesse sido concedido. Finalmente, o Tribunal 

nacional deve tomar em consideração, e quantificar, os danos efetivos do lesado que 

excedam os lucros cessantes, nomeadamente, o desaparecimento do próprio lesado por 

insolvência. 

As regras processuais nacionais permitem por vezes que o Tribunal nacional 

recorra a estimativas razoáveis para determinar o montante efetivo a ser concedido ao 

lesado pelos prejuízos sofridos. Nesse caso, e desde que o princípio da efetividade seja 

respeitado, tais estimativas podem também ser utilizadas em relação a ações de 

indemnização por danos apresentadas ao abrigo do n.º 3 do artigo 108.º do Tratado. 

Essa possibilidade pode constituir um instrumento útil para os Tribunais nacionais que 

enfrentam dificuldades relativamente ao cálculo dos danos.  

Ressalte-se que o direito dos lesados a peticionar uma indemnização por danos é, 

em princípio, independente de qualquer investigação paralela da Comissão respeitante à 

mesma medida de auxílio. O facto de existir uma investigação em curso não isenta o 

Tribunal nacional da obrigação de salvaguardar os direitos que o disposto no artigo 108.º, 
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n.º 3 do Tratado confere aos particulares. Assim, se o lesado logra demonstrar que sofreu 

perdas devido à execução prematura do auxílio, e mais especificamente, devido à 

vantagem temporal ilegal proporcionada ao beneficiário, não é de excluir o acionamento 

indemnizatório nem a responsabilidade do Estado membro, ainda que a Comissão já 

tenha declarado a compatibilidade do auxílio com o mercado interno no momento em que 

o Tribunal nacional profere a sentença final. 

Paralelamente à responsabilidade dos Estados membros por violação do direito 

da União na concessão e execução de auxílios ilegais, importa considerar a 

responsabilidade derivada do não cumprimento, por parte das autoridades dos Estados 

membros, de uma decisão de recuperação adotada pela Comissão. 

Do mesmo modo que a violação dos artigos 107.º e 108.º, n.º 3 do Tratado podem 

acarretar a responsabilidade dos Estados membros por danos derivados da concessão e 

execução de auxílio estatal, também o incumprimento da decisão de recuperação emitida 

pela Comissão pode originar a obrigação de indemnizar nos termos estabelecidos pela 

Jurisprudência Francovich e Brasserie du Pêcheur. Quer isto significar, portanto, que as 

pretensões indemnizatórias nestas situações deverão ser apreciadas e decididas pelos 

Tribunais nacionais em termos similares aos traçados para as ações indemnizatórias 

fundadas na violação dos artigos 107.º e 108.º, n.º 3 do Tratado. 

Com efeito, a obrigação de recuperação que incumbe ao Estado membro destina-

se a proteger direitos dos particulares equivalentes aos subjacentes à obrigação de 

standstill, sucedendo que as decisões de recuperação da Comissão não conferem às 

autoridades nacionais qualquer margem de discricionariedade. Pelo que, as violações da 

obrigação de recuperação são, em princípio, consideradas como suficientemente graves.  
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Refira-se, finalmente, que o cálculo e quantificação da indemnização fundada em 

danos decorrentes do incumprimento da decisão de recuperação orienta-se pelos 

princípios já enunciados antecedentemente, devendo o lesado, para tanto, demonstrar o 

necessário nexo causal entre os danos cujo ressarcimento reclama e a atuação 

incumpridora por banda do Estado membro. 

 No domínio do direito nacional, a responsabilidade do Estado pelos danos 

decorrentes do exercício das funções administrativa, jurisdicional e legislativa encontra-se 

regulada na Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro. Ou seja, subsiste, no plano do direito 

nacional, um regime construído para obter tutela ressarcitória adveniente das atuações 

ilícitas do Estado Português. 

 Ora, a nosso ver, nada impede que o juiz nacional se guie pelo descrito regime no 

que concerne à apreciação e julgamento das ações indemnizatórias fundadas na violação 

do direito da União. Ponto é que, na apreciação dos pressupostos de que depende a 

obrigação de indemnizar proceda ao escrutínio dos requisitos talqualmente estão 

consagrados na Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, afastando, se 

for o caso, as normas nacionais, ou a interpretação das mesmas, que se revelar contrária 

à citada Jurisprudência. 

 Derradeiramente, assinale-se que, muito embora se apresenta incomum, não se 

encontra excluída a hipótese de um lesado acionar diretamente o beneficiário do auxílio 

ilegal, peticionando a compensação pelos danos sofridos. 
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 Ora, no Acórdão SFEI302, o Tribunal de Justiça da União Europeia abordou 

expressamente a questão de saber se pode ser proposta ação indemnizatória contra o 

beneficiário do auxílio ao abrigo do direito da União. Neste Aresto, o Tribunal concluiu, 

sopesando que o n.º 3 do artigo 108.º do Tratado não impõe quaisquer obrigações diretas 

ao beneficiário do auxílio, que o direito da União não fornece base jurídica suficiente para 

tais ações. Destarte, a responsabilização do beneficiário do auxílio apenas pode ter 

enquadramento no direito nacional, devendo ser apreciada de acordo com o mesmo. 

 Remetida a apreciação da responsabilidade do beneficiário para o plano do direito 

nacional, interessa determinar no caso português, então, qual o tribunal competente e 

qual o regime substantivo a aplicar para efeitos de indagação da ocorrência da obrigação 

de indemnizar. 

Entendemos que a solução para esta problemática não se apresenta fácil.  

Com efeito, se o beneficiário da medida de auxílio tem natureza jurídico-pública, é 

de assumir que a eventual responsabilidade civil do beneficiário do auxílio por danos 

ocorridos na esfera de um concorrente rege-se pela disciplina jurídica estabelecida pela 

Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, incluindo os moldes em que devem ser apreciados e 

julgados os pressupostos, de verificação cumulativa, de que depende a obrigação de 

indemnizar.  

No caso em que o beneficiário da medida de auxílio tenha natureza privada e atue 

no mercado de acordo com essa natureza, o regime jurídico aplicável deve ser, ainda 

assim, o estabelecido na citada Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, se o facto genético 

da eventual obrigação de indemnizar se reconduzir à emissão do ato de direito público de 

                                                

302 Ver Processo C-39/94, Acórdão SFEI e outros, de 11/07/1996. 
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concessão do auxílio, emitido no exercício da função administrativa. E, se assim é, 

impera concluir que o litígio emerge de uma relação jurídica administrativa, convocando, 

por isso, o regime de responsabilidade civil extracontratual estabelecido na Lei n.º 

67/2007, de 31 de dezembro. 

