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l-A provídência cautelar seia ela de que tipo
for, apenas poderá ter como fim acautelor
o perigo iminente ameaçador do direito riroroào
em consequência da demora nq
prolação ds declsão final definitiva, como
meio de assegurar os seus efeítos úteis e
permiÍir que se possam verificar naturalmente.
2-Para além dos casos em que a lei especialmente
o exige, devem ser fundamentados os
actos administrativos que, total ou parcialmente:
a) N"eguem, extingam, resÍrinjam ou
afectem por qualquer modo direitai
ou inÍeresses legatÃenrc protegidos, ou imponham
ou agravem deveres, encargos ou sanções (arÍigo
I r-g.", n.o r, ar. a) dc cpÁ).
j-Nos termos do artigo r44.'n.'I,
ar. a) do cpÁ, ,,Ndo são executórios: os
acÍos cuja
eficácia esteia suspensa. E o n." 2 do mesmo
código estabelece que, ,,A eficácia dos octos
administrativos pode ser suspensa pelos
órgãoí competentes para a sua revogação e
pelos órgãos tutelares a quem a lei conceda
esse ioder, bem como pelos tribunais
adminístrativos nos termos do resslado
do contencioso administrativo,,.
4-A suspensdo de eficácia do acÍos admintstrativos
é o meio processual peto qual o

particulor pede ao triburíal que ordene
a ineficáciq de um acto administrativo
pressupondo a prática de um acto administrativo
prévio cuja execução se quer
suspender' sendo praticamente o único processo
iautelar previsto na legislação
administrativa nos artigos 746." e 72g." ambos
da RAU.
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Decisão em Texto Integral
Questões prévias

definitivo
jurisdicional.
e executório perante um órgão
São, portanto, uma discordância sobre uma
jurisdicional
proferida por um tribunal administrativo.
decisão
Os recursos consistem na impugnação da legalidade de um acto administrativo

Dos vários tipos de Recursos jurídico- Administrativos existentes e adoptados pela nossa
or<iem junciica irá que <iestacar os seguintes: Recurso Gracioso, Recurso Hierárquico e
Recurso Contencioso administrativo.

O recurso gracioso é o acto pelo qual o agente, que considera ter sido lesado nos seus
direitos constantes no CPA, apresenta um requerimento fundamentado ao actor do acto,
solicitando-lhe que reconsidere a sua decisão, que esse agente considera lesar os seus
.
direitos ( al.a) do n.o2 do art.o 152.').
O recurso hierárquico consiste num modo de impugnação administrativa por via do qual
os interessados solicitam, junto ao superior hierarquico do autor do acto, para órgão

colegial de que este seja membro, ou para o delegante ou subclelegante a revogação,
anulação, modificação ou substituição de um acto administrativo ou, em altemativa e
sendo caso disso, reagem contra a omissão ilegal de actos administrativos em
incumprimento do dever de desisão solicitanúo a emissão do ato pretendido - al.b) do n.o
2 do art.ol5Lo do CPA
Recurso Contencioso administrativo consiste na impugnação solicitada ao Tribunal
administrativo com fundamento em incompetência, violações de leis ou regulamentos de
administração pública ou qualquer vicio que envolva nuiidade ou anulabilidade,
interpostos de actos, decjsões ou deliberações dos órgãos da administração Pública, nos
termos conjugados do art.o 661.", al.a) da RAU e 14.o do CPA.

As formas de impugnações acima mencionadas são subsidiarias, ou seja o recurso
hierarquico só tem lugar quando o recorrente usou o recurso gracioso e não conseguiu
resultado esperado, do mesmo modo que o recurso ao Contencioso Administrativo só é
accionado quando as reclamações apresentadas no recurso hierárquico não foram
valoradas pela autoridade competente ou quando o recorrente considera que os seus
direitos foram violados decisão proferida no recurso hierarquico.
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IBNE ALBRICE BONFIM FREDERICO D'ALMEIDA, com os demais sinais de
identificação nos autos, veio ao abrigo do disposto nos artigos 644.o, 684.,, 746.o e
seguintes do RAU-Reforma Administrativa Ultramarina,requerer a Providência Cautelar

