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Processo C-721/19 

Resumo do pedido de decisão prejudicial em aplicação do artigo 98.°, n.° 1, 

do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça 

Data de entrada:  

23 de setembro de 2019 

Órgão jurisdicional de reenvio:  

Consiglio di Stato (Conselho de Estado, em formação jurisdicional, 

Itália) 

Data da decisão de reenvio:  

20 de junho de 2019 

Recorrente:  

Sisal SpA 

Recorridos:  

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

      

Objeto do processo principal 

Prorrogação da concessão relativa à exploração das lotarias nacionais instantâneas 

– Pretensa incompatibilidade com o direito da União 

Objeto e fundamento jurídico do reenvio prejudicial 

Direito de estabelecimento e de livre prestação de serviços, bem como os 

princípios de direito da União da segurança jurídica, da não discriminação, da 

transparência, da imparcialidade, da livre concorrência, da proporcionalidade, da 

confiança legítima e da coerência – Artigos 49.° e seguintes, 56.° e seguintes, e 

267.° TFUE – Artigos 3.° e 43.° da Diretiva 2014/23/UE 

PT 
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Questões prejudiciais 

«1) Deve o direito da União, em particular o direito de estabelecimento e de livre 

prestação de serviços (artigos 49.° e seguintes e 56.° e seguintes TFUE), bem 

como os princípios [de direito da União Europeia] da segurança jurídica, da não 

discriminação, da transparência e imparcialidade, da livre concorrência, da 

proporcionalidade, da confiança legítima e da coerência, bem como – se forem 

considerados aplicáveis – os artigos 3.° e 43.° da Diretiva 2014/23/UE, ser 

interpretado no sentido de que se opõe a uma regulamentação como a do artigo 

20.°, n.° 1, do decreto legge n. 148 (Decreto-Lei n.° 148), de 16 de outubro de 

2017, e dos respetivos atos de execução, que dispõe que “1. Em aplicação do 

artigo 21.°, n.os 3 e 4, do decreto legge n. 78 (Decreto-Lei n.° 78), de 1 de julho de 

2009, convertido, com alterações, na legge n. 102 (Lei n.° 102), de 3 de agosto de 

2009, a Agenzia delle dogane e dei monopoli (Agência Aduaneira e dos 

Monopólios) autoriza a prorrogação da relação contratual de concessão 

existente, relativa à angariação, inclusivamente à distância, das lotarias 

nacionais instantâneas, até ao último prazo previsto no artigo 4.°, n.° 1, do ato de 

concessão, de modo a assegurar receitas novas e mais elevadas para o orçamento 

de Estado no valor de 50 milhões de euros em 2017 e 750 milhões de euros em 

2018”, numa situação em que: 

- o artigo 21.°, n.° 1, do decreto legge n. 78 (Decreto-Lei n.° 78), de 1 de julho de 

2009, convertido, com alterações, na legge n. 102 (Lei n.° 102), de 3 de agosto de 

2009, previu a adjudicação das concessões em análise, por regra, a uma 

pluralidade de entidades selecionadas através de procedimentos abertos, 

competitivos e não discriminatórios; 

– o artigo 21.°, n.° 4, do referido decreto, previu que as concessões referidas no 

n.° 1 são eventualmente renováveis uma única vez; 

– [a sociedade recorrente] não particip[ou] no concurso organizado em 2010; 

– a relação específica existente foi celebrada inicialmente com um único 

concessionário, na sequência de um concurso público, no qual apenas foi 

apresentada uma proposta; 

– a prorrogação da relação contratual de concessão existente, implicaria – em 

concreto – que tal relação prosseguiria exclusivamente com esse concessionário 

único sem concurso ulterior, em vez de ser renovada com uma pluralidade de 

entidades?  

