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Processo Cautelar n.º 1104/09.0BELSB 

 

» « 

 

 

 

I- Lina Maria Soares de Carvalho, Eduardo Rui Outeiro Afonso, Carlos Hermínio 

Eufrazino de Oliveira e Maria da Graça Pereira Vinagre Barata, melhor 

identificados nos autos vieram intentar contra a Direcção Regional de Educação 

de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Educação a presente providência 

cautelar na qual peticionam a suspensão da eficácia de acto administrativo, 

relativo ao despacho exarado, em 2 de Abril de 2009, pelo Director Regional de 

Educação que determinou a cessação do mandato do actual Concelho Executivo 

do Agrupamento de Escolas de Santo Onofre, com efeitos a partir de 2 de Abril 

de 2009. 

 

Indicaram como contra-interessados Carlos Alberto Lourenço Almeida, Ana Cristina 

Costa Oliveira, David Miguel Martins Caetano e Maria Inês de Paula Fernandes, melhor 

identificados nos autos. 

 

Alegam os Requerentes, em síntese, que foram eleitos, e consequentemente tomaram 

posse como membros do Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas de Santo Onofre em 

16 de Julho de 2007, sendo a duração do mandato dos seus titulares de três anos – fazendo para 

o efeito alusão ao Decreto – Lei n.º 115-A/98, de 4/05, alterado pela Lei n.º 24/99, de 22/04, 

vigente à data, designadamente aos artigos 7.º, n.º2 al. b) 15.º e segs. e 22.º, n.º1. Acrescentando 

que, nos termos do n.º2 do artigo 22.º citado, o mandato dos membros do concelho executivo 

apenas podia cessar por acto de terceiro – deliberação da assembleia ou acto do director 

regional – motivado por falta grave ou por vontade do próprio, pelo que ao abrigo dos 

diplomas supra citados o mandato em causa deveria cessar em 16 de Julho de 2010, mantendo-
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se o mesmo por expressa disposição dos artigos 71.º. al. a) e 63.º, n.º 2 do Decreto – Lei n.º 

75/2008, de 22 de Abril, o qual entrou em vigor no dia 23 de Abril de 2008.  

  

Os Requerentes pedem que o acto de 2 de Abril de 2009, proferido pelo Director Regional 

de Educação seja suspenso, por ser contrário à lei, o qual será impugnado através de acção 

administrativa especial a propor. 

Terminam pedindo a procedência do presente procedimento cautelar, suspendendo-se o 

acto que determinou a cessação do mandato do Conselho executivo do Agrupamento de Escolas 

de Santo Onofre com efeitos a partir de 2 Abril de 2009. 

 

** 

 

A Entidade Requerida apresentou atempadamente, ao abrigo do disposto no artigo 128.º, 

nº1 do CPTA, Resolução Fundamentada. 

Notificados os Requerentes, declararam nos autos nada ter a arguir (página electrónica 

168). 

* 

 

Os contra – interessados apesar de notificados, não se manifestaram nos autos. 

 

** 

Na oposição, a Entidade Requerida, defendeu-se por impugnação, sustentado a tese 

segundo a qual os requisitos para a concessão da providência não se verificariam no caso 

concreto, acrescentando que a adopção desta providência cautelar, trará danos para o interesse 

público muito superiores aos interesses privados em presença. 

Na visão da Entidade Requerida os Requerentes limitam-se a alegar prejuízos de forma 

imprecisa e genérica, sem factos integradores, não se concretizam quaisquer prejuízos de difícil 

reparação. Também, afirma, que é manifesta a legalidade do acto ora suspendendo 
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Termina a Entidade Requerida pedindo que seja julgada improcedente a presente 

providência cautelar, procedendo a oposição formulada 

 

** 

 

II – Matéria de Facto indiciariamente provada com interesse para a causa em apreço: 

1. Os Requerentes foram eleitos e, subsequentemente, tomaram posse como membros do 

Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas de Santo Onofre em 16 de Julho de 

2007, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4/05, alterado pela Lei n.º 

24/99, de 22/04 (Doc. n.º1 do Requerimento Inicial, aqui reproduzido para todos os 

legais efeitos). 

2. Em 23 de Abril de 2008 entrou em vigor o Decreto – Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril que 

aprovou o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos 

da educação pré-escolar e dos ensinos básicos e secundário. 

3. Com data de 2 de Abril de 2009, pelo Director Regional de Educação foi proferido o 

seguinte despacho: “concordo e determino a cessação do mandato do actual conselho 

executivo com efeitos a partir de hoje, 2 de Abril de 2009”. 