para Suspensão de Eficâçia, com decretamento provisório imediato do acto

administrativo definitivo e executório, praticado pelo Conselho de Administração do
Banco Central, (DELIBERAÇÀO), que homologou o resultado do júri do concurso
público n." 112020, realizado pelo Banco Central de S.Tomé e príncipe, para o
recrutamento e selecção de 16 técnicos superiores em diversa áreas, existentes nesta
instifuição, com os fundamentos constantes de fls. 3 a2l dos autos, que se resumem no
seguinte:

O requerente tomou conhecimento da abertura do concurso público para o recrutamento
e selecção de 16 técnicos em diversas áreas, através da divulgação no site do Banco
Central de S.Tomé e Príncipe e apresentou a sua candidatura paÍa as vagas de técnico
superior pata a Direcção de Mercados e Gestão de Liquidez e para a Direcção de
Supervisão das Instituições Financeiras (doc.n." 1
);
Em 5 de Outubro de 2020, foi publicada a iista dos candidatos admitidos ao concurso
eo.
requerente participou em todas as fases do concurso e foi excluído na fase final.

eue

desde a abertura do concurso que se gerou um clima de enorme suspeição em
tomo do
mesmo, pois várias irregularidades foram sendo cometidas ao longo do todo processo
e

foram-se agravando gradualmente, sendo que a primeira irregularidade prende-se com
o
facto de na abertura do concurso não ter respeitado o preceituado no n.o 4 al.c) do artigo
202." do Estatuto da Função Pública diz que "dos avisos de abertura do Concurso público
devem constar obrigatoriamente a composição do júri" e conforme se pode confirmar,
nem do aüso, nem do TDR consta tal informação, pelo que houve uma clara violação
da
lei.
Que teve conhecimento dos nomes dos membros do Júri, quando decidiu impugnar o
concurso e teve que ir perguntando de "boca a boca", quem são os membros do jgri
ea
título oficioso acabou por obter tal informação. Ora a situação acima descrita conÍigura
no vício n.o l- não divulgação da composiçâo do Júri enquanto elemento obrigatório
a constar do aviso de abeúura do concurso.

Que a falta de publicação e omissão ao longo de todo o procedimento concursal da
composição do júri não foi obra do acaso, pois tratou-se de uma omissão consciente
e
deliberada levada a cabo, com o firme propósito de evitar contestações, impugnações
e
até a mediatizaçáo de flagrantes ilegalidades.
Que apesar dos obstáculós encontrados, o requerente conseguiu apurar que o
composto pelos seguintes elementos:

1-

júri era

O Govemador do BCSTP, o Dr. Américo Barros;
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2- O Administradorpara area dos Recursos Humanos, o Dr. Alcino Batista de Sousa;
3- O Dr. Jess, cujo apelido descoúece-se;
4- O Diretor dos Recursos Humanos, o Dr. Manuel Will;
5- A Dra. Maria de Fátima Leite.
Que, outra ilegalidade que se torna evidente prende-se com o facto de que os dois
primeiros membros do Júri, nomeadamente o Governador,
o Dr. Américo Barros, e o
Administrador para área dos Recursos Humanos, o Dr. Alcino Batista
de Sousa; tinham
interesses directo no resultado do concurso, pois nele participaram
os seus familiares
diretos a saber:

a)
b)

Amidel sinoroe Seshra Soaes de Barros, fillc Cc &vernador, o Dr.
Amaico
Barros' ficou classificado em 2.o lugar para a Direcção de Supervisão
Bancária,
sendo que existem 4 vagas para esta iárea;

Lourdes da Glória Batista de Sousa, sobrinha do Administrador para
area dos
Recursos Humanos, o Dr. Alcino Batista de Sousa, Íicou classificada
em l.o lugar,
para a Direcção de Contabilidade e Controlo Interno;