A competência jurisdicional para apreciação destes litígios de responsabilidade 

contra o beneficiário da medida de auxílio pertence, inerentemente, à Jurisdição 

administrativa, nos termos já citados em momento antecedente. 

 

 

4. Conclusões 

A exposição que se realizou pretende sistematizar a abordagem iniciática à 

problemática dos auxílios de Estado. Destacamos, pois, os traços caraterizantes do 

regime dos auxílios públicos: 

 

1.º O aprofundamento da integração europeia é concretizado, nomeadamente,  

através da consagração do mercado interno, a par da criação da união económica e 

monetária (artigo 3.º, n.ºs 3 e 4 do Tratado da União Europeia).  

2.º A edificação de um mercado interno, para além de constituir um pilar 

fundamental no processo de integração europeia, configura também uma das traves 

mestras da arquitetura constitucional económica europeia. A inserção sistemática da 

estipulação do mercado interno no Tratado da União Europeia aponta para a sua 

fundamentalidade, mormente, em termos de concretização da cidadania europeia. 
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3.º A política e o direito europeu da concorrência apresentam-se como armas 

dirigidas à garantia e promoção da eficiência no funcionamento dos mercados da União. 

Ou seja, intenta-se estabelecer um mercado livre, igual, justo, leal e não falseado, fincado 

numa competição entre empresas cuja atuação deve pautar-se também por aqueles 

valores principiológicos. 

4.º A Comissão Europeia tem vindo a aprofundar e consolidar todo um regime que 

tem por destinatários os Estados membros, e que visa impedir que estes, através de 

práticas como a concessão de subsídios, isenções fiscais ou outras vantagens e 

benefícios financeiros concedidos a empresas localizadas nos respetivos territórios, 

introduzam obstáculos à integração e unificação do mercado interno. 

5.º O Tribunal de Justiça da União Europeia assume, igualmente e desde sempre, 

o papel de ator preponderante no desenho jurídico do mencionado regime, realizando a 

interpretação dos Tratados, densificando os aspetos, cada vez mais complexos, do 

regime que a Comissão Europeia e o Conselho vêm positivando, quer através de hard 

law, quer especialmente através dos instrumentos de soft law, estes provenientes da 

Comissão Europeia. 

6.º Subsiste um regime europeu de desfavor no tocante aos auxílios estatais, 

corporizados numa proibição de caráter geral, mas que, todavia, pode ser afastada em 

situações específicas e gizadas pela Comissão Europeia, normalmente ex ante, bem 

como em resultado de um procedimento espoletado por esta Instituição. Vigora no Direito 

Europeu, por conseguinte, um princípio de incompatibilidade dos auxílios de Estado com 

o mercado interno.  
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7.º No entanto, a Comissão, assumindo, ainda assim, que em certas 

circunstâncias e dentro de certas condições, a atribuição dos auxílios estatais pode 

configurar uma medida de superação das insuficiências do mercado, ou traduzir-se num 

instrumento de política económica e de desenvolvimento regional ou setorial, avaliza a 

concessão destes auxílios, até como meio de promoção dos fins da União Europeia.  

8.º Deste modo, o princípio da incompatibilidade dos auxílios públicos com o 

mercado comum não assume um caráter automático, nem a natureza de uma proibição 

absoluta, antes admitindo uma margem de ampla apreciação por parte da Comissão, 

através da qual esta instituição pode justificar a derrogação daquele princípio. 

9.º A posição do Juiz nacional como Juiz comum do Direito da União, aliada à 

exclusividade da competência da Comissão Europeia para averiguar a compatibilidade 

dos auxílios estatais com o mercado interno, conduzem a um sistema de verificação da 

legalidade dos auxílios, de certa forma, tortuoso, em que, a cada passo, importa indagar 

quais os limites do exercício das respetivas funções relativamente a cada Instituição, 

europeia ou nacional, envolvida. 

10.º A disciplina jurídica europeia primacial respeitante aos auxílios concedidos 

pelos Estados membros está, atualmente, contida nos artigos 107.º, 108.º e 109.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.  

11.º A concretização e densificação daqueles normativos tem sido feito por via do 

direito derivado e pela edição de instrumentos de soft law, provenientes, essencialmente, 

da Comissão Europeia. 

12.º Em concomitância, o Tribunal de Justiça da União Europeia, na sua tarefa de 

interpretação dos Tratados, tem assumido um labor crucial na construção do conceito de 
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auxílio de Estado, constituindo a sua Jurisprudência um farol para a Comissão Europeia, 

para os Estados membros e respetivos Tribunais nacionais. 

13.º Considerando o disposto no artigo 107.º, n.º 1 do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, é possível afirmar que a noção de auxílio de Estado 

que daí deriva, para efeitos da proibição, é evolutiva, omnicompreensiva e tem um 

carácter compósito.  

14.º É possível extrair do n.º 1 do artigo 107.º o acervo de elementos ou requisitos 

que devem estar presentes ou ausentes no caso concreto, para que se possa afirmar a 

existência de um auxílio público incompatível com o mercado interno e, portanto, proibido 

pelo Tratado. O referido acervo de elementos constitui, em bom rigor, um conjunto de 

critérios hermenêuticos ou fatores de especificação adequados ao efeito visado. 

15.º A proibição da concessão de auxílios públicos, inserta no art.º 107.º, n.º 1, do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, implica a verificação cumulativa de 

cinco elementos, e que se consubstanciam: a) na definição de empresa e de atividade 

económica, enquanto realidade económica suscetível de receber um auxílio público; b) 

na origem pública do auxílio, visando-se aqui um critério de imputabilidade subjetiva ou 

objetiva; c) no favorecimento de uma empresa ou atividade económica, ou seja, a 

atribuição de uma vantagem; d) na seletividade, isto é, na beneficiação de, apenas, 

certas empresas ou produções; e e) no impacto sobre as trocas comerciais e a 

concorrência. 

16.º Decorre do artigo 107.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia que as regras em matéria de auxílios estatais só são aplicáveis, de um modo 

geral, quando o destinatário de um auxílio é uma empresa. 
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17.º O Tribunal de Justiça tem sistematicamente definido empresas como 

entidades que desenvolvem uma atividade económica, independentemente do seu 

estatuto jurídico e do modo como são financiadas. A classificação de uma determinada 

entidade como uma empresa depende assim, exclusivamente, da natureza das suas 

atividades. 

18.º O artigo 107.º, n.º 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

exige a origem pública do auxílio, ou seja, que a concessão da vantagem seja imputável 

ao Estado e que advenha da utilização de recursos estatais.  