2) Deve o direito da União, em particular o direito de estabelecimento e de livre 

prestação de serviços (artigo 49.° e seguintes e artigo 56.° e seguintes TFUE), 

bem como os princípios [de direito da União Europeia] da segurança jurídica, da 

não discriminação, da transparência e imparcialidade, da livre concorrência, da 

proporcionalidade, da confiança legítima e da coerência, bem como – se forem 

considerados aplicáveis – os artigos 3.° e 43.° da Diretiva 2014/23/UE, ser 

interpretado no sentido de que se opõe a uma regulamentação, como a do artigo 
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20.°, n.° 1, do decreto legge n. 148 (Decreto-Lei n.° 148), de 16 de outubro de 

2017, que, em expressa aplicação do artigo 21.°, n.os 3 e 4, do decreto legge n. 78 

(Decreto-Lei n.° 78), de 1 de julho de 2009, convertido, com alterações, na legge 

n. 102 (Lei n.° 102), de 3 de agosto de 2009, dispõe que “a Agenzia delle dogane e 

dei monopoli autoriza a prorrogação da relação contratual de concessão 

existente relativa à angariação, inclusivamente à distância, das lotarias nacionais 

instantâneas, até ao último prazo previsto no artigo 4.°, n.° 1, do ato de 

concessão, de modo a assegurar receitas novas e mais elevadas para o orçamento 

de Estado no valor de 50 milhões de euros em 2017 e 750 milhões de euros em 

2018”, fazendo-o: 

– através da prorrogação temporária da única relação contratual de concessão 

existente, em vez de se proceder à eventual renovação mediante uma pluralidade 

de concessões conforme previsto no artigo 21.°, n.° 4, do decreto legge n. 78 

(Decreto-Lei n.° 78), de 1 de julho de 2009, convertido, com alterações, na Legge 

n. 102 (Lei n.° 102), de 3 de julho de 2009, e sem a abertura de um novo 

concurso; 

– num momento anterior à caducidade da concessão: o Decreto-Lei n.° 148 de 

2017 entrou em vigor em 16 de outubro de 2017, ou seja, no mesmo dia da 

publicação na Gazzetta Ufficiale italiana (Jornal Oficial), ao passo que a 

concessão deveria ter caducado em 30 de setembro de 2019 seguinte;  

– de modo a assegurar receitas novas e mais elevadas para o orçamento de Estado 

no valor de 50 milhões de euros em 2017 e 750 milhões de euros em 2018, 

modificando assim alguns aspetos relativos às modalidades e ao prazo de 

pagamento do preço da concessão, bem como, potencialmente, ao montante global 

do pagamento devido do ponto de vista da sua onerosidade, em especial com as 

alterações dos prazos de pagamento, antecipando-os relativamente ao previsto na 

concessão inicial, tendo em consideração – segundo a argumentação d[a 

recorrente] – o facto objetivo e conhecido do valor do tempo em termos 

financeiros? 

3) Deve o direito da União, em particular o direito de estabelecimento e de livre 

prestação de serviços (artigos 49.° e seguintes e 56.° e seguintes TFUE), bem 

como os princípios [de direito da União Europeia] da segurança jurídica, da não 

discriminação, da transparência e imparcialidade, da livre concorrência, da 

proporcionalidade, da confiança legítima e da coerência, bem como – se forem 

considerados aplicáveis – os artigos 3.° e 43.° da Diretiva 2014/23/UE, ser 

interpretado no sentido de que se opõe a uma regulamentação, como a dos atos de 

execução do referido decreto e, em especial, da comunicação da Agenzia delle 

Dogane e dei Monopoli [Protocolo n.°] 0133677, de 1 de dezembro de 2017, que, 

em execução expressa do disposto no artigo 20.°, n.° 1, do decreto legge n. 148 

(Decreto-Lei n.° 148), de 16 de outubro de 2017, e com base no disposto no artigo 

4.°, primeiro parágrafo, do contrato de concessão para a gestão das lotarias 

instantâneas, que prevê a possibilidade de renovação da mesma por uma única 

vez, redefine o último prazo da relação contratual de concessão para 30 de 
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setembro de 2028; ressalva, em todo o caso, o disposto no mesmo artigo 4.° 

quanto à subdivisão da duração da concessão em dois períodos de 5 e 4 anos 

respetivamente (portanto, uma vez decorrido o primeiro período de 5 anos a 

contar de 1 de outubro de 2019, a prorrogação para o quadriénio seguinte até à 

data de caducidade em 30 de setembro de 2028 fica subordinada à avaliação 

positiva, por parte da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, do desempenho da 

gestão, que será comunicada até 30 de março de 2024); e dispõe que a sociedade 

deve pagar um montante de 50 milhões de euros até 15 de dezembro de 2017, um 

montante de 300 milhões de euros até 30 de abril de 2018 e um montante de 450 

milhões de euros até 31 de outubro de 2018; 