Que pela composição de júri, ressalta a vista além da falta de neutralidade,
imparcialidade do juri, a situação de impedimento absoluto dos
mesmos, nos nos termos
da al'b) do artigo 45.' do CPA-Código do Processo Administrativo
que estabelece
"Nenhum titular de órgão ou agente da Administração Públicu pode intervir em
proc.edimento administrativo ou em acto ou contrato de
direito púbtico ou privado do
administraçiio pública, quando por si ou como representante de outro pessoa,
nele

tenha inÍeresse o seu cônjuge, algumparente ou aJim em tínho recta
ou até ao segundo
grau da linha colatersl- Bem como qtalqaer pessoil com quem viva
em economia
comumt.
Que por esse motivo, os actos ou contratos em que tiverem intervindo o Governador do
BCSTP e o Administrador dos Recursos Humanos, legalmente
impedidos (como acima
mencionado) são anuláveis nos termos gerais (n.o 1 do aÍt." 52.o
do cpA).

Que além dos vícios acima elencados, as fases concursais, não respeitarÍLm as regras
definidas no artigo 195.o do Estatuto da Função pública, que
estipula o seguinte:

1-

Os processos de recrutamento e selecção do pessoal obedecem aos
seguintes
princípios:
Liberdade de candidatura;

a)
b) Igualdade de condigões e oportunidades
c) Divulgação em tempo útil dos métodos
d)

paratodos os candidatos;
de seleção dos sistemas de classificação
Íinal a utilizar e dos programas das provas de conhecimentos que haja
lugar a sua
aplicação;
Aplicação de métodos e critérios objetivos de avaliação;
4
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e)

0

Neutralidade da composição do júri;
Direito de recurso;

Que quer o Governador quer o Administrador não poderiam, em hipótese ser membro do

juri, ainda que tais

proibições não estivessem plasmadas na lei, o princípio da
transparência, a ética e a boa-fe, assim o impõem a qualquer cidadão médio, ou agente
administrativo. Pois em caso de recurso hierárquico ou reclamação o Governador
enquanto responsável máximo da instituição seria chamado a pronunciar-se e nestas
circunstâncias não pode ter conhecimento prévio do procedimento, sob pena de falta de
isengão e imparcialidade, pois estaria a decidir sobre um acto no qual participou.

Que ao ignorarem tais carnândos cometeram outra ilegaliCad€, somando-se ao aÉeÍiof o
vício n.o 2, nomeadamente a falta de neutralidade do júri e o impedimento do júri,

anuláveis nos termos do artigo 52.o, n.ol do CPA, não descurando que com esta
composição de júri, os candidatos não estavam em igualdade de condições e de
oportunidades, o que aponta paÍa o vício n.o 3 - a falta de igualdade de condições e de
oportunidades para todos os candidatos.
Que não obstante todas as ilegalidades invocadas acima, outro elemento indicador da falta
de transparência e de imparcialidade do júri, foi na publicação dos critérios de avaliação

depois de feita a avaliação curricular.
Que o juri, deveria agir como um verdadeiro árbitro, mas não agiu como tal, pois só depois
de se conhecer o perfil dos candidatos, é que se apresentou os critérios de avaliação, o

que consubstancia numa manipulação vergonhosa, visto que permite que os critérios de
avaliação sejam estabelecidos em função do candidato que se pretende beneficiar, daí a
verificação do vicio n.o 4- não divulgação em tempo útil dos métodos de selecção dos

sistemas

de classificação final a utilizar e dos programas das provâs de

conhecimentos quando haja lugar á sua aplicação, previsto na al. c) do artigo 195.'.
Que o concurso foi marcado por sucessivas alterações das regras do jogo, revelando

uma enorme imprevisibilidade, falta de isenção, rigor,

imparcialidade,
objectividade e transparência, enquanto princípios porque devem pautar os membros
do júri de todo e qualquer concurso público e sobretudo de uma instituição com o BCSTP.
Que outros familiares de outros membros do Conselho de Administração também foram
"contemplados", designadamente a candidata Anayansy da Silva de la Cruz, esposa do
act:ual Director de mercados e Gestão de Liquidez do BCSTP, o Dr. Diovísio Soares, que
por sua vez é filho do Dr. Eugénio Soares, Administrador do Banco Central. Do mesmo
modo, outros candidatos.selecionados são filhos de Ministros, ex. Ministros, e figuras