19.º De um ponto de vista orgânico, a referência à noção de Estado no artigo 

107.º, n.º 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia pretende englobar 

toda e qualquer autoridade pública, independentemente da sua concreta personificação, 

abrangendo as entidades estaduais centrais e periféricas, as entidades regionais e as 

entidades locais, tenham as mesmas autonomia ou não em face do Estado. De igual 

modo, estão também contemplados nesta noção de Estado, não só os serviços públicos, 

dotados ou não de personalidade jurídica, como as associações públicas, as entidades 

administrativas independentes, as empresas públicas, as empresas privadas de ou com 

capitais públicos, e mesmo empresas privadas que tenham sido designadas pelos 

poderes públicos para gerir uma concreta medida de auxílio público. A intervenção do 

Estado pode, assim, advir da atuação de quaisquer entidades, autoridades ou poderes 

públicos, e ocorrer através da edição de medidas legislativas, regulamentares ou 

administrativas. 

20.º A transferência de recursos estatais pode assumir numerosas formas, tais 

como subvenções diretas, empréstimos, garantias, investimentos diretos no capital de 



229 

 

empresas e prestações em espécie. Um compromisso firme e concreto no que se refere 

à disponibilização posterior dos recursos estatais também é considerado uma 

transferência de recursos estatais. Também não é necessário, para que se considere 

ocorrer transferência de recursos estatais, uma transferência positiva de fundos, 

bastando que o Estado renuncie a receitas que, doutro modo, lhe teriam sido pagas. A 

criação de um risco suficientemente concreto que corresponda à imposição de um 

encargo suplementar para o Estado no futuro, através de uma garantia ou de uma 

proposta contratual, é suficiente para efeitos do artigo 107.º, n.º 1 do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia. 

21.º O artigo 107.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

exige que a medida de auxílio concedida favoreça o respetivo destinatário. Quer isto dizer 

que a vantagem que decorre do favorecimento pode consubstanciar-se em qualquer 

benefício económico que a empresa destinatária não teria obtido em condições normais 

de mercado, ou seja, na ausência da intervenção do Estado.  

21.º Para a noção de auxílio estatal releva, não só, a concessão de vantagens 

económicas positivas, como também a isenção ou diminuição de encargos económicos 

pode constituir uma vantagem, isto é qualquer mitigação dos encargos que normalmente 

oneram o orçamento de uma empresa. 

22.º Para determinar se o investimento de um organismo público constitui auxílio 

estatal, é necessário avaliar se, em circunstâncias semelhantes, um investidor privado de 

dimensão comparável que participe em condições normais de uma economia de mercado 

poderia ter sido levado a fazer o investimento em questão.  
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23.º O Tribunal de Justiça da União Europeia desenvolveu o teste do operador 

económico privado no mercado, o teste do credor privado, e o teste do vendedor privado, 

sendo que estes princípios, ou testes, constituem variações do mesmo conceito básico 

de que o comportamento das autoridades públicas ou empresas deve ser comparado 

com o de operadores económicos privados semelhantes em condições normais de 

mercado, para determinar se as transações económicas realizadas por essas autoridades 

ou empresas concedem uma vantagem às suas contrapartes.  

24.º A subsunção positiva de uma medida auxiliadora no disposto no artigo 107.º, 

n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia exige que a mesma medida 

favoreça ou conceda vantagem a certas empresas ou certas produções.  

25.º Quer isto dizer que, somente são abrangidas pela noção de auxílio as 

medidas que concedem uma vantagem de forma seletiva a certas empresas, a certas 

categorias de empresas ou a certos setores económicos. Contrariamente, as medidas de 

caráter geral, que estão efetivamente à disposição de todas as empresas que operam 

num Estado membro, numa base de igualdade, não são seletivas.  

26.º A seletividade pode assumir duas formas: a seletividade material e a 

seletividade regional ou geográfica. 

27.º O artigo 107.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

dispõe que são proibidos os apoios públicos concedidos às empresas que falseiem ou 

ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções e 

somente na medida em que afetem as trocas comerciais entre os Estados-Membros.  

28.º Considera.se que uma medida concedida pelo Estado falseia ou ameaça 

falsear a concorrência quando é suscetível de melhorar a posição concorrencial do 
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beneficiário em relação a outras empresas com as quais concorre. Para todos os efeitos 

práticos, presume-se, pois, uma distorção da concorrência na aceção do artigo 107.º, n.º 

1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 

29.º Ademais, presume-se, como regra, que uma vantagem concedida a uma 

empresa que opera num mercado aberto à concorrência, para além de falsear a 

concorrência, também afetará ou será suscetível de afetar as trocas comerciais entre os 

Estados-Membros. Com efeito, sempre que um auxílio financeiro concedido pelo Estado 

reforça a posição de uma empresa relativamente a outras empresas concorrentes a nível 

do comércio intracomunitário, deve considerar-se que estas últimas são afetadas pelo 

auxílio. 

30.º A proibição de concessão de auxílios, contida no artigo 107.º, n.º 1 do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia não assume um caráter absoluto, 

pois que o próprio Tratado institui, de modo imediato e incondicional, a compatibilidade 

de determinados auxílios públicos com o mercado interno.  

31.º As situações enumeradas, de modo taxativo, no artigo 107.º, n.º 2 do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia configuram a denominada lista branca de 

auxílios, cuja compatibilidade com o mercado interno é estabelecida de modo automático 

pelo Tratado. São, portanto, auxílios incondicionados, que dispensam a verificação da 

respetiva compatibilidade com o mercado interno, dado que a derrogação da proibição 

contida no n.º 1 do mesmo artigo 107.º opera ipso jure. 

32.º No artigo 107.º, n.º 3, o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

elenca uma lista cinzenta de auxílios, ou seja, um conjunto de tipo de auxílios estatais 

que, através de avaliação casuística, podem ser declarados como compatíveis com o 
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mercado interno. Trata-se, pois, de uma exclusão ao princípio da incompatibilidade dos 

auxílios públicos com o mercado interno, que depende, cumulativamente, da intervenção 

de uma Instituição europeia- a Comissão ou o Conselho- e da averiguação ad hoc dos 

elementos do caso.     

33.º A alínea e) do n.º 3 do artigo 107.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia dá cobertura às denominadas exceções regulamentares. 

34.º As exceções regulamentares respeitam às isenções categoriais, instituídas 

pelo Regulamento Geral de Isenção por Categoria- General Block Exemption Regulation 

(GBER)-, isto é, o Regulamento (UE) n.º 651/2014 da Comissão, de 16 de junho de 2014, 

que declara certas categorias de auxílio compatíveis com o mercado interno, em 

aplicação dos artigos 107.º e 108.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia. Este Regulamento estipula, além do mais, que os regimes de auxílio, os 

auxílios individuais concedidos ao abrigo dos regimes de auxílio e os auxílios ad hoc 

devem ser compatíveis com o mercado interno, na aceção do artigo 107.º, n.ºs 2 ou 3, do 

Tratado, e devem ser isentos da obrigação de notificação prevista no artigo 108.º, n.º 3, 

do Tratado, desde que esses auxílios satisfaçam todas as condições previstas no 

capítulo I, assim como as condições específicas para a categoria pertinente de auxílio 

estabelecidas no capítulo III do dito Regulamento (artigo 3.º). 