– prevendo isso, antes de decorrido o prazo inicial da mesma concessão (a 

comunicação da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli [Protocolo n.°] 0133677, 

foi emitida em 1 de dezembro de 2017, ao passo que o contrato de concessão 

deveria ter caducado em 30 de setembro de 2019 seguinte); 

– assegurando desse modo […] o pagamento antecipado de 800 milhões de euros 

(50 milhões de euros até 15 de dezembro de 2017; 300 milhões de euros até 30 de 

abril de 2018; 450 milhões de euros até 31 de outubro de 2018) relativamente a 

essa data de caducidade (30 de setembro de 2019);  

– determinando assim […] a potencial alteração do montante global do pagamento 

devido, do ponto de vista da sua onerosidade, tendo em consideração – segundo a 

argumentação d[a recorrente] – o facto objetivo e conhecido do valor do tempo 

em termos financeiros? 

4) Deve o direito da União, em particular o direito de estabelecimento e de livre 

prestação de serviços (artigos 49.° e seguintes e 56.° e seguintes TFUE), bem 

como os princípios [de direito da União Europeia] da segurança jurídica, da não 

discriminação, da transparência e imparcialidade, da livre concorrência, da 

proporcionalidade, da confiança legítima e da coerência, bem como – se forem 

considerados aplicáveis – os artigos 3.° e 43.° da Diretiva 2014/23/UE, ser 

interpretado no sentido de que se opõe a essa regulamentação mesmo na hipótese 

de os operadores do setor atualmente interessados em entrar no mercado […] não 

terem participado no concurso inicialmente organizado para a adjudicação da 

concessão que devia ter caducado e que foi prorrogada com o concessionário 

cessante, nas novas condições contratuais descritas, ou se […] a eventual restrição 

no acesso ao mercado […] se verifica apenas na hipótese da sua participação 

efetiva no concurso inicial?». 

Disposições de direito da União invocadas 

Artigos 49.° e seguintes e 56.° e seguintes TFUE – Artigos 3.° e 43.° da Diretiva 

2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, 

relativa à adjudicação de contratos de concessão 
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Remete-se igualmente para o Acórdão do Tribunal de Justiça de 19 de dezembro 

de 2018, C-375/17, Stanley International Betting e Stanleybet Malta 

Disposições de direito nacional invocadas 

Decreto legge n. 78 (Decreto-Lei n.° 78), de 1 de julho de 2009, convertido, com 

alterações, na legge n. 102 (Lei n.° 102), de 3 de julho de 2009 (chamado «decreto 

anticrise»), artigo 21.°, intitulado «Adjudicação de concessões em matéria de 

jogos»: 

«1. A fim de garantir a proteção de interesses públicos superiores nas atividades 

de angariação de jogos, quando adjudicadas a entidades externas à administração 

pública, a gestão destas atividades é sempre confiada em concessão adjudicada, no 

respeito dos princípios e das normas comunitárias e nacionais, por regra, a uma 

pluralidade de entidades selecionadas mediante procedimentos abertos, 

competitivos e não discriminatórios. Por conseguinte, para assegurar também a 

maior concorrência, eficiência económica e cobertura das atividades de angariação 

de lotarias nacionais instantâneas e diferidas, e prevendo a próxima caducidade da 

concessão vigente para o exercício dessa forma de jogo, até trinta dias a contar da 

data de entrada em vigor do presente decreto, o Ministero dell’economia e delle 

finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli de Stato (Ministério da 

Economia e das Finanças – Administração Autónoma dos Monopólios do Estado) 

dará início aos procedimentos necessários para assegurar tempestivamente a 

adjudicação da concessão, relativa igualmente à angariação à distância das 

referidas lotarias, aos operadores de jogos mais qualificados, nacionais e 

comunitários, limitados a um máximo de quatro e que preencham os requisitos de 

idoneidade e fiabilidade moral, técnica e económica; 

[…] 

4. As concessões referidas no n.° 1, eventualmente renováveis uma única vez, têm 

a duração máxima de nove anos, subdivididos em dois períodos de cinco e quatro 

anos, respetivamente. A prorrogação da concessão no segundo período está 

subordinada à avaliação positiva do desempenho da gestão, por parte da entidade 

adjudicante, a comunicar no primeiro semestre do quinto ano de concessão». 