politicas, todas ligadas ao actual poder e todos esses elementos apenas agravam e
reforçam o sentimento de injustiça e descontentamento reinante no seio da sociedade e da
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ideia de que a abertura do concurso foi uma mera formalidade, pois as vagas já estavam
previamente destinadas a "determinadas pessoas,,.
Que quando se olha para a composição do juri, e os candidatos que foram selecionados,
a primeira ideia que surge é a de que o mesmo foi realizado para "dar um jeitinho,,
aos
familiares dos membros do Conselho de Administraçáo, apolíticos ligados ao poder
e
aos amigos do poder.

Conclui requerendo, que
dela seja decretada:

a)

se

julgue procedente a presente providência cautelar e por via

A

suspensão de eficácia da Deliberação do Conselho de Administração do
Banco Central, que homologou os resultados do júri do concurso público n..
7/2020, para o recrutamento e selecção de 16 técnicos superiores em diversas
iíreas;

b)

A

U,

suspensão de eficácia de tordos e quaisquer actos subsequentes no âmbito

deste concurso público, nomeadamente o chamamento dos candidatos
vencedores paÍa preenchimentos das vagas como estagiarios, até que seja
.
proferida a decisão final em sede da acção principal.

***
Por despacho do Venerando Juiz Conselheiro deste Tribunal a fls. 132 dos autos,
foi
ordenada a notificação do Presidente do Conselho de Administração do Banco
Central de
São- Tomé e Príncipe para efeitos plasmados nos termos conjugados da RAUaÍt.o 746.o
e do Processo Civil -art.o 400.o, n.o 2 e 303.o, este por meio do seu
mandatiírio

constituído
Autos, apresentou a sua oposição/ contestação àprovidencia as fls.134 a 150
dos autos, dizendo, em síntese o seguinte:
a fls.151 dos

Que o requerente não foi excluído na fase final do concurso, na medida em que obteve a
classificação final de 12,26 para a vaga de Supervisão das Instituições Financeiras
e de
10,93 pata Mercados e Gestão de Liquidez, posicionando-se nos lugares
décimo quinto
(15.') e nono (9.") respetivamente.

De acordo com o art.o 2ll.o da Lei 2/2018, ficam excluídos os candidatos que na
classificação final obtenham valor inferior a9,5, o que não é o caso do Requerente.
No
entanto, havendo apenas 4vagaspara Supervisão das Instituições Financeiras
e de 2para
Mercados e Gestão de Liquidez, o provimento dos referidos lugares é feito, de
acordo
com o n.ol do artigo 214.", segundo a ordenação dos candidatos aprovados nalistade
classificação final.

Que é falso que o Requerente apenas tenha tido coúecimento de nomes de membros
quando decidiu impugnar o concurso, tendo que ir perguntando de "boca
aboca,,,
informação que obteve a título oficioso. Aquando da entrevista a primeira coisa que se
6
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fazia eru apresentar ao candidato os membros do júri, referindo-se nomes, apelidos e
funções.

Que o Governador do BCSTP nunca fezparte do júri, e jamais o integrou, conforme se
atesta pelo despacho de nomeação do juri, (doc.2).
Que Amibel Simone Seabra Soares de Barros é maior de idade e exerceu o seu direito
constitucional e candidatou-se, sendo que o Govemador do BCSTP nunca e jamais foi
tido como membro de Júri e não se vê quaisquer problemas, uma vez qtre o Júri a todo
tempo sempre foi e é autónomo nas suas decisões. Do mesmo modo que é falso dizer-se
que Lourdes da Glória Batista de Sousa é sobrinha do Dr. Alcino Costa Batista de Sousa,
Presidente do JúriQue quando se nomeou o Júri, não se tinha como saber quem havia de participar no
concurso. Porém estando em STP e sabendo da possibilidade de várias conexões
familiares, fixou-se no regimento intemo do Júri (doc.3) que, para familiares e casos de

dúvida,

o membro do Júri

declara-se impedido em participar
relacionado com seu eventual familiar e assim se procedeu.