35.º No que concerne à derrogação ao princípio da incompatibilidade que se 

funda na natureza irrelevante do auxílio para efeitos de afetação do mercado interno, 

releva atentar na instituição da condição de minimis, por via do Regulamento (UE) n.º 

2015/1588 do Conselho, de 13 de julho de 2015, concretamente, no seu artigo 2.º. 
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36.º O regime atual destes auxílios encontra-se vertido no Regulamento (UE) n.º 

1407/2013 da Comissão, de 18 de dezembro de 2013, relativo à aplicação dos artigos 

107.º e 108.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia aos auxílios de 

minimis. Nos termos do artigo 3.º, n.º 1 deste Regulamento, a Comissão considera que 

as medidas de auxílio de minimis não preenchem todos os critérios estabelecidos no 

artigo 107.º, n.º 1, do Tratado, pelo que estão isentas da obrigação de notificação prevista 

no artigo 108.º, n.º 3, do Tratado, se reunirem as condições estabelecidas no presente 

regulamento. Para tanto, o montante total do auxílio de minimis concedido por um 

Estado-Membro a uma empresa única não pode exceder 200 000 EUR durante um 

período de três exercícios financeiros (artigo 3.º, n.º 2). E o montante total do auxílio de 

minimis concedido por um Estado-Membro a uma empresa única que efetua o transporte 

rodoviário de mercadorias por conta de outrem não pode exceder 100 000 EUR durante 

um período de três exercícios financeiros. Este auxílio de minimis não pode ser utilizado 

para a aquisição de veículos de transporte rodoviário de mercadorias (também, artigo 3.º, 

n.º 2 do mesmo Regulamento). 

37.º O Conselho e a Comissão vêm reconhecendo que estes auxílios de minimis 

produzem efeitos irrisórios ou desprezíveis na concorrência e trocas comerciais no 

domínio do mercado interno, pelo que não devem ser subsumidos no disposto no artigo 

107.º, n.º 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia em virtude de não 

ocorrer, quanto aos mesmos, a verificação positiva do elemento da proibição atinente à 

distorção da concorrência e à afetação do comércio no mercado interno. 
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38.º A comissão Europeia, no seu papel de guardiã do Tratado, assume uma 

função crucial na definição, fiscalização e controlo dos auxílios de Estado. Tal função 

advém das específicas competências que lhe são atribuídas pelos Tratados. 

32.º No que concerne especialmente à matéria de auxílios públicos, a Comissão 

tem poderes para propor e emitir regulamentos, bem como para editar orientações e 

enquadramentos das suas políticas, através de comunicações, cartas dirigidas aos 

Estados membros, guidelines, manuais de procedimento, etc.. Estes instrumentos de soft 

law, na medida em que fixam uma interpretação da Comissão, ou estipulam regras 

procedimentais, configuram uma fonte de autovinculação para a Comissão Europeia, e 

que pode constituir, eventualmente, motivo de anulação das decisões da Comissão pelo 

Tribunal de Justiça. 

33.º Em matéria de auxílios estatais, a Comissão dispõe ainda de um poder de 

controlo e investigação, de um poder genérico de apreciação, que redunda na emissão 

de decisões concretas, bem como de um poder de natureza sancionatória, estabelecidos 

e densificados no Regulamento (UE) n.º 2015/1589 do Conselho, de 13 de julho de 2015. 

34.º À Comissão assiste, ainda, o poder de recorrer ao Tribunal de Justiça em 

caso de incumprimento das suas decisões pelos Estados membros destinatários, nos 

termos gerais. 

35.º Compete à Comissão avaliar a compatibilidade dos auxílios com o mercado 

interno e, se for caso disso, proceder à derrogação da proibição instituída no artigo 107.º, 

n.º 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, através da emissão de 

decisão de não levantar objeções, ou de decisão de dar início a um procedimento formal 
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de investigação, ou de decisão positiva, ou de decisão condicional, ou, finalmente, de 

decisão negativa. 

36.º A decisão final da Comissão quanto à avaliação da compatibilidade da 

medida auxiliadora com o mercado interno está sujeita à fiscalização do Tribunal de 

Justiça da União Europeia, que pode revisitar os critérios e o iter seguidos pela Comissão 

e, desse modo, controlar a aplicação do direito da União por banda da Comissão, 

especificamente no que concerne à interpretação de normas dos Tratados. 

37.º Tal controlo já não é possível por parte dos Tribunais nacionais, uma vez que, 

por um lado, não detêm qualquer competência para avaliar a compatibilidade da medida 

com o mercado interno e, por outro lado, também lhes está vedado o escrutínio da 

legalidade das decisões da Comissão. 

38.º A obrigação de recuperação do auxílio ilegal ou incompatível com o mercado 

interno encontra-se prevista no artigo 16.º do Regulamento (UE) n.º 2015/1589 do 

Conselho, de 13 de julho de 2015. Implica que, se um auxílio for ilegal e/ou incompatível 

com o mercado interno, por força de decisão da Comissão Europeia, o mesmo deve ser 

recuperado. Trata-se, pois, de uma consequência lógica da declaração de 

incompatibilidade do auxílio com o mercado interno, ou ainda da utilização abusiva de um 

auxílio, em sequência do procedimento formal de investigação. 

39.º O destinatário da decisão de recuperação é o Estado membro a quem é 

imputada a concessão do auxílio. Todavia, o Estado membro deve repercutir a decisão 

de recuperação na esfera jurídica do beneficiário, através, nomeadamente, da execução 

de facto de tal decisão. 
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40.º Ao montante do auxílio a restituir deve acrescer a taxa de juro, a fixar pela 

Comissão Europeia, por forma a colocar o beneficiário na situação jurídica em que se 

encontraria se não tivesse, ilegalmente, usufruído da medida auxiliadora, sendo que os 

juros devidos devem ser calculados desde a data em que o auxílio foi colocado à 

disposição do beneficiário. 

41.º O Regulamento (UE) n.º 2015/1589 do Conselho, de 13 de julho de 2015, 

estabelece, no art.º 16.º, n.º 1, uma causa de exclusão da obrigação de recuperação do 

auxílio, e que a Comissão deve ponderar no momento em que profere a decisão de 

recuperação. Assim, a regra da recuperação do auxílio deve claudicar perante o 

funcionamento em sentido inverso de um princípio geral de Direito da União.  