Decreto legge n. 148 (Decreto-Lei n.° 148), de 16 de outubro de 2017, 

«Disposições urgentes em matéria financeira e por exigências inadiáveis», 

convertido na legge n. 172 (Lei n.° 172), de 4 de dezembro de 2017 (chamado 

«decreto fiscal»), artigo 20.° (intitulado «Disposições financeiras»), n.° 1: quanto 

ao texto, v. a primeira questão prejudicial. 

Breve resumo da matéria de facto e da tramitação processual 

1 Por contrato celebrado em 14 de outubro de 2003 com a Amministrazione 

Autonoma dei Monopoli di Stato (Administração Autónoma dos Monopólios do 
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Estado), atual Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Agência Aduaneira e dos 

Monopólios) (a seguir: «ADM»), a concessão relativa ao serviço de gestão das 

lotarias nacionais instantâneas (chamadas «raspadinhas») foi adjudicada, por seis 

anos, até 31 de maio de 2010, ao agrupamento temporário de empresas 

Lottomatica, atual Consorzio Lotterie Nazionali. 

2 O decreto legge n. 78/2009 (Decreto-Lei n.° 78/2009), que regia organicamente o 

setor, fixava em nove anos a duração máxima das concessões, eventualmente 

renováveis uma única vez na sequência de uma avaliação positiva da gestão 

exercida. 

3 Por concurso de 2010, no qual a empresa recorrente não participou, a concessão 

foi adjudicada exclusivamente à sociedade Lotterie Nazionali, pelo período de 1 

de outubro de 2010 a 30 de setembro de 2019. 

4 Posteriormente, o decreto legge n. 148/2017 (Decreto-Lei n.° 148/2017) autorizou 

a prorrogação da concessão existente, até 30 de setembro de 2028, sem proceder a 

novo concurso. 

5 A recorrente, tal como outras sociedades ativas no setor (v. processo C-722/19), 

impugnou no Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Tribunal 

Administrativo Regional para o Lácio, Itália; a seguir «TAR Lazio») o ato da 

administração recorrida, que ordenava a prorrogação da concessão em aplicação 

das novas disposições. A recorrente denuncia o facto de o referido ato equivaler a 

uma renovação do contrato, em derrogação dos procedimentos previstos pelo 

direito da União, e salienta que a disposição impugnada autoriza, a favor do 

concessionário cessante, a prorrogação da relação em condições diferentes, 

procedendo a uma novação substancial da concessão, não prevista pela 

regulamentação em vigor aquando do concurso anterior, em violação das normas e 

dos princípios da União em matéria de concessões, direito de estabelecimento e 

livre prestação de serviços, bem como dos princípios da não discriminação, da 

proporcionalidade, da transparência e imparcialidade da atuação da Administração 

Pública. O TAR Lazio negou provimento ao recurso, por sentença de 4 de outubro 

de 2018, impugnada pela recorrente junto do órgão jurisdicional de reenvio. 

Argumentos essenciais das partes no processo principal 

6 Segundo a sociedade recorrente, nem o artigo 21.°, n.° 4, do decreto legge 

n. 78/2009 (Decreto-Lei n.° 78/2009), nem o anúncio de concurso de 2010, nem a 

concessão celebrada com o adjudicatário instituíram o regime da prorrogação 

automática da concessão das lotarias instantâneas em benefício do adjudicatário, 

limitando-se a prever, pelo contrário, a mera renovação facultativa e eventual da 

mesma concessão, subordinada ao exercício da discricionariedade administrativa 

por parte da entidade pública adjudicante. O decreto legge n. 78/2009 

(Decreto-Lei n.° 78/2009) evidencia uma clara preferência pelo modelo multi-

providing de gestão das lotarias instantâneas (ou seja, com a participação de mais 

concessionários, e não de um único). A disposição de 2017 tem um alcance novo 
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contrário ao direito europeu, na medida em que comporta uma violação da 

liberdade económica de empresa, a restrição da livre prestação de serviços e da 

liberdade de estabelecimento, a violação da concorrência e da igualdade de 

tratamento dos operadores, e permite a continuação do monopólio de um serviço a 

favor de um único prestador (a Lotterie Nazionali), impedindo todos os outros 

operadores de oferecerem o mesmo serviço em território italiano. 