no acto

específico

foi negado o direito de recurso ao Requerente nem a qualquer outro concorrente.
O Requerente abdicou do seu direito de recurso administrativo, quando deixou passar o
prazo estipulado na Lei para o efeito.
Que não

Que em obediência ao princípio da igualdade de condições e opoúunidades para todos os

candidatos, não houve qualquer favorecimento ou condição especial para alguns
caldidatos face aos demais e qualquer lapso que possa ter havido, abrangeu de igual
modo, todos os candidatos.
Que os métodos de selecção foram publicados nos TDR, com aviso de abertura do
concurso tal como estipula a Lei. No que se refere aos critérios de avaliação, publicados
10 dias antes da real ização da prova escrita, os mesmos apenas relevam para os candidatos
admitidos ao concurso e que foram objecto de aplicação dos diferentes métodos de
selecção, incluindo a avaliação curricular, conforrne se atesta pelas actas em anexo (doc.
4,5 e 6). Acresce que não existe imposição legal expressa de publicação dos critérios de
avaliação com aviso de abertura do concurso.
Que os métodos de selecção foram publicados 10 dias antes da real ização da prova escrita,
portanto, tempo mais do que útil para o efeito.

Que de acordo com o n.o 4 do artigo 207." da Lei 212018' o caracter eliminatório das
provas de conhecimentos e de entrevistas profissionais de selecção é facultativo, logo não
tendo havido menção expressa atal caracter eliminatório no aviso de abertura do concurso
não haveria base legal para a sua aplicação entre a prova de conhecimento e a entrevista.
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Que toda a obra humana é falível, mas pode-se garantir que os actos praticados não
puseram em causa a isenção, imparcialidade, objectividade e transparência do
concurso e
dos membros do Júri.
Que fazendo jus ao princípio da liberdade de candidatura que, nos termos do artigo 195.o
da Lei 212018, norteia os processos de recrutamento, todos os cidadãos são liwes de

concoffer a este ou qualquer outro concurso, independentemente das ligações familiares.
A Lei estabelece e garante a regra de imparcialidade que, no caso em apreço, não se
mostram violadas. O Instituto jurídico de "impedimento" é também outra garantia, que
no jogo da tutela jurisdicional efectiva, foi sempre tido em conta ao longo de todo
o
processo do concurso.
Que o procedimento concursal não apresenta vícios que determinam a suspensão da sua
eftcércía, porquanto não se mostra lesivo aos interesses do Requerente nem dos
demais

candidatos, nem tão pouco contrario aos princípios que norteiam
administração pública ou violador da constituição e das Leis.

a

actuação da

Que da exposição do Requerente que inexiste uma probalidade séria de uma eventual .
pretensão em sede de recurso vir a proceder, facto que deve conduzir necessariamente
ao

soçobrar da providencia.
Que com base nos articulados supra, não restam dúvidas que o procedimento concursal
não apresenta vícios que determinam a suspensão da sua efrcácia, porquanto não

se

mo§tra lesivos os interesses do Requerente nem de qualquer outro concorrente, nem
tão
pouco contrário aos princípios que norteiam a actuação da administração pública
ou
violador da Constituição das Leis.
E conclui requerendo, nestes termos e nos demais de direito deve a presente providencia
ser julgada injustificada, indeferindo o pedido e com as custas para o Requerente.

