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Como se disse no Acórdão n.º 614/2003, “o princípio do ‘juiz
natural’, ou do ‘juiz legal’, para além da sua ligação ao princípio da
legalidade em matéria penal, encontra ainda o seu fundamento na
garantia dos direitos das pessoas perante a justiça penal e no princípio do Estado de direito no domínio da administração da justiça.
É, assim, uma garantia da independência e da imparcialidade dos
tribunais (artigo 203.º da Constituição). Designadamente, a exigência de determinabilidade do tribunal a partir de regras legais (juiz
legal, juiz predeterminado por lei, gesetzlicher Richter) visa evitar a
intervenção de terceiros, não legitimados para tal, na administração
da justiça, através da escolha individual, ou para um certo caso, do
tribunal ou do(s) juízes chamados a dizer o Direito. Isto, quer tais
influências provenham do poder executivo — em nome da raison
d’État — quer provenham de outras pessoas (incluindo de dentro da
organização judiciária). Tal exigência é vista como condição para a
criação e manutenção da confiança da comunidade na administração
dessa justiça, ‘em nome do povo’ (artigo 202.º, n.º 1, da Constituição), sendo certo que esta confiança não poderia deixar de ser
abalada se o cidadão que recorre à justiça não pudesse ter a certeza
de não ser confrontado com um tribunal designado em função das
partes ou do caso concreto. A garantia do ‘juiz natural’ tem, assim,
um âmbito de proteção que é, em larga medida, configurado ou conformado normativamente — isto é, pelas regras de determinação
do juiz ‘natural’, ou ‘legal’ (assim G. Britz, ob. cit, pág. 574, Bodo
Pieroth/Bernhard Schlink, Grundrechte II, 14.ª ed., Heidelberg, 1998,
pág. 269). E, independentemente da distinção no princípio do juiz
legal de um verdadeiro direito fundamental subjetivo de dimensões
objetivas de garantia, pode reconhecer-se nesse princípio, desde logo,
uma dimensão positiva, consistente no dever de criação de regras,
suficientemente determinadas, que permitam a definição do tribunal
competente segundo características gerais e abstratas”.
Ora (e prescindindo da referência a outros problemas que para a
hipótese em apreciação não relevam e que são versados no referido
acórdão), nenhum risco para este princípio assim entendido comporta
uma norma como a do n.º 2 do artigo 384.º do Código de Processo
Penal na dimensão a que foi recusada interpretação. A competência
para o despacho em causa encontra-se predeterminada por lei geral e
abstrata. É competente o tribunal de instrução que, segundo os fatores
de conexão relevantes, o seria para proferir despacho da mesma natureza e conteúdo em qualquer outro tipo de processo, sem possibilidade
de atuação de qualquer dos sujeitos processuais ou de terceiros que
conduza à manipulação ou determinação discricionária do tribunal
ou tribunais que hão de intervir no processo. Para que se considere
observado o princípio do ‘juiz natural’ é suficiente a existência de
regras que permitam a definição do tribunal competente segundo características gerais e abstratas, sendo indiferente que essa norma opte
pelo “tribunal de instrução” ou pelo tribunal que seria competente para
o julgamento se o processo houvesse de chegar a tal extremo».

O que releva é o facto de o juiz de instrução, tendo-lhe sido remetidos,
por uma ou outra via, os autos com todos os elementos necessários para
emitir despacho quanto à suspensão provisória do processo, se tenha
recusado a fazê-lo, com fundamento na inconstitucionalidade da norma
atributiva de competência para tal.
Também não se observa identidade total dos parâmetros constitucionais invocados. Contrariamente ao que sucedeu no processo do Acórdão
n.º 7/2012, não é aqui feito apelo expresso, como fundamento da recusa,
ao princípio do juiz natural (artigo 32.º, n.º 9, da CRP); inversamente,
nos presentes autos faz-se menção ao artigo 209, n.º 1, alínea a), da
CRP, norma ignorada na fundamentação da decisão recorrida, naquele
outro processo.
Mas nem uma nem outra destas discrepâncias obsta à identidade
substancial dos padrões valorativos convocados pelos termos da questão
posta e da sua repercussão no sentido da decisão. De facto, verdadeiro
pano de fundo da posição tomada na decisão recorrida é, como vimos,
a ideia de que a atribuição de competência ao juiz de instrução criminal,
quanto à suspensão do processo, subtrai ao juiz do julgamento uma decisão a tomar no âmbito de uma causa de que é titular. Tendo partido do
princípio de que estamos perante a consagração legal de uma espécie de
desaforamento, o tribunal recorrido preocupou-se em invocar normas e
princípios constitucionais impeditivos da validade dessa solução. O princípio do juiz natural — expressamente convocado nos autos do Acórdão
n.º 7/2012 e na generalidade dos processos em que foi recusado aplicar
a norma do artigo 384.º, n.º 2, do CPP — enfileira na primeira linha dos
critérios apreciativos da questão assim posta, pelo que a argumentação
que procedentemente sustenta que a disposição o deixa absolutamente
incólume — posto que não integrando o âmbito necessário da pronúncia
que estes autos exigem — só abona e reforça o fundamento do presente
juízo de não inconstitucionalidade.