7 Além disso, não subsistem razões imperativas de interesse geral que possam 

justificar uma regulamentação especial das lotarias instantâneas, não se podendo 

com efeito considerar como tais as razões expressamente indicadas no artigo 20.°, 

n.° 1, do decreto legge n. 148/2017 (Decreto-Lei n.° 148/2017), ou seja, 

«assegurar receitas novas e mais elevadas para o orçamento de Estado nos 

montantes de 50 milhões de euros em 2017 e 750 milhões de euros em 2018». 

Aliás, as próprias modalidades de realização das referidas receitas implicam uma 

alteração das condições originais da concessão, dado que as prestações previstas, 

de 50 e 750 milhões de euros, não correspondem às iniciais, de 500 e de 300 

milhões de euros. 

8 Em complemento das críticas precedentes, a sociedade recorrente acrescenta que o 

procedimento impugnado não foi adequadamente instruído; tem uma 

fundamentação incongruente, ou seja, a arrecadação de montantes avultados em 

prazos curtos mediante uma melhor gestão do serviço em questão (uma espécie de 

contrapartida da renovação da concessão pelo montante pecuniário previsto no 

artigo 20.°); favoreceu indevidamente um operador (o concessionário cessante) 

em relação aos outros concorrentes no mercado; antecedeu em mais de dois anos a 

caducidade natural da concessão, evitando qualquer estudo de mercado preliminar 

à identificação dos operadores interessados, ou de modalidades de adjudicação 

alternativas mas igualmente respeitadoras da concorrência; fixou o montante 

único a pagar como preço da renovação por parte da administração no mesmo 

montante (800 milhões de euros) já previsto como base de licitação no concurso 

de 2009, apesar do interesse manifestado por parte de outros operadores na 

adjudicação. 

9 A ADM e a Lotterie Nazionali contestam tudo isto, afirmando que o artigo 21.°, 

n.° 4, do decreto legge n. 78/2009 Decreto-Lei n.° 78/2009 previu a renovação da 

concessão das lotarias instantâneas por uma única vez; a regulamentação do 

concurso, plenamente conforme com o referido artigo 21.°, reconheceu à ADM o 

exercício desse poder por mais nove anos; a cláusula pertinente foi inserida na 

regulamentação contratual; a faculdade de renovação nunca foi contestada por 

nenhum dos outros operadores interessados; em 2010, a concessão foi adjudicada 

à Lotterie Nazionali, único operador que nessa época apresentou uma proposta e 

revelou idoneidade; a sociedade recorrente, tal como as outras que impugnaram o 

procedimento controvertido, não participou naquele concurso; em julho de 2017, a 

Lotterie Nazionali apresentou à ADM um pedido de renovação da concessão; em 

1 de dezembro de 2017, a ADM convidou a Lotterie Nazionali a continuar a 

gestão das lotarias instantâneas, na aceção do artigo 20.°, n.° 1, do decreto legge 

n. 148/2017 (Decreto-Lei n.° 148/2017); o convite foi precedido da verificação do 
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bom desempenho do concessionário e da conveniência da continuação da relação, 

tendo sido tramitado um procedimento instrutório quer em sede legislativa quer 

em sede administrativa (em especial, a entidade adjudicante verificou o 

desempenho positivo da gestão e o respeito das obrigações impostas 

relativamente, em síntese, ao sistema informático, à produção dos bilhetes, à rede 

de pontos de venda, ao pagamento dos bilhetes vencedores e à cobrança dos 

proveitos do erário público sobre os bilhetes vendidos); em dezembro de 2017, a 

Lotterie Nazionali aceitou a proposta e pagou aos cofres do Estado os primeiros 

50 milhões de euros, e em 2018 os 750 milhões seguintes, de acordo com os 

prazos de vencimento previstos pela entidade adjudicante; subsiste um interesse 

público geral e superior na prorrogação da relação com o concessionário cessante, 

tendo em consideração o cumprimento das obrigações impostas, o montante das 

receitas estimadas, as relações complexas com os pontos de venda e a grande 

quantidade de utilizadores interessados nas lotarias instantâneas; não houve 

novação da relação negocial, tendo permanecido inalterados o título e o objeto; o 

Tribunal de Justiça, no seu Acórdão no processo C-375/2017, declarou, embora 

num setor de jogos diferente, que os artigos 49.° e 56.° TFUE devem ser 

interpretados no sentido de que não se opõem a um modelo de concessionário 

único. 