***
Tudo visto, cumpre apreciar e decidir
{<**
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- Da X'undamentaçáo

Em não raras situações, a natural demora da decisão final sobre os conflitos submetidos
ao julgamento pode perigar os direitos subjectivos em causa. Em certos casos,
dada a
nattttezado direito reclamado, umapossível mutação da situação pode inutilizar os efeitos
práticos da futura decisão; ou seja, os efeitos que se pretenderá obter com a decisão
de
reconhecimento do direito reclamado, se esta tiver lugar, poderão se encontrar
ultrapassados. A verdade é que "as necessidades próprias da instrução do processo e do
exercício do contraditório não se compadecem com umarealização instantânea da justiça
8
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nem, muitas vezes, com soluções de aceleração ou simplificação que podem pôr em causa

o adequado esclarecimento das questões" (Cfr. Mario Aroso de Almeida & Carlos
Alberto Fernandes Cadilha - Comentario ao Código de Processo nos Tribunais
Administrativos, Almedina Editora, Coimbra, 200 5, p. 5 52).
Desta forma, forçoso se toma a existência de mecanismos específicos e apropriados para

acautelarem o direito subjectivo reclamado, sempre que se verifique a possibilidade de
tal direito vir a ser inútil, quando e se reconhecido. Ademais, o próprio artigo 2." do CpC
ao determinaÍ as espécies de acção - acção declarativa e acção executiva - institui, desde
lá, in fine, a providência cautelar como instrumental, expedita e provisória ao designarlhe providências (procedimentos cautelares, cfr. artigos 381.o e ss, do CpC) com a função
preventiva contra a demora daquelas acções (Cfr. José Carlos Vieira de Andrade - A
justiça administrativa, Lições, 13.u Edição, Almedina Editora, Coimbra, 2ol4,p.
307).

Assim, os procedimentos cautelares apresentam-se como dependentes da acção principal,
sendo preliminares ou incidentes desta, conforme ocorram ainda antes do início da sua
propositura ou surjam durante a sua pendência, respectivamente, da qual correm por
apenso (cfr. artigo 381.o conjugado com os artigos 302." a304.o, e 384.o, todos do CpC). .
Trata-se, pois, de um mecanismo apropriado destinado, especialmente, a remover o
perigo verificado com a demora Qtericulum in mora) e salvaguardar, consequentemente,
os efeitos úteis da acção principal - uma acção que deverá ser proposta imediatamente à
decisão que proceder a providênci4 no prazo legalmente determinado (trinta dias), sob
pena de caducidade nos termos do artigo 382..",fl..o 1, al. a),do CpC.
Sabe-se que as exigências das providências cautelares prendem-se com a probabilidade
séria da existência de um direito legítimo (fumus boni iuris),que verdadeiramente poderá

vir a estar em perigo como consequência da demora na prolação da decisão final
definitiva (periculum in mora), factos esses facilmente prováveis em que o seu
estar ou

conhecimento não mereça uma análise e avaliação profundas (summaria cognitío). Estes
três elementos determinam o sucesso da providência que ficará dependente da observação

cumulativa dos mesmos para impor procedência.
Nos presentes autos, o julgador não tem que se convencer da existência do direito, mas
tão-somente da probabilidade ou verossimilhança de que este, de facto, possa existir. pois,
o fumus boni iuris determina uma convicção positiva demonstrada pela aparência que se
retira da situação. Repare-se, gue, como vem expresso mesmo na sua designação, este
mecanismo específico de defesa dos direitos em risco de danos irreparáveis não se trata
de acção (cfr. artigo 2.o in fine do CPC), mas sim de providência/procedimento, na medida
em que, pata além de não ser independente, ou seja, de estar na dependência da acção
principal, também não visa resolver a questão material de fundo, que sugeria um
conhecimento aprofundado da situação, mas busca tão-somente uma rapidaavaliação de
aparência plausível do direito e do perigo iminente invocados (V. José Lebre de Freitas,
9
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A. Montalvão Machado & Rui Pinto - Código de Processo Civil anota do,2."Vol., Artigos
381.." a 675..o, Coimbra Editora, Coimbra, 2001, p. 1 e 35). Ainda na esteira
desta
doutrina, contenta-se, Ptrà o julgamento do pedido, "com a constatação objectiva
da
grande probabilidade de que exista o direito ou interesse do requerente,,.