Quanto ao invocado artigo 209.º, n.º 1, alínea a), da CRP, basta referir
que a norma é, em si mesma, inócua quanto ao âmbito de competências
dos tribunais que nela estão identificados, nem longinquamente se podendo retirar dela qualquer diretriz vinculativa para o legislador, na delimitação, em concreto, das esferas de competência aqui em conflito.

6 — É esta orientação que se reitera e a que inteiramente se adere,
o que nos leva a rejeitar a alegada inconstitucionalidade da norma do
artigo 384.º, n.º 2, do CPP.
Estamos conscientes de que a situação que ocorreu nesse processo
não coincide inteiramente com a que é objeto deste recurso, pois a iniciativa de suspensão provisória do processo pertenceu aí ao Ministério
Público, logo que o arguido lhe foi apresentado. Tendo este dado a sua
concordância, aquele magistrado remeteu os autos ao juiz de instrução
criminal, para despacho a final.
No presente caso, a situação é diferente, pois o Ministério Público
promoveu a realização do julgamento, tendo o arguido requerido a
suspensão. Em face desse pedido, e obtida a concordância daquele
magistrado, o juiz remeteu os autos ao Tribunal de Instrução Criminal
do Porto.
Todavia, como bem assinala o representante do Ministério Público,
este novo circunstancialismo não altera os dados essenciais da questão
a ter em conta para a sua valoração, à luz dos parâmetros constitucionais
pertinentes. Tanto num caso como no outro, o juiz de instrução criminal
declinou a competência que, nos termos da norma recusada aplicar, lhe
cabia, para conceder ou negar a aplicação daquela medida (artigo 281.º,
n.º 1, do CPP). Como se escreveu nas alegações do recurso:

8 de fevereiro de 2012. — Joaquim de Sousa Ribeiro — J. Cunha
Barbosa — João Cura Mariano — Catarina Sarmento e Castro — Rui
Manuel Moura Ramos.
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«O juiz do julgamento não teve qualquer intervenção para além
daquela que consistiu, no exercício dos seus poderes de direção, em dar
possibilidade ao arguido e ao Ministério Público de se pronunciarem,
surgindo a ordem de remessa dos autos ao tribunal competente como
a consequência lógica e natural do entendimento a que aqueles dois
sujeitos processuais chegaram».
Sendo assim, essa remessa em nada contraria o princípio do juiz
natural, pois resulta da aplicação de um regime normativamente predeterminado, em termos gerais e abstratos.

III — Decisão
Nestes termos, e pelos fundamentos expostos, decide-se:
Não julgar inconstitucional a norma do artigo 384.º, n.º 2, do Código
de Processo Penal (CPP), na redação introduzida pela Lei n.º 26/2010,
de 30 de agosto, na interpretação segundo a qual é ao juiz de instrução
criminal que cabe proferir decisão de suspensão provisória do processo,
requerida pelo arguido no início da audiência de discussão e julgamento,
sem oposição do Ministério Público;
Consequentemente, conceder provimento ao recurso, devendo a decisão recorrida ser reformulada em conformidade com o presente juízo
de não inconstitucionalidade.

Acórdão n.º 70/2012
Processo n.º 651 11
Acordam na 2.ª Secção do Tribunal Constitucional
I — Relatório
1 — Nos presentes autos, vindos do Tribunal da Relação de Guimarães, em que é recorrente o Ministério Público e recorrido Domingos
Sérgio Barbosa Martins, foi interposto recurso obrigatório de constitucionalidade, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 70.º
da lei da Organização, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional (LTC), do acórdão daquele tribunal, na parte em que recusou
a aplicação, com fundamento em inconstitucionalidade, da norma do
artigo 186.º, n.º 2, alínea i), do Código da Insolvência e da Recuperação
de Empresas (CIRE).
2 — Notificadas as partes para alegar, apenas o recorrente apresentou
alegações, onde conclui o seguinte:
«1 — Os efeitos de qualificação de insolvência como culposa, são
os constantes do artigo 189.º, n.º 2, do CIRE.
2 — As medidas ali previstas têm natureza punitiva, visando o
sancionamento de quem contribuiu para a insolvência.
3 — No n.º 1 do artigo 186.º, do CIRE (‘insolvência culposa’)
mencionam-se os comportamentos que levaram à situação de incumprimento, geradora do pedido de declaração de insolvência.
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4 — Naturalmente que, como é estabelecido naquele preceito, o
período temporal a considerar, tem como limite o início do processo
de insolvência.