4. Tal despacho fundamentou-se na Informação Proposta n.º 439/EMPAAG-GA/2009, 

datada de 31 de Março de 2009, onde é referido, para além do mais o seguinte “ A 

Assembleia e o Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas de Santo Onofre – 

Caldas da Rainha, eleitos para o triénio 2007/2010, e actualmente em exercício, não 

constituíram até à presente data, o Concelho geral transitório. Esta situação inviabiliza 

o desencadear do procedimento concursal para a eleição do director nos termos da 

legislação em vigor”. (CFR. Doc. n.º2 do Requerimento inicial). 

5. A Presidente da Assembleia de Escola ao abrigo do disposto n o artigo 62.º, n.º1 do 

Decreto – Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, em 1 de Setembro de 2008, fez publicar um 

edital de abertura do procedimento de eleição e designação dos membros do Conselho 

Geral Transitório (CFR.Doc. n.º 3 do R.I.). 

6. Em 22 de Setembro de 2008 a Presidente da Assembleia fez publicar a Circular Interna 

n.º 22  08 constando da mesma o seguinte: “Informa-se que não foi apresentada 
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qualquer lista de candidatos à eleição dos representantes do Pessoal Docente do 

Agrupamento de Escolas de Santo Onofre, para o Conselho Geral Transitório, nos 

termos do Edital de 1 de Setembro. 

 Deste facto foi dado conhecimento à Direcção Regional de Lisboa e Vale do  Tejo”. 

(CFR. Doc. n.º4 do R.I.) 

7. A Presidente da Assembleia de Escola, através do ofício n.º 01109, de 22 de Setembro 

de 2008, informou a Requerida da “total ausência de candidaturas por parte do pessoal 

docente”. (CFR. Doc. n.º5 do R.I.) 

8. Com data de 6 de Novembro de 2008 a Presidente da Assembleia de Escola enviou o 

ofício n.º 001295 ao Director Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, tendo 

como assunto a impossibilidade de constituição do Conselho Geral Transitório, que 

constitui o documento n.º 6 do Requerimento Inicial, transcrevendo: Conforme já vos foi 

informado pelo nosso ofício de 22 de Setembro (N. Ref. 01109), não houve neste 

agrupamento candidaturas por parte do pessoal docente, para o Conselho Geral 

Transitório.  

      Nesse mesmo ofício solicitámos a V. Ex.ª que nos fossem informados quais os 

 procedimentos a desencadear, com vista a resolver a situação. Não tendo obtido 

 qualquer resposta, continua a ser impossível constituir o Conselho Geral Transitório, 

 por falta de elementos. 

 Reforçamos o nosso pedido de esclarecimento relativamente à evolução deste 

 Processo”. 

9. A Requerida, através do seu Director Regional, enviou em 25 de Novembro de 2008 à 

Requerente Lina Maria Soares de Carvalho o fax que constitui o documento n.º 7, aqui 

reproduzido para todos os efeitos legais, informando, e passamos a transcrever: “ a 

Presidente da Assembleia de Agrupamento deverá desencadear um novo Processo com 

vista à eleição dos representantes do pessoal docente ao CGT e, conjuntamente com V. 

Exa. desenvolverem todos os esforços no sentido da constituição do CGT”. 

10. E, em 28 de Novembro de 2008 a Presidente da Assembleia fez publicar novo Edital 

que constitui o documento n.º 8 aqui reproduzido para todos os efeitos legais, 
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informando o início do procedimento de eleição de representantes dos docentes no 

Conselho Geral Transitório. 

11. A Presidente da Assembleia, através da Circular interna 01 09, de 5 de Janeiro de 2009 

deu conhecimento de que “não foi apresentada qualquer lista de candidatos à eleição 

dos representantes do Pessoal Docente do Agrupamento de Escolas de Santo Onofre, 

para o Conselho Geral Transitório” (CFR. Doc. n.º 9 do R.I.) 

12. Através do ofício n.º 000001 de 5 de Janeiro de 2009 a Presidente da Assembleia 

comunicou à Requerida, transcrevendo “ foram tramitados todos os passos previstos na 

legislação relativos ao processo eleitoral para a escolha dos representantes do pessoal 

docente no Conselho Geral Transitório do Agrupamento de Escolas de Santo Onofre. 

Tendo como prazo limite para apresentação das listas o dia 19 de Dezembro, voltou a 

verificar-se ausência de candidaturas por parte do pessoal docente. Vimos assim 

comunicar este facto a Vexa. Solicitando que nos sejam informados quais os 

procedimentos a desencadear, com vista a resolver a situação” (CFR. Doc.n.º10 do 

R.I.). 