42.º Os princípios da certeza e segurança jurídica podem fundar a dispensa da 

obrigação de recuperação. De todo modo, a isenção da obrigação de recuperação deve 

ser interpretada restritivamente, dada até a natureza excecional da norma. 

43.º A execução da decisão de recuperação pode não acontecer caso seja 

identificada uma situação de impossibilidade absoluta de recuperação do auxílio, por 

exemplo, no caso de insolvência da empresa, ou de liquidação oficiosa da mesma. 

44.º O Tribunal de Justiça da União Europeia mantém um entendimento 

conservador deste tipo de situação, assumindo que no caso de insolvência o Estado deve 

incluir o crédito derivado da recuperação do auxílio no processo de insolvência. 

45.º O artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 2015/1589 do Conselho, de 13 de 

julho de 2015, estabelece o prazo de dez anos para a prescrição do exercício da 

recuperação, sendo que a partir daí o auxílio passará a ser considerado existente. 
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46.º O Regulamento (UE) n.º 2015/1589 do Conselho, de 13 de julho de 2015, 

prevê, no respetivo artigo 29.º o papel de Amicus Curiae que a Comissão assume no 

contexto de um litígio judicial respeitante a auxílio estatal posto nos Tribunais nacionais. 

47.º Os Tribunais nacionais, por forma a obterem manancial informativo e, até, 

orientação técnica, podem solicitar diretamente à Comissão o envio de informações ou a 

emissão de parecer sobre questões relativas à aplicação das regras sobre auxílios 

estatais. 

48.º Por outra banda, a Comissão pode, por sua própria iniciativa, apresentar 

observações escritas aos Tribunais nacionais chamados a aplicar as disposições 

relativas aos auxílios estatais, especialmente nos casos em que a aplicação coerente do 

artigo 107.º, n.º 1, ou do artigo 108.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia esteja em discussão. E desde que o Tribunal nacional consinta, a Comissão 

pode também apresentar observações orais.  

49.º O papel de Amicus Curiae pretende atribuir à Comissão um maior 

protagonismo junto dos Tribunais nacionais, de molde a auxiliar e orientar a atividade 

jurisdicional numa interpretação e atuação conforme às diretrizes e políticas 

estabelecidas pela Comissão em matéria de auxílios públicos.  

50.º O relacionamento direto entre as Instituições da União e dos Estados 

membros, que exercitam competências e poderes de essência tão diversa, como sejam, 

de um lado, poderes executivos e, do outro lado, poderes jurisdicionais, é absolutamente 

ilustrativo de uma arquitetura política inovadora, transnacional e multinível. 

51.º O papel de Amicus Curiae da Comissão impõe, a nosso ver, a harmonização 

processual no plano da União e, principalmente, a adaptação da lei processual 
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portuguesa por forma a contemplar a intervenção da Comissão nos processos em que se 

discutam questões concernentes a auxílios de Estado, eventualmente, até equacionando 

a hipótese de conferir legitimidade para efeitos de recurso das decisões judiciais 

prolatadas em qualquer grau jurisdicional.  

52.º Os Tribunais nacionais sãomtribunais funcionalmente europeus, uma vez que 

a organização judicial europeia. 

53.º O princípio da lealdade europeia, cristalizado no artigo 4.º, n.º 3 do Tratado 

da União Europeia, configura um dos fundamentos da racionalidade subjacente à 

organização judicial europeia. 

54.º Com efeito, o princípio da lealdade europeia postula a assistência, o respeito 

e a cooperação mútua entre os Estados membros no cumprimento das missões 

consagradas nos Tratados, pressupondo a vivência de um vínculo de lealdade em três 

planos: entre os próprios Estados membros; destes para com a União Europeia; e desta 

para com aqueles. A plena operatividade do Direito da União é o instrumento 

materializador do princípio da lealdade europeia que, por seu turno, exige um modelo 

federativo na organização da justiça europeia. 

55.º Brotam deste princípio da lealdade os seguintes valores principiológicos 

concretizadores: o princípio do primado do Direito da União Europeia, o princípio do efeito 

direto das normas europeias, o princípio da efetividade do Direito da União, o princípio da 

equivalência, o princípio da interpretação conforme, o princípio da responsabilidade do 

Estado por violação das obrigações europeias, e o princípio da tutela jurisdicional efetiva. 

56.º Os Tribunais nacionais e os seus juízes têm uma função relevantíssima na 

interpretação e aplicação do direito da União, laborando, desse modo, no 
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aprofundamento da harmonização e uniformização do Direito da União. Na verdade, o 

grande obreiro na eficácia interna do direito da União é o juiz nacional, que exerce a sua 

função por forma a, imperiosamente, assegurar a plena eficácia das normas europeias, 

ainda que à custa do afastamento e desaplicação do direito nacional que se revele 

incompatível com o direito europeu. 

57.º No caso dos auxílios de Estado, o juiz nacional é igualmente convocado a 

intervir, de modo a que a sua regulação judicial reponha a ordem jurídica nacional violada 

e, principalmente, a ordem jurídica europeia. Efetivamente, em matéria de auxílios 

públicos, os artigos 107.º, n.º 1 e 108.º, n.º 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia conferem ao juiz nacional um encargo crucial na vigilância do respeito e no 

enforcement de tais normativos, especialmente em atenção à circunstância de que os 

destinatários imediatos desses preceitos são os Estados membros. 

58.º Na ordem jurídica nacional, a disciplina judicial dos litígios referentes a 

auxílios públicos cabe inteiramente à jurisdição administrativa, uma vez que estão em 

causa, claramente, litígios de natureza jurídico-administrativa, isto é, emergentes de 

relações jurídicas administrativas, em consonância com o que remanesce do artigo 212.º, 

n.º 3 da Constituição da República Portuguesa. 

59.º Uma vez colocado perante um concreto caso, o juiz nacional deverá proceder 

ao exame do mesmo e, identificada a hipótese de o caso respeitar a uma medida de 

auxílio, deve espoletar e desencadear, mesmo ex officio, a aplicação do direito da União, 

concretamente, o estabelecido nos artigos 107.º, n.º 1 e 108.º, n.º 3 do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia. 
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60.º A aplicação ex officio dos normativos europeus atinentes aos auxílios 

públicos constitui um imperativo ao qual o juiz nacional não pode escapar, que se funda 

especialmente nos princípios do primado do direito da União, da efetividade e da 

equivalência.  

61.º No contencioso administrativo não está vedado ao juiz a introdução no objeto 

do processo de questões fáctico-jurídicas novas. O artigo 95.º, n.º 1 do Código de 

Processo nos Tribunais Administrativos enuncia expressamente, após estabelecer como 

regra geral a do princípio do pedido, que na sentença o juiz deve conhecer, para além 

das colocadas pelas partes, todas as outras questões que a lei lhe permita ou imponha 

conhecer. Ponto é que sejam salvaguardados os direitos das partes processuais ao 

contraditório e à defesa, em conformidade com o n.º 3 do citado artigo 95.º.  