5 — Segundo a alínea i) do n.º 2 do artigo 186.º do CIRE, considera-se culposa a insolvência quando os administradores tenham incumprido, de forma reiterada, os seus deveres de apresentação e colaboração até à data de elaboração do parecer referido no n.º 2 do
artigo 188.º
6 — A conduta referida tem sempre lugar após o início do processo
de insolvência.
7 — Este comportamento do representante da devedora (sempre
pessoa coletiva), acarreta dificuldades ou impossibilita — como será o
caso dos autos, do não envio ao administrador da insolvência dos documentos referidos no n.º 1 do artigo 24.º do CIRE — o conhecimento
de factos relevantes e essenciais para a qualificação da insolvência.
8 — Desta forma, a norma do artigo 186.º, n.º 2, alínea i), do CIRE,
não viola qualquer princípio ou preceito constitucional, designadamente os artigos 2.º e 13.º da Constituição, não sendo, por isso,
inconstitucional.
9 — Termos em que deve conceder-se provimento ao recurso.»
Cumpre apreciar e decidir.
II — Fundamentação
3 — Para melhor situarmos a questão, há que previamente estabelecer
o seu enquadramento normativo.
Com a declaração de insolvência, abre-se oficiosamente um incidente
tendente à obrigatória qualificação do tipo de insolvência, como culposa
ou fortuita (artigos 185.º e 189.º, n.º 1, do Código da Insolvência e da
Recuperação de Empresas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de
18 de março, e alterado, por último, pelo Decreto-Lei n.º 185/2009, de
12 de agosto).
Os fatores determinantes da qualificação da insolvência como culposa
vêm expressos no artigo 186.º, que reza assim:
«Artigo 186.º
Insolvência culposa
1 — A insolvência é culposa quando a situação tiver sido criada ou
agravada em consequência da atuação, dolosa ou com culpa grave,
do devedor, ou dos seus administradores, de direito ou de facto, nos
três anos anteriores ao início do processo de insolvência.
2 — Considera-se sempre culposa a insolvência do devedor que
não seja uma pessoa singular quando os seus administradores, de
direito ou de facto, tenham:
a) Destruído, danificado, inutilizado, ocultado, ou feito desaparecer,
no todo ou em parte considerável, o património do devedor;
b) Criado ou agravado artificialmente passivos ou prejuízos, ou
reduzido lucros, causando, nomeadamente, a celebração pelo devedor de negócios ruinosos em seu proveito ou no de pessoas com eles
especialmente relacionadas;
c) Comprado mercadorias a crédito, revendendo-as ou entregando-as em pagamento por preço sensivelmente inferior ao corrente, antes
de satisfeita a obrigação;
d) Disposto dos bens do devedor em proveito pessoal ou de terceiros;
e) Exercido, a coberto da personalidade coletiva da empresa, se
for o caso, uma atividade em proveito pessoal ou de terceiros e em
prejuízo da empresa;
f) Feito do crédito ou dos bens do devedor uso contrário ao interesse
deste, em proveito pessoal ou de terceiros, designadamente para favorecer outra empresa na qual tenham interesse direto ou indireto;
g) Prosseguido, no seu interesse pessoal ou de terceiro, uma exploração deficitária, não obstante saberem ou deverem saber que esta
conduziria com grande probabilidade a uma situação de insolvência;
h) Incumprido em termos substanciais a obrigação de manter contabilidade organizada, mantido uma contabilidade fictícia ou uma dupla
contabilidade ou praticado irregularidade com prejuízo relevante para
a compreensão da situação patrimonial e financeira do devedor;
i) Incumprido, de forma reiterada, os seus deveres de apresentação
e de colaboração até à data da elaboração do parecer referido no n.º 2
do artigo 188.º
3 — Presume-se a existência de culpa grave quando os administradores, de direito ou de facto, do devedor que não seja uma pessoa
singular tenham incumprido:
a) O dever de requerer a declaração de insolvência;

b) A obrigação de elaborar as contas anuais, no prazo legal, de
submetê-las à devida fiscalização ou de as depositar na conservatória
do registo comercial.
4 — O disposto nos n.os 2 e 3 é aplicável, com as necessárias adaptações, à atuação de pessoa singular insolvente e seus administradores,
onde a isso não se opuser a diversidade das situações.
5 — Se a pessoa singular insolvente não estiver obrigada a
apresentar-se à insolvência, esta não será considerada culposa em
virtude da mera omissão ou retardamento na apresentação, ainda
que determinante de um agravamento da situação económica do
insolvente.»