Breve resumo da fundamentação do reenvio prejudicial 

10 O órgão jurisdicional de reenvio começa por recordar que o decreto legge 

n. 78/2009 (Decreto-Lei n.° 78/2009) introduziu uma regulamentação orgânica do 

setor e que a sociedade recorrente não participou no concurso subsequente 

organizado em 2010. Apesar desta última circunstância, é possível que a referida 

sociedade tivesse uma expectativa legítima e razoável na manutenção do sistema 

estabelecido pelo referido decreto-lei, decidindo não participar naquele concurso 

específico contando com a mera eventualidade de renovação da concessão, 

renovação que parecia depender do exercício de um poder discricionário atribuído 

à entidade administrativa em questão. Segundo a recorrente, esse poder 

discricionário foi eliminado com o decreto legge n. 148/2017 (Decreto-Lei 

n.° 148/2017), que entrou em vigor precisamente dois anos antes de caducar a 

concessão precedente. 

11 A prorrogação da relação, estabelecida em cumprimento da nova regulamentação, 

conservou o mesmo título jurídico (causa petendi) e o mesmo objeto negocial 

(petitum), mas implicou, antes da caducidade natural, e apartando-se das regras 

fixadas para o anterior concurso, a alteração de algumas das condições 

económicas de pagamento: três prestações, ou sejam, 50 milhões de euros até 15 

de dezembro de 2017, 300 milhões de euros até 30 de abril de 2018, e 450 milhões 

de euros até 31 de outubro de 2018, em vez de duas; o prazo de pagamento 

(fixado em datas anteriores à caducidade da concessão); e, potencialmente, o 

montante do pagamento do ponto de vista da sua onerosidade (pagamento da 

mesma importância nominal de 800 milhões de euros, mas antecipado). 
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12 A contestação da recorrente diz respeito não ao modelo de adjudicação (a favor de 

um único concessionário, ou de uma pluralidade) da gestão das lotarias 

instantâneas mas ao facto de que, em concreto, antes de caducar naturalmente e 

com novas condições contratuais, substancialmente equiparáveis a uma renovação 

ou a uma prorrogação com novação da relação, o sistema de adjudicação 

idealizado pelo legislador de 2009, que se baseava no princípio do concurso e na 

mera eventualidade de renovação da concessão adjudicada, foi revogado pelo 

legislador de 2017, mediante disposições que podem suscitar dúvidas acerca da 

introdução de uma restrição do acesso ao mercado por parte de outros operadores 

do setor, concorrentes do concessionário cessante, dado que a prorrogação da 

relação é o objeto de uma obrigação legal precisa e incondicional, introduzida pela 

primeira vez em 2017. A razão da incompatibilidade com a regulamentação 

europeia reside, portanto, na circunstância de que o legislador de 2017, com um 

ato normativo que altera a regulamentação de 2009, eliminou, segundo a 

recorrente, qualquer discricionariedade administrativa no que se refere à decisão 

de prorrogar a relação contratual de concessão ou de organizar um novo concurso, 

obrigando a entidade pública adjudicante, antes de ocorrer a caducidade natural da 

concessão e em condições económicas diferentes, não previstas inicialmente, a 

propor ao concessionário cessante a prorrogação da relação apenas por exigências 

de finanças públicas; e isso independentemente da participação efetiva do atual 

operador recorrente no concurso de 2010, porque este poderia invocar um 

interesse legítimo não na renovação do concurso, mas sim um interesse legítimo 

no exercício da discricionariedade por parte da entidade adjudicante. É por estas 

razões que a sociedade recorrente invoca a proteção de situações subjetivas 

reconhecidas pelo direito da União e denunciou a violação de princípios e direitos 

da União, designadamente dos artigos 49.° e seguintes e 56.° e seguintes TFUE, 

dos princípios da não discriminação, da transparência, da proporcionalidade e da 

livre concorrência, e dos artigos 3.° e 43.° da Diretiva 2014/23/UE. 

13 Por último, o Consiglio di Stato (Conselho de Estado, em formação jurisdicional) 

precisa que a sua decisão de submeter ao Tribunal de Justiça um pedido de 

decisão prejudicial decorre da circunstância de as razões da eventual 

incompatibilidade com o direito da União não serem imediatas, nem 

suficientemente claras, precisas e incondicionais. 