62.º Em matéria de auxílios de Estado, o juiz nacional deve assegurar o 

cumprimento das disposições contidas no Tratado, bem como no restante direito da 

União relacionado, ainda que as partes não tenham querido submeter essa matéria ao 

escrutínio judicial.  

63.º Daí que, no plano processual o juiz deve assumir o encargo de encontrar e 

definir a via mais adequada à introdução dessas questões na instância processual, sem 

olvidar o cumprimento dos princípios processuais estruturais, como o princípio da 

igualdade das partes, o princípio do contraditório, e demais direitos e garantias de defesa.  

64.º A incompatibilidade desta dinâmica processual com o tradicional princípio do 

pedido não pode constituir entrave ao exercício jurisdicional relativo à observância e 

respeito do Direito da União pelos Estados membros e particulares, sejam empresas, 

indivíduos ou outros. 
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65.º Perante um hipotético caso concreto de auxílio público, a primeira questão 

com que o juiz é confrontado é a de apurar se a medida em causa constitui realmente um 

auxílio estatal na aceção do artigo 107.º, n.º 1 do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia.  

66.º O Tribunal de Justiça da União Europeia clarificou, há muito, que os Tribunais 

nacionais e a Comissão desempenham papéis essenciais, mas distintos, no contexto da 

aplicação da legislação em matéria de auxílios estatais.  

67.º Assim, o principal papel da Comissão consiste em examinar a 

compatibilidade das medidas de auxílio projetadas com o mercado comum, com base nos 

critérios estabelecidos nos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 107.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia. Esta apreciação da compatibilidade é da 

competência exclusiva da Comissão, sem prejuízo do controlo exercido pelo Tribunal de 

Justiça da união Europeia. 

68.º Por seu turno, os Tribunais nacionais não têm competências para averiguar a 

compatibilidade de uma medida de auxílio com o mercado interno, nem declarar tal 

compatibilidade, nos termos do mencionado artigo 107.º, n.ºs 2 e 3. O papel do Tribunal 

nacional depende da medida de auxílio em questão e do facto de esta ter sido 

devidamente notificada e aprovada pela Comissão, consonantemente com o estatuído no 

artigo 108.º, n.º 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.  

69.º As situações em que os Tribunais nacionais são frequentemente chamados a 

intervir respeitam aos casos em que uma autoridade de um Estado membro concedeu 

um auxílio sem respeitar a obrigação de standstill, ou em que o auxílio não foi, sequer, 
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notificado à Comissão. Nestes casos, o papel dos Tribunais nacionais consiste em zelar 

pela salvaguarda dos direitos dos particulares afetados pela execução ilegal do auxílio.  

70.º Uma outra classe de situações em que os Tribunais nacionais também 

desempenham um papel importante, é a da aplicação das decisões de recuperação 

adotadas pela Comissão ao abrigo do artigo 16.º, n.º 1 do Regulamento (UE) n.º 

2015/1589 do Conselho, de 13 de julho de 2015, quando a apreciação da Comissão 

conduz à conclusão de que os auxílios concedidos ilegalmente são incompatíveis com o 

mercado interno e, por esse motivo, impõe ao Estado membro em questão a recuperação 

do auxílio incompatível junto do beneficiário.  

71.º Os Tribunais nacionais não poderão deixar de atuar repressivamente quanto 

aos auxílios ilegais, em atenção ao efeito direto do n.º 3 do artigo 108.º já citado, bem 

como os interesses da União.  

72.º Se o juiz nacional concluir que a medida objeto do processo judicial configura 

um auxílio de Estado para efeitos do disposto no artigo 107.º, n.º 1 do Tratado, deve, 

subsequentemente, fiscalizar o cumprimento da obrigação de notificação e da obrigação 

de standstill, concordantemente com o estipulado no artigo 108.º, n.º 3. 

73.º As obrigações de notificação prévia e de standstill conferem, em razão do 

efeito direto do sobredito artigo 108.º, n.º 3, direitos individuais a quaisquer entidades ou 

pessoas afetadas, mormente, aos concorrentes do beneficiário da medida de auxílio. As 

partes afetadas podem, por conseguinte, fazer valer os seus direitos, interpondo uma 

ação perante os Tribunais nacionais competentes contra o Estado membro que concedeu 

o auxílio.  



243 

 

74.º Os Tribunais nacionais, uma vez apurada a violação do disposto no artigo 

108.º, n.º 3 do Tratado, podem proferir sentença que declare a invalidade do ato 

administrativo pelo qual a entidade nacional concedeu o auxílio e, como consequência 

lógico-jurídica, condenar a entidade nacional a não executar o dito ato, ou seja, a não 

pagar o auxílio, sob pena de se extraírem todas as consequências inerentes ao 

incumprimento de uma decisão judicial, incluindo as de natureza criminal e civil. 

75.º Sobre os Tribunais nacionais impende também o dever de adoção de 

medidas provisórias caso tal se revele necessário à salvaguarda dos direitos dos 

particulares, bem como a de preservar o efeito útil e a eficácia do artigo 108.º, n.º 3 do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 

76.º Nas situações em que o auxílio ilegal ainda não foi pago, mas em que 

subsiste um risco de ser pago enquanto decorre a ação no Tribunal nacional, cumpre ao 

juiz nacional, em observância do dever de impedir todo o tipo de violações ao artigo 

108.º, n.º 3, emitir uma ordem cautelar impeditiva do pagamento ilegal até que decida 

sobre o mérito da causa.  

77.º Esta obrigação do juiz nacional, mesmo ex officio, de adotar providências no 

sentido de assegurar o efeito útil e direto do n.º 3 do artigo 108.º do Tratado não se 

mostra isenta de dificuldade ou constrangimentos, pois que a arquitetura da legislação 

processual é traçada a partir da tradicional conceção de que a instância processual visa 

perseguir, somente, os interesses das partes, com especial respeito para os termos em 

que as partes desenharam o seu dissídio.  

78.º Todavia, o princípio do primado do direito da União e seus corolários, 

especificamente, os princípios da efetividade e equivalência, impõem ao juiz nacional a 
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adoção das medidas provisórias que se revelem necessárias e adequadas a assegurar o 

cumprimento do disposto no artigo 108.º, n.º 3 do Tratado, incluindo a desaplicação de 

uma norma processual nacional incompatível com o imperativo da observância do direito 

da União, bem como a criação de mecanismos e fórmulas processuais aptas a permitir 

ao juiz nacional conferir efeito útil e prático ao citado normativo europeu. 