Como se vê, o legislador utilizou duas técnicas de previsão distintas, fazendo acompanhar uma estatuição genérica, com a natureza de
cláusula geral (n.º 1), de regras específicas, atinentes a determinadas
formas de comportamento ilícito dos administradores (alíneas a) a
i) do n.º 2). Daqui resulta que a insolvência é culposa quando estão
cumulativamente preenchidos os elementos da cláusula geral do n.º 1,
ou quando, não sendo o devedor uma pessoa singular, os seus administradores tenham praticado algum ou alguns dos atos previstos nas
várias alíneas do n.º 2. A violação de deveres que as previsões dessas
regras incorporam acarreta sempre a qualificação como culposa (v. o
corpo do n.º 2), sem que se admita a possibilidade de justificação ou de
prova de factos desculpabilizantes. Para além disso, o n.º 3 do mesmo
artigo estabelece uma presunção relativa de culpa grave, exigível, em
alternativa ao dolo, nos termos do n.º 1.
A qualificação da insolvência como culposa desencadeia relevantes
consequências jurídicas, desvantajosas para as pessoas afetadas pela
qualificação (obrigatoriamente identificadas na sentença — alínea a) do
n.º 2 do artigo 189.º). Pondo de lado a inabilitação, dado que a norma
que a prevê — a alínea b) deste preceito — já foi declarada inconstitucional, com força obrigatória geral, pelo acórdão n.º 173/2009, são
elas a inibição para o exercício do comércio, referida na alínea c), e
a perda de créditos (ou a obrigação de restituição de bens ou direitos recebidos em pagamento desses créditos) sobre a insolvência ou a
massa insolvente [alínea d)], bem como a inaplicabilidade do regime
de exoneração do passivo restante [alínea e) do n.º 1 do artigo 238.º],
de que poderia beneficiar o devedor pessoa singular (a quem pode ser
extensível o regime dos n.os 2 e 3 do artigo 186.º, nos termos do n.º 4
da mesma disposição).
4 — No presente recurso, está em causa a norma da alínea i) do n.º 2
do artigo 186.º, segundo a qual se considera sempre culposa a insolvência do devedor (que não seja uma pessoa singular), quando os seus
administradores, de direito ou de facto, tenham incumprido, de forma
reiterada, os seus deveres de apresentação e de colaboração até à data
da elaboração do parecer referido no n.º 2 do artigo 188.º, ou seja, o
parecer que o administrador da insolvência apresenta com a proposta
de qualificação da insolvência.
Ficou provado, nos presentes autos, que o sócio-gerente da insolvente,
aqui recorrido, «não prestou qualquer informação ao administrador para
a elaboração do parecer, designadamente, não entregando os documentos contabilísticos a que se refere o artigo 24.º, n.º 1, do CIRE, nem, à
data, informou os autos de qualquer dado relevante quanto às causas da
insolvência nem para eventual liquidação da massa insolvente».
O acórdão recorrido considerou, com um voto de vencido, que a referida alínea i) configura uma norma inconstitucional, cuja aplicação deve,
por isso, ser recusada, com a seguinte argumentação, em síntese:
«I — A alínea i) do n.º 2 do art. 186.º do CIRE, ao estabelecer que
o termo temporal ad quem a ter em conta — para efeitos de, juris e
de jure, sublinhe-se, se considerar a insolvência como culposa — é,
já não, o início do processo de insolvência, como se prevê no n.º 1
do mesmo preceito, mas a data da elaboração do parecer referido no
n.º 2 do art.° 188.º, introduz um inaceitável desequilíbrio no sistema,
promotor de igualdade de tratamento de situações substancialmente
diversas — tanto é culposa a insolvência da pessoa coletiva cujos
administradores, nos 3 anos anteriores ao início do processo respetivo, fizeram desaparecer o património desta (alínea a) do n.º 2 do
art. 186.º), como o é a da pessoa coletiva cujos administradores, já
no decurso do processo de insolvência e decretada esta, incumpriram,
de forma reiterada, o seu dever de colaboração com o administrador
[dita alínea i)], algo que, por necessidade lógica, nenhuma influência
pode ter tido naquele decretamento.
Uma das vertentes em que se analisa o princípio da igualdade constante do art. 13.º, n.º 1, da lei fundamental é, segundo Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 4.ª edição, fls.
416 e segs., maxime, fls. 418, a do dever de tratar de modo diferenciado
aquilo que é diferente, opinião esta seguida, sine discrepante, pela
nossa jurisprudência, designadamente a constitucional.
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II — Por outra via, com tal estatuição, de tão gravosas consequências, como se sabe, para a pessoa ou pessoas afetadas, está a atentar-se
contra o princípio do Estado de Direito Democrático, do art. 2.º da
Constituição da República, porquanto se estipula uma consequência
demasiado gravosa, a classificação da insolvência como culposa, para
faltas cometidas após o início do processo respetivo, e mesmo depois
de a insolvência estar decretada (momentos em que, por definição — é
considerado em situação de insolvência o devedor que se encontre
impossibilitado de cumprir as suas obrigações vencidas, segundo o
art. 3.º, n.º 1, do CIRE — o comportamento dos administradores da
devedora já nada tem a ver com os factos que levaram à dita impossibilidade de cumprimento), afastando-se assim da proporcionalidade
que aquele princípio demanda, e caindo mesmo, porventura, na arbitrariedade que ele também proíbe, segundo o autor citado, ibidem,
fls. 265 e segs., maxime, fls 270.»