13. A impossibilidade da constituição do Conselho Geral Transitório ficou a dever-se 

apenas à falta de representantes dos docentes, uma vez que o procedimento relativo à 

designação dos alunos, dos pais e encarregados de educação, do pessoal não docente, 

dos representantes do município e os representantes da comunidade local foi efectuado e 

encontrava-se completo. 

 

 

Fundamentação da matéria de facto 

  

A convicção do Tribunal assentou, em primeiro lugar, nos documentos juntos pelas partes 

aos autos que não foram objecto de impugnação e naqueles que constam do respectivo processo 

administrativo. 

 

** 
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III – O Tribunal é competente em razão da nacionalidade, da matéria e da hierarquia e 

também o é em função do território. 

A forma do processo é a própria e foi tempestivamente deduzida. 

As partes são legítimas, dotadas de personalidade e capacidade judiciária e encontram-se 

devidamente representadas. 

 

** 

IV – No presente processo, os Requerentes solicitam, pois, a suspensão de eficácia do 

acto supra referido, suspensão essa que, até ao processo cautelar ser definitivamente decidido, 

decorre, sem mais, por efeito directo da lei, tal como resulta do citado n.º 1 do art. 128.º do 

CPTA. Aliás, mesmo que seja reconhecida pela autoridade pública através de resolução 

fundamentada que o diferimento da execução é gravemente atentatório do interesse público, 

obviando aos efeitos práticos que resultam da suspensão dos efeitos dos actos administrativos, 

tal circunstância poderá ser sempre suprida pelo Tribunal nos exactos termos previstos nos n.º 

3, 4, 5 e 6 do art. 128.º do CPTA. Desta forma, assegurar-se-á, na prática, o princípio da tutela 

jurisdicional efectiva previsto quer no art. 2.º do CPTA, quer no art. 20.º da CRP. 

 

Pedem os Requerentes que seja decretada a suspensão de eficácia do despacho de 02 de 

Abril de 2009, que determinou a cessação do mandato dos Requerentes como Conselho 

Executivo.  

O acto suspendendo, é um acto administrativo lesivo tal como resulta das disposições 

conjugadas do artigo 120.º do CPA e no n.º 4 do artigo 268.º da CRP. 

Cabe, agora, analisar se no caso em apreço se cumprem as exigências normativas 

necessárias para a concessão da presente providência cautelar de suspensão de eficácia. 

Convém, antes de mais, referir que a alegação dos Requerentes e considerando os factos 

dados como provados nos presentes nestes autos, não se vislumbra matéria da qual se possa 

concluir que o caso em apreço se possa configurar como uma situação de procedência evidente 

da pretensão a formular no processo principal, tal como estatui a alínea a) do n.º 1 do artigo 

120.º do CPTA. 

Vejamos: 
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No Agrupamento das Escolas de Santo Onofre não foram desenvolvidos os procedimentos 

tendentes à implementação do novo modelo de gestão estatuído pelo Decreto – Lei n.º 75/2008, 

de 22 de Abril, não se dando assim cumprimento ao prescrito no artigo 60.º do Diploma legal 

citado, isto é a constituição do Conselho Geral Transitório ficou inviabilizada E, em 

consequência, ficaram por cumprir, as competências deste Órgão previstas no artigo 61.º do 

mesmo Diploma Legal, nomeadamente o procedimento de recrutamento do director ser 

desencadeado até 31 de Março de 2009 e o Director ser eleito até 31 de Maio de 2009, como 

determina o artigo 62.º, n.º4, também do mesmo Diploma Legal. 

 

 Desta forma, o pedido do Requerente de suspensão de eficácia de acto administrativo 

traduz-se, no fundo, num pedido de manutenção do status quo ante à decisão administrativa. 

Estamos, no caso em apreço, perante uma situação de um pedido de uma providência 

conservatória e, nos termos do artigo 120.º n.º 1 alínea b) CPTA, para que a providência 

requerida seja decretada é necessário que se verifiquem dois requisitos de carácter positivo: 

 - periculum in mora (1.ª parte da alínea b) do n.º 1 do artigo 120.º CPTA); 

- fumus boni iuris (2.ª parte da alínea b) do n.º 1 do artigo 120.º CPTA). 

No entanto, o n.º 2 do artigo 120.º do CPTA vem acrescentar mais um critério de decisão 

de carácter essencialmente negativo, ao prescrever que quer nos casos de providências de 

carácter conservatório quer de carácter antecipatório (alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 120.º 

CPTA), a concessão da providência será, no entanto, recusada quando devidamente ponderados 

os interesses públicos e privados, em presença, os danos que resultariam da sua concessão