79.º No caso de já ter sido executada a medida de auxílio público, ou iniciada a 

respetiva execução, o juiz nacional deve, em regra, proferir uma ordem provisória de 

recuperação integral do auxílio já pago, incluindo juros relativos ao período de duração da 

ilegalidade. Atentando no princípio da efetividade, o juiz nacional não pode diferir a 

edição de uma medida provisória de tal cariz, pois que essa dilação acarreta, por um 

lado, prejuízo para os direitos dos particulares que dimanam do estipulado no artigo 

108.º, n.º 3 do Tratado e, por outro lado, a manutenção ou a intensificação dos efeitos 

nefastos para a concorrência no mercado interno. 

80.º Se a sentença final for declarativa da ilegalidade do auxílio, o juiz nacional 

ordenará que os fundos sejam devolvidos à autoridade que concedeu o auxílio, ou que os 

fundos sejam libertados a favor do beneficiário, no caso de a sentença concluir 

negativamente quanto à ilegalidade do auxílio.  

81.º A circunstância de existir uma investigação em curso na Comissão não exime 

o Tribunal nacional da obrigação de salvaguardar os direitos que assistem aos 

particulares ao abrigo do artigo 108.º, n.º 3 do Tratado, não podendo o Tribunal nacional 

suspender os seus próprios processos até a Comissão se pronunciar, deixando, 

entretanto, desprotegidos os direitos do demandante e demais concorrentes, que o 

sobredito preceito pretende proteger.  
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82.º Quando muito, se o Tribunal nacional entender que a melhor solução 

processual para o caso concreto é a de aguardar pelo resultado da apreciação da 

Comissão quanto à compatibilidade da medida de auxílio ilegal com o mercado interno, 

deve, mesmo assim, adotar as medidas provisórias pertinentes, v.g., ordenar 

provisoriamente ao beneficiário que deposite à ordem do Tribunal o montante recebido a 

título de auxílio, acrescido de juros, até que a Comissão encerre o procedimento de 

averiguação da compatibilidade. 

83.º Se a Comissão declarar o auxílio compatível, o Tribunal nacional queda-se 

dispensado da obrigação de ordenar a recuperação integral, podendo ordenar que o 

montante efetivo do auxílio seja libertado a favor do beneficiário, mas já não os 

montantes atinentes aos juros relativos ao período de duração da ilegalidade, e que 

devem ser pagos à entidade concedente do auxílio estatal. 

84.º Para efeitos de determinação do alcance e limites da atuação do juiz nacional 

em matéria de auxílios públicos, importa saber se o juiz nacional pode conceder tutela 

cautelar contra decisões proferidas por autoridades nacionais em execução de decisões 

da Comissão ou de normas de direito da União. 

85.º A Jurisprudência constante dos Acórdãos Zuckerfabrik e Atlanta 

estabeleceram requisitos muito restritivos de tal possibilidade, assentando que um 

Tribunal nacional apenas pode suspender, em sede cautelar, a execução da decisão 

nacional de recuperação nas seguintes condições:a primeira exigência respeita à 

legalidade da decisão proferida pela Comissão, ou seja, quando o Tribunal nacional 

tenha, objetivamente, sérias dúvidas sobre a validade da decisão emitida pela Comissão, 

sendo que se a questão da validade do ato impugnado não tiver sido ainda submetida à 
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apreciação do Tribunal de Justiça da União Europeia, o Tribunal nacional deverá 

submetê-la em sede de reenvio prejudicial; a segunda exigência respeita à especial 

qualificação da urgência, pois que a suspensão cautelar deve apresentar-se como 

necessária para evitar que a parte que as solicita sofra um prejuízo grave e irreparável; e 

a terceira condição impõe que o Tribunal nacional pondere devidamente o interesse da 

União.  

86.º Não pode admitir-se o funcionamento da suspensão automática pela mera 

interposição de providência cautelar com vista à suspensão da eficácia de uma decisão 

de recuperação, instituído como regra no artigo 128.º do Código do Processo nos 

Tribunais Administrativos e Fiscais, nem mesmo com a possibilidade de destruição da 

referida automaticidade em sede de apresentação de resolução fundamentada. A 

admissão do descrito mecanismo esvaziaria de sentido útil a atuação da Comissão, 

contrariando, igualmente, o princípio da efetividade do Direito da União. 

87.º O decretamento de uma providência cautelar em matéria de auxílios de 

Estado depende, não dos critérios definidos no artigo 120.º do Código de Processo nos 

Tribunais Administrativos, mas sim dos critérios estabelecidos na Jurisprudência 

Zuckerfabrik e Atlanta. 

88.º A recuperação de um auxílio ilegal e incompatível não pode ser considerada 

uma sanção, constituindo, somente, a consequência lógica da declaração da sua 

ilegalidade. Por estes motivos, a recuperação do auxílio não deve considerar-se como 

uma medida desproporcionada relativamente aos objetivos das disposições do Tratado 

em matéria de auxílios estatais. 
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89.º Podem ocorrer circunstâncias de natureza excecional que permitam ao 

Tribunal nacional uma conduta diversa da recuperação. O princípio jurídico a aplicar 

neste contexto deve ser semelhante ao aplicável ao abrigo do artigo 16.º, n.º 1 do 

Regulamento (UE) n.º 2015/1589 do Conselho, de 13 de julho, que estabelece que a 

Comissão não deve exigir a recuperação do auxílio se tal for contrário a um princípio 

geral de direito da União. O que quer dizer que, as circunstâncias que não constituem 

obstáculo à emissão de uma ordem de recuperação pela Comissão, também não devem 

constituir obstáculo à emissão de uma condenação nesse sentido pelos Tribunais 

nacionais.  

90.º Os princípios gerais de direito da União mais frequentemente invocados neste 

contexto, isto é, com o fito de travar a recuperação, são os princípios da proteção das 

expectativas legítimas e da certeza jurídica, sendo certo que, também quanto a estes 

princípios, a Jurisprudência realiza, habitualmente, também uma interpretação muito 

restritiva.  

91.º Para além da excecionalidade da não emissão de ordem de recuperação, 

subsiste ainda outra situação justificativa da não execução de uma ordem de 

recuperação ou de uma sentença judicial condenatória da recuperação, que é a 

resultante da existência de circunstâncias extraordinárias e atípicas, devidamente 

comprovadas, que determinam a impossibilidade absoluta de executar corretamente a 

decisão de recuperação. 