Em sentido contrário, salienta-se no voto de vencido aposto no acórdão recorrido que não há «qualquer desequilíbrio inaceitável, pois que
a sua colaboração [do sócio gerente] é, em regra, essencial à efetiva
apreensão dos elementos da contabilidade e dos bens integrantes da
massa insolvente, bem como, numa fase inicial, a um eficaz exercício
das funções do administrador da insolvência. Na verdade, é de presumir
que seja ele quem detém os elementos da contabilidade da empresa e
quem melhor conhece o património que a esta ainda resta. Ora, a sua
falta de colaboração pode implicar mesmo perda de bens que deveriam
ser apreendidos, agravando, assim, a situação de insolvência.»
Na mesma linha se pronuncia, nas respetivas alegações, o representante do Ministério Público junto deste Tribunal Constitucional,
salientando, além do mais, que as medidas a aplicar quando a insolvência
é culposa têm natureza sancionatória e que nesse quadro não há razão
para exigir que os comportamentos relevantes para a qualificação da
insolvência como culposa sejam necessariamente anteriores ao início
do processo de insolvência.
5 — Como resulta da transcrição da decisão recorrida acima efetuada,
a recusa de aplicação da norma da alínea i) do n.º 2 do artigo 186.º
do CIRE fundou-se, basicamente, na ideia de que a qualificação da
insolvência como culposa só pode ter como referência previsional a
violação de deveres de conduta dos administradores a que seja imputável
a criação ou agravamento dessa situação, logo, determinadas formas de
comportamento anteriores ao início do processo de insolvência. Sujeitar
a essa mesma consequência a omissão de deveres que só nascem após
a declaração de insolvência — como tal, sem influência causal no seu
surgimento — representaria uma violação do princípio da igualdade e
acarretaria a imposição de sanções não condizentes com o princípio da
proporcionalidade.
Diga-se, antes de mais, que a afirmada falta de causalidade, em relação à insolvência, do incumprimento dos deveres de apresentação e
de colaboração só parcialmente é de verificação certa. Na verdade, se
é indiscutível que essa situação nunca pode ser criada por tal conduta,
já há que admitir, como oportunamente assinala o voto de vencido,
que ela possa ser agravada em resultado desse comportamento. Designadamente, a falta de cumprimento aqui concretamente em juízo, a
saber, a não entrega, ao administrador, dos documentos contabilísticos
a que se refere o artigo 24.º do CIRE, é de molde a obstaculizar uma
identificação correta da situação patrimonial do devedor, em prejuízo
da massa insolvente.
Independentemente desta consideração, cumpre advertir que a questão é de valoração jurídica, pelo que não deve ser apreciada num puro
plano logicista de apreensão de uma ordem natural das coisas e dos
nexos causais que entre elas se estabelecem. Ora, a nosso ver, o acórdão
recorrido não está imune a esta pré-compreensão falseadora, como se
revela, com particular evidência, no seguinte trecho:
«Com efeito, aquilo que faz sentido no contexto em apreço é que
a culpa seja aferida relativamente a um momento anterior àquele em
que se inicia o processo em que ela vai ser apreciada.
Não é coerente que a insolvência, já declarada, possa ser considerada culposa em virtude da atuação do devedor, no processo de
insolvência e após tal declaração».
Daqui retira a decisão recorrida a conclusão de que a norma «introduz um inaceitável desequilíbrio no sistema», e isto porque determina
que a insolvência seja tida como culposa por força de «algo que, por
necessidade lógica [itálico nosso], nenhuma influência pode ter tido
naquele decretamento».
Facilmente se reconhece que as previsões das várias alíneas do n.º 2
do artigo 186.º não formam um bloco absolutamente homogéneo, quanto
ao sentido tutelador: enquanto que as das alíneas a) a g) se reportam
diretamente a atos de gestão que é de presumir terem concorrido materialmente para a situação de insolvência (ou para o seu agravamento),
as das alíneas h) e i) têm outro cariz. Incidem sobre formas de incum-
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primento que produzem ou podem produzir «efeitos de ocultação» sobre
a real situação patrimonial e financeira do devedor, com todos os riscos
que tal coenvolve, dificultando ainda uma atuação célere e eficaz do
administrador da massa insolvente.