Claro está, não basta que a presunção do direito seja notável, é preciso igualmente
verificar-se o perigo iminente resultante da demora da decisão final definitiva, periculum
in mora. A demora no julgamento final e definitivo deve representar para o titulaÍ do
direito subjectivo invocado sérios riscos que poderão resultar em prejuízos irreparáveis
ou de dificil tepatação. Esta exigência tem uma dimensão negativa, na medida
em que
não deverá ser de considerar os riscos que, apesar de serem iminentes,
não sejam capazes
de produzir prejuízos tão graves ao titular do direito subjectivo, tão-pouco
possam colocar
em causa os efeitos úteis da decisão final, mormente os riscos adequados

à demora de
qualquer acção. Assim, este requisito configura um elemento constitutivo
da providência
sem o qual não haverá lugar à mesma. Portanto, a providência apenas
deve ser concedida
quando'oa gravidade e a dificil reparabilidade da lesão receada
apontam para um excesso
de risco relativamente àquele que é inerente à pendência de qualquer acção;
trata-se de .
um risco que não seria razoéwel exigir que fosse suportado pelo titular do
direito,, (Cfr.
José Lebre de Freitas, A. Montalvão Machado & Rui Pinto - Código
de processo Civil
anotado, 2..o vol., Artigos 381..o a675..o, coimbra Editora, coimbra, 2001,p.6).
Esta mesma doutrina (Idem. p. 35 e 36) ilustra-nos aquilo que tem sido o
entendimento
da juriiprudência e da doutrina portuguesas, no sentido de que,
diferentem ente do.fumus
boni iuris, o periculum in mora exige um juízo de probabilidade mais seria,
convincente
e consistente (um juízo de certeza) sem, contudo, colocar em crise
o carácter urgente da
providência.

Com efeito, tanto a probabilidade fiável de existir um direito subjectivo como a
confirmação do perigo invocado devem resultar de um exame diligente,
summaria

cognitio. A tramitação deste procedimento deve ser rapido de modo a caucionar
de
imediato os efeitos úteis da decisão que o autor pretenda obter com a acçãoprincipal
ou
evitar os prejuízos que da demora da decisão final definitiva possam resultar. A
verificação do direito reclamado, em contraponto com a demora da decisão
final, deve
resultar da observação expedita dos elementos probatórios oferecidos. pois,
uma vez que
se trata de riscos iminentes, o procedimento cautelar tem que
ser célere para garxúir que
a utilidade de uma possível decisão final favorável não fique prejudicada.
Ora vejamos,

A suspensão de eficácia de actos administrativos é o meio processual acessório pelo qual
o particular pede ao Tribunal que ordene a ineficácia temporária de um acto
10

REpuBLrcA DpMoônarrca DE s. ToME s pRÍNcrpB
(Unidade - Disciplina - Trabalho)
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Secção Cível - Administrativa e Fiscal

administrativo, de que se interpôs ou vai interpor-se recurso contencioso
de anulação, a
fim de evitar os prejuízos que a execução do acto podem produzir na esferajurídica
do
particular. Ou seja, é o meio cautelar tipicamente associado ao recurso
contencioso de
"anulação", pressupondo apráticade um acto administrativo prévio
cuja execução se quer
suspender provisoriamente, sendo "praticamente" o único processo
cautelar previsto na
legislação administrativa, nos artigos 746..o e77g..o RAU.
Na mesma senda, frisa o artigo 778." daRAU "salvas disposições especiais,
o recurso não

tem efeito suspensivo, mas o recorrente tem a faculdade de requerer
dentro do prazo
marcado para o primeiro preparo a suspensão cio acto, despacho ou
decisão recorridos,
quando da sua execução possa advir dano irreparável ou de
dificil reparação.,,

O meio processual acessório, que constitui por excelência a suspensão
de eficácia de actos

administrativos, caractenza-sepela sua provisoriedade e instrumentalidade
em relação ao
processo principal (recurso contencioso de anulação, características
que se revelam com
clarezano facto dos mesmos não se destinarem a ditar em definitivo
o direito mas, apenas .
e tão só, a possibilitar que o dircito que irá ser estabelecido
no processo principal ainda
possa ter utilidade e na circunstânciado juiznão poder
conceder nesse processo o que se
não consegue obter nos autos de que dependem.
De acordo com a jurisprudência reiterada deste STJ, a verificação
do periculum in mora
implica que os prejuízos em causa sejam prejuízos concretos, reais, eflctivos,
carecendo
de relevância pata o efeito os prejuízos indirectos, mediactos, meramente
hipotéticos,
conjecturais ou eventuais.