92.º A outra situação que pode conduzir a uma decisão de não recuperação por 

parte dos Tribunais nacionais é a respeitante à emissão, entretanto, de uma decisão da 

Comissão que conclua pela compatibilidade do auxílio com o mercado interno. 
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93.º Em matéria de recuperação dos auxílios, o prazo de prescrição respetivo é de 

dez anos, nos termos do preceituado no artigo 17.º, n.º 1 do Regulamento (UE) n.º 

2015/1589 do Conselho, de 13 de julho de 2015. 

94.º Tal prazo deve igualmente ser aplicado aos Estados membros visto que a 

aplicação de prazos prescricionais mais curtos em virtude do direito nacional revela-se 

incoerente e violador dos princípios da efetividade e da equivalência. 

95.º A obrigação dos Tribunais nacionais de ordenarem a recuperação dos juros 

relativos ao período de duração da ilegalidade impõe que, no caso de auxílio ilegal por 

referência ao artigo 108.º, n.º 3 do Tratado, os juros relativos ao período de duração da 

ilegalidade devem ser adicionados ao montante inicial do auxílio aquando da 

determinação do montante total a recuperar.  

96.º Todavia, se entretanto a medida for qualificada pela Comissão como 

compatível com o mercado interno, os Tribunais nacionais, não obstante a faculdade de 

não ordenar a recuperação do auxílio, mantêm a obrigação de ordenar a recuperação 

dos juros relativos ao período de duração da ilegalidade.  

97.º Desde o Acórdão Francovich que se encontra inequivocamente estabelecido 

o princípio de responsabilidade do Estado membro por violação do direito da União 

Europeia, sendo que tal responsabilidade pode ser emergente do exercício de qualquer 

das funções do Estado, sejam elas legislativas, administrativas ou judiciais. 

98.º A atuação dos Estados membros em sede de concessão de auxílios de 

Estado ilegais, seja por desrespeito do artigo 107.º, n.º 1 do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, seja por incumprimento do estipulado no artigo 108.º, 
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n.º 3 do mesmo Tratado, pode desembocar na responsabilização do próprio Estado por 

danos produzidos em virtude da violação direta do direito da União. 

99.º O Tribunal de Justiça da União Europeia tem afirmado a legitimidade do 

acesso dos terceiros afetados pela concessão do auxílio ilegal à tutela indemnizatória 

conferida pelo princípio da responsabilidade, estabelecendo que esta tutela é 

assegurada, em primeira linha, pelo direito nacional de cada Estado membro 

100.º No seguimento dos Acórdãos Francovich e Brasserie du 

Pêcheur/Factortame, ocorre responsabilidade dos Estados membros por danos derivados 

da violação do direito da União quando a regra de direito violada tem por objetivo conferir 

direitos aos particulares, tal a violação é suficientemente grave, e existe um nexo de 

causalidade direto entre a violação da obrigação que incumbe ao Estado-Membro e o 

prejuízo sofrido pelas pessoas lesadas. 

101.º Não subsiste qualquer dúvida de que o efeito direito do artigo 108.º, n.º 3 do 

Tratado traduz claramente a concessão de direito aos particulares. Aliás, o Tribunal de 

Justiça da União Europeia não só confirmou em diversas ocasiões a existência de 

direitos conferidos aos particulares por via do citado normativo, como também esclareceu 

que a proteção destes direitos dos particulares cabe, efetivamente, aos Tribunais 

nacionais. 

102.º O incumprimento, por banda do Estado membro, das obrigações descritas 

no n.º 3 do artigo 108.º do Tratado satisfaz o segundo requisito, respeitante à exigência 

de que a violação do direito da União seja suficientemente caraterizada, uma vez que os 

Estados membros não possuem qualquer margem de conformação ou liberdade quanto à 

notificação prévia dos auxílios e à cláusula de standstill 
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103.º Relativamente ao terceiro requisito, ou seja, à imposição de que a violação 

do direito da União deve causar ao requerente um prejuízo financeiro real e certo, 

compete dizer, de avanço, que o prejuízo tanto pode respeitar a danos emergentes, como 

a lucros cessantes. Ou seja, conformemente com os princípios de equivalência e da 

efetividade do direito da União, que impõem uma tutela judicial, no mínimo, equivalente à 

propiciada pelo direito nacional, são indemnizáveis quer a perda direta de ativos, quer a 

perda da chance de melhorar a situação do lesado em termos de ativos.  

104.º O não cumprimento, por parte das autoridades dos Estados membros, de 

uma decisão de recuperação adotada pela Comissão pode originar responsabilidade dos 

Estados membros por violação do direito da União. 

105.º As pretensões indemnizatórias nestas situações deverão ser apreciadas e 

decididas pelos Tribunais nacionais em termos similares aos traçados para as ações 

indemnizatórias fundadas na violação dos artigos 107.º e 108.º, n.º 3 do Tratado. 

106.º Na apreciação dos pressupostos de que depende a obrigação de 

indemnizar, o juiz nacional deve proceder ao escrutínio dos requisitos talqualmente estão 

consagrados na Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, afastando, se 

for o caso, as normas nacionais, ou a interpretação das mesmas, que se revelarem 

contrárias à citada Jurisprudência. 

107.º No Acórdão SFEI, o Tribunal de Justiça da União Europeia concluiu, 

sopesando que o n.º 3 do artigo 108.º do Tratado não impõe quaisquer obrigações diretas 

ao beneficiário do auxílio, que o direito da União não fornece base jurídica suficiente para 

a concessão de indemnizações pelo beneficiário do auxílio de Estado. Destarte, a 
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responsabilização do beneficiário do auxílio apenas pode ter enquadramento no direito 

nacional, devendo ser apreciada de acordo com o mesmo. 

108.º Revertendo ao direito nacional, se o beneficiário da medida de auxílio tiver 

natureza jurídico-pública, é de assumir que a eventual responsabilidade civil do 

beneficiário do auxílio por danos ocorridos na esfera de um concorrente rege-se pela 

disciplina jurídica estabelecida pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, incluindo os 

moldes em que devem ser apreciados e julgados os pressupostos, de verificação 

cumulativa, de que depende a obrigação de indemnizar.  

109.º Se o beneficiário da medida de auxílio tiver natureza privada e atuar no 

mercado de acordo com essa natureza, o regime jurídico aplicável deve ser, ainda assim, 

o estabelecido na citada Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, se o facto genético da 

eventual obrigação de indemnizar se reconduzir à emissão do ato de direito público de 

concessão do auxílio, emitido no exercício da função administrativa. E, se assim é, 

impera concluir que o litígio emerge de uma relação jurídica administrativa, convocando, 

por isso, o regime de responsabilidade civil extracontratual estabelecido na Lei n.º 

67/2007, de 31 de dezembro. 

110.º A competência jurisdicional para apreciação destes litígios de 

responsabilidade contra o beneficiário da medida de auxílio pertence à Jurisdição 

administrativa. 
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