Reitera-se, todavia, que «insolvência culposa» é uma categoria normativa, a que corresponde um regime próprio, que genericamente se
pode caracterizar como punitivo e dissuasor de práticas violadoras de
deveres funcionais dos administradores. Nesta ótica, o que há a ajuizar é
se as formas de incumprimento previstas na alínea i) merecem ou não ser
sancionadas com as medidas que têm essa qualificação por pressuposto,
ou, dito de outro modo, se elas, para esse efeito, podem ser tratadas
como insolvência culposa, sem desconformidade com os princípios da
igualdade e da proporcionalidade.
É nesta perspetiva que analisaremos a questão.
6 — Ressalta da previsão da alínea i), como imediata nota distintiva
das restantes previsões de factos igualmente abrangidos pelo regime da
insolvência culposa, o diferente período temporal que baliza os incumprimentos a considerar. Todos os outros factos têm como termo ad quem
o início do processo de insolvência, ao passo que os da alínea i) são
necessariamente posteriores a essa data, podendo verificar-se «até à data
da elaboração do parecer referido no n.º 2 do artigo 188.º». Os deveres de
apresentação e de colaboração recaem, nos termos das alíneas b) e c) do
n.º 1 do artigo 83.º do CIRE, sobre o devedor insolvente, pelo que nascem
e devem ser cumpridos no decurso do processo de insolvência.
Mas isso não implica uma diversidade de natureza tal que leve a
rejeitar, por imperativo do princípio da igualdade, a uniformidade de
tratamento. Do ponto de vista valorativamente relevante, e no plano
funcional dos interesses a tutelar, não há diferença substancial entre
prevenir atos geradores da situação de insolvência, caracterizadamente
censuráveis e ilícitos (e puni-los, uma vez praticados) e, após essa situação estar criada, prevenir e punir omissões que, para além de dificultarem
ou obstaculizarem o regular andamento do processo, podem conduzir a
um agravamento da insolvência.
Ademais — há que frisá-lo — a falta aos deveres de apresentação e de
colaboração pode não resultar de um simples alheamento do processo,
de desinteresse ou negligência, mas antes da intenção deliberada de não
concorrer para o conhecimento de factos anteriores ao início do processo
de insolvência que levariam à qualificação da insolvência como culposa,
à luz de qualquer das restantes previsões. Como salienta o Ministério
Público, um comportamento não colaborante do obrigado dificulta ou
impossibilita «o conhecimento de factos relevantes e essenciais para a
qualificação da insolvência», pelo que, a não ser sancionado por uma
norma como a da alínea i), poderia impedir a justificada aplicação do
regime que cabe à insolvência culposa. Nessa medida, essa norma
apresenta uma relevante conexão de sentido com as restantes do n.º 2
do artigo 186.º, posicionando-se, se assim se pode dizer, como «norma
de salvaguarda» da efetividade aplicativa daquele regime — o que
justificará a sua integração sistemática no preceito.
Não se descortina, pois, qualquer violação do princípio da igualdade.
7 — O mesmo se diga quanto ao princípio da proporcionalidade.
Outras formas de prevenção e punição se poderiam, decerto, conceber.
Mas, dentro da opção de base do legislador, não arbitrária ou irrazoável,
de obrigar a uma qualificação da insolvência como fortuita ou culposa,
para fazer decorrer desta última efeitos sancionatórios, não se visiona,
pelo menos com a evidência exigível, que a solução legislativa impugnada não apresente suficientes credenciais de observância das exigências
de adequação, indispensabilidade e respeito pela justa medida, contidas
no princípio da proporcionalidade.
As consequências associadas à insolvência culposa, e muito em particular a inibição para o exercício do comércio durante um certo período,
mostram-se perfeitamente ajustados à gravidade e natureza das faltas
cometidas. Tendo-se gerado uma situação de insolvência, já de si lesiva
dos interesses creditórios e do comércio jurídico, em geral, é elementar
dever dos administradores adotarem uma conduta leal e cooperante, por
padrões de exigência qualificada, por forma a darem a sua contribuição
(quase sempre indispensável, na fase inicial) para o normal desenrolar
dos processos de resolução normativamente previstos e para minorar
ou não agravar a afetação daqueles interesses. O incumprimento desse
dever expõe-se a um juízo de intenso desvalor, tanto mais que a norma
só é aplicável em caso de reiteração dessa conduta, sendo que a recusa
de prestação de informações ou de colaboração que não revista forma
reiterada “é livremente apreciada pelo juiz, nomeadamente para efeito
da qualificação da insolvência como culposa”, nos termos do artigo 83.º,
n.º 3, do CIRE.
Ao adotar uma conduta reticente e obstativa do acesso a dados relevantes, o administrador, além do mais, descredibiliza-se para o exercício da
função, pois pratica atos que desmerecem da confiança que o exercício
do comércio postula. Uma sanção de natureza pessoal, como a inibição
cominada no artigo 189.º, n.º 2, alínea c), incidente no próprio âmbito
profissional em que se deu a falta de cumprimento, de caráter, para mais,
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temporário e de duração a fixar concretamente pelo juiz, dentro de uma
moldura suficientemente ampla, não se revela desproporcionada, como
reação normativa ao incumprimento reiterado dos deveres de apresentação e de colaboração, atentos o seu relevo e significado no contexto
do processo de insolvência.