No presente caso, o requerente solicitou a suspensão da execução da deliberação
do

Conselho de Administração do Banco Central de São-Tomé e Príncipe
que homologou o
resultado do juri do concurso Público n.o ll2)2},realizad,opelo Banco
Central de S.Tomé
e Príncipe, para o recrutamento de 16 técnicos superiores em diversas
áreas, existentes
nesta Instituição.

Considerou que o procedimento concursal encontra-se eivado de inúmeros
vícios tais
como:

1-A não divulgação da composição do juri enquanto elemento obrigatório
do aviso de

abertura do concurso,

2-Afaltade neutralidade, imparcialidade do Júri e o impedimento do Júri,
3-A falta de igualdade de óondições e oportunidades para todos os candidatos,
Ora,
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Administração Pública visa a prossecução do interesse público, no respeito pelos
direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. Existe o princípio da legalidade,
que manda à Administraçáo obedecer à lei, e o princípio do respeito pelos direitos e
interesses legalmente protegidos dos particulares, que obriga a Administração a não violar
as situações juridicamente protegidas dos particulares.

Diz o artigo 13.o do nosso CPA que "aos particulares é garantido o acesso á justiça
administrativa, a fim de obter afrscalização contenciosa dos actos da Administração, bem
como para tutela dos seus direitos ou interesses legalmente protegidos,,

Pelo posicionamento das partes e por não se estar ainda no âmbito do julgamento dos
factos do recurso contencioso de anulação mas sim da analise sumariamente no ârnbito
da providencia cautelar, com certeza concreta não fica este Tribunal de modo como as
factos se processararn, mas também não precisa ümavezque a decisão que ora se toma é
indiciária podendo vir a ser mudada em sede própria de provas definitivas depois da
ampla discussão ao que o recuÍso há-de proporcionar.

A adopção de umaprovidencia cautelar administrativa só pode ser efectivamente, quando
se verificaram os requisitos cumulativos previstos nas leis, fazendo-se prova de que
1.oA execução do acto administrativo seja susceptível de causarprejuízo irreparável ou
de dificil reparação para o requerente ou paÍa os interesses que üom o recurso se pretenda
acautelar,

2.o Que

á/

a concessão da

suspensão não represente grave lesão do interesse publico
concretamente prosseguido pelo acto e por ultimo,

Da prova que do processo não resultem fortes indícios, isto é, quando em juízo de
prognose resulte que não e manifesta afaltade fundamento da pretensão formulada ou a
formular no processo principal (fumus nom malus iuris),
3.o

4. Que a excussão do acto possa determinar a constituição de uma situação de facto
consumado ou possa levar a produção de prejuízos de dificil reparação paÍa o interesses
do requerente (periculum in mora), e quando, no confronto dos interesses públicos e
privados em presença, seja de concluir que os danos da concess ão d,a providenci a não
serão maiores que os que resultariam da sua recusa.

Das analises feitas por este Tribunal no juízo de antecipação e probabilidade, está
profundamente convencido que se justifica paralisar os efeitos da decisão impugnada
pois, se tal não for efectuada, as consequências negativas dai decorrentes, não só para o
requerente, mas também para a imagem da Administração Pública que se quer e se crê
democrátic a, e para a sociedade em geral serão demolidoras . Assim a paralisia da decisão
administrativa são superiores as que resultariam da sua recusa.
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A actuação da Administração do Banco Central no âmbito deste Concurso publico, não
nos pode convencer que tenha sido cautelosa e tenha efectivamente cumprido os
requisitos legais para que se solicita acção do género.

Pelo que fica supra exposto esta providência não poderá senão proceder, uma vez que fica
integrado todos os requisitos que se considera paru o decretamento de uma decisão de

tipo.
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