A sanção prevista na alínea d) do mencionado preceito reveste direta
natureza patrimonial. Mas é de aplicação eventual, pois pressupõe a
ocorrência das circunstâncias que lhe dão objeto. Verificadas essas
circunstâncias, é de lhe atribuir, porém, grande eficácia preventiva,
representando uma forte e adequada instigação ao cumprimento, sendo
certo que, como sanção pecuniária civil, corresponde apropriadamente à
natureza dos interesses potencialmente afetados (pelo menos em termos
de perigo abstrato).
III — Decisão
Nestes termos, e pelos fundamentos expostos, decide-se:
Não julgar inconstitucional a norma da alínea i) do n.º 2 do artigo 186.º
do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas;
Consequentemente, ordenar a reforma da decisão recorrida em conformidade com o presente juízo de não inconstitucionalidade.
8 de fevereiro de 2012. — Joaquim de Sousa Ribeiro — J. Cunha
Barbosa — João Cura Mariano — Catarina Sarmento e Castro — Rui
Manuel Moura Ramos.
205830172
Acórdão n.º 71/2012
Processo n.º 250 11
Acordam na 2.ª Secção do Tribunal Constitucional
I — Relatório
1 — Nos presentes autos, vindos do Tribunal da Relação de Coimbra,
em que é recorrente o Ministério Público e recorridos Armando Ferreira de Almeida, Maria Clara da Fonte Rodrigues e EP — Estradas de
Portugal, S. A., foi interposto recurso obrigatório de constitucionalidade,
ao abrigo da alínea g) do n.º 1 do artigo 70.º da lei da Organização, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional (LTC), do acórdão
daquele Tribunal, na parte em que aplica a norma do artigo 26.º, n.º 12,
do Código das Expropriações de 1999 (aprovado pela Lei n.º 168/99,
de 18 de setembro, e alterado, por último, pela Lei n.º 56/2008, de 4
de setembro), interpretada no sentido de ser indemnizável como solo
apto para construção um terreno classificado em PDM como «Espaço
Florestal» e «Espaço Agrícola» com aptidão edificativa segundo os
elementos do n.º 2 do artigo 25.º do mesmo Código.
O recorrente invoca, em síntese, que a dimensão normativa aplicada
é idêntica à que anteriormente foi julgada inconstitucional nos Acórdãos
n.os 417/2006 e 118/2007, proferidos pelo Tribunal Constitucional em
processos de fiscalização concreta da constitucionalidade.
2 — O representante do Ministério Público junto deste Tribunal Constitucional apresentou alegações onde conclui o seguinte:
«VIII — Conclusões
102.º Por todo o exposto ao longo das presentes alegações, crê-se
que se deverá confirmar o Acórdão recorrido, de 23 de fevereiro de
2011, do Tribunal da Relação de Coimbra, negando-se, nessa medida,
provimento ao presente recurso de constitucionalidade.
Com efeito, resulta claro dos autos que a parcela expropriada:
a) Se encontrava classificada, no Plano Diretor Municipal de Viseu,
como ‘Espaço florestal 1’ e ‘Espaço agrícola 1’, não integrando, por
outro lado, tanto quanto se conseguiu apurar, nem a Reserva Agrícola
Nacional (RAN), nem a Reserva Ecológica Nacional (REN);
b) Tem acesso por via pública em asfalto e é servida por rede de
distribuição de energia elétrica e rede telefónica;
c) Encontra-se integrada no núcleo urbano de Cabanões de Baixo
e Teivas existindo várias construções industriais e habitacionais a
menos de 300 m;
d) Apresenta, pois, aptidão construtiva aferida pela potencialidade,
de acordo com os critérios objetivos constantes do art. 25, n.º 2 do Código das Expropriações, assente em elementos de grande proximidade
física, designadamente das infraestruturas atrás referidas;
e) Essa capacidade aedificandi foi reconhecida, pelo último grupo
de peritos que interveio na avaliação do terreno, tendo tal posição
merecido, depois, acolhimento, quer pelo tribunal de 1.ª instância,
quer pelo Tribunal da Relação de Coimbra:
f) Atendeu-se, para o efeito, ao disposto no n.º 12 do Artigo 26.º
do C.E., com base na tipologia e ocupação médias das construções

existentes ou que podem vir a existir, na área definida pelo perímetro
de 300 m da envolvente da parcela;
g) O terreno expropriado foi, assim, classificado como ‘solo apto
para a construção’, tendo, no entanto, os peritos tido em conta, especificamente, os índices de construção dos espaços designados por
‘Espaço florestal’ e ‘Espaço agrícola’;
h) A expropriação teve, por outro lado, em vista a edificação de
uma construção no terreno que dela foi objeto, ou seja, do ‘Centro de
Assistência e Manutenção’ de Viseu, gerido por um concessionário
de autoestrada, o que naturalmente extravasa da classificação anterior
do solo como ‘Espaço florestal’ ou ‘Espaço agrícola’.
103.º A fixação do montante indemnizatório, obtido por recurso ao
artigo 26.º, n.º 12 do Código das Expropriações, respeita o conceito
de ‘justa indemnização’ definido pelo artigo 23.º do mesmo Código,
qual seja, o de ‘ressarcir o prejuízo que para o expropriado advém
da expropriação, correspondente ao valor real e corrente do bem
de acordo com o seu destino efetivo ou possível numa utilização
económica normal, à data da publicação da declaração de utilidade
pública, tendo em consideração as circunstâncias e condições de facto
existentes naquela data’.
104.º Respeita, também, da mesma forma, o sentido maioritário
da jurisprudência deste Tribunal Constitucional, relativa ao conceito
de ‘justa indemnização’.
Com efeito, salvaguarda-se, por esta via, uma ‘adequada restauração
da lesão patrimonial’ sofrida pelos expropriados, atendendo-se ao
valor de mercado do bem objeto de expropriação, por referência às
infraestruturas e construções que lhe estão próximas.
Alcança-se, assim, pela mesma via, uma ‘garantia de valor de
troca’ e de ‘equivalência de valores’, com ‘um mínimo de correspondência a referenciais de mercado na determinação do quantum
indemnizatório’.
E respeita-se, da mesma forma, o princípio de ‘colocar o lesado
na situação económica em que estaria se não se tivesse verificado o
evento que obrigou à reparação’, através do ingresso, na sua esfera,
de ‘um valor pecuniário equivalente, de forma a repor a situação patrimonial afetada por essa perda’. Ou seja, ‘efetuada a expropriação,
o seu património muda de composição, mas não diminui o valor’.
Ora, tal só é possível se se atender à aptidão edificativa do terreno
expropriado, uma vez que a expropriação representa, justamente, ‘a
privação do valor económico correspondente, pelo que este tem que
ser levado em conta no cálculo indemnizatório’.
105.º Constitui jurisprudência assente, deste Tribunal Constitucional, considerar que “a potencial aptidão para a edificabilidade
dos terrenos situados fora dos aglomerados urbanos, deveria ser
considerada ‘como um dos fatores de fixação valorativa, ao menos
naquelas situações em que os respetivos bens envolvam uma muito
próxima ou efetiva potencialidade edificativa’”.
Potencialidade edificativa, essa, ‘evidenciada, no presente, por
elementos certos e objetivos indiciadores da sua previsível concretização, num horizonte temporal próximo’.
Sendo certo, por outro lado, que: ‘Por razões de certeza e de segurança, o legislador optou deliberadamente por uma enumeração
taxativa dos elementos relevantes para evidenciação dessa capacidade,
não deixando espaço para uma apreciação livre, por parte dos aplicadores, de verificação do padrão valorativo que está na sua base. Mas,
ao fazê-lo, não descurou a perspetiva evolucionista, reconhecendo
potencialidade edificativa também a terrenos que ainda não preenchem
(ou não preenchem em pleno) as condições materiais de construção,
no que se refere a acessibilidades e infraestruturas [cf. as alíneas b),
c) e d) do n.º 2 do artigo 25.º].’
Acresce, que: ‘Compreende-se bem que a lei, em caso de expropriação, não coloque esses expropriados em situação significativamente
pior do que a dos restantes, quando a possibilidade de construir,
existente nos termos gerais, por os terrenos preencherem as respetivas
condições, tenha sido retirada por instrumento de gestão territorial
que lhes fixara outro destino, tido por mais conveniente ao interesse
público. Se, com a expropriação, a afetação a esse fim deixa de vigorar,
desaparece o único fundamento da proibição de construir, pelo que se
justifica o afastamento do critério de cálculo indemnizatório aplicável
aos terrenos que não gozam de edificabilidade.’
106.º A solução de se atender à potencialidade edificativa do terreno
expropriado, também não se apresenta como violadora do princípio
constitucional da igualdade, designadamente ‘na relação externa de
expropriação’, que procura refletir ‘uma ideia de igualdade entre os
cidadãos, quando um destes é diretamente afetado pela atribuição
individualizada de um custo da prossecução do interesse público,
não repartido equitativamente pelos restantes colocados na mesma
posição de partida do afetado’.
Com efeito, “num Estado de Direito, tem que haver igualdade de
tratamento, designadamente perante os encargos públicos. Por isso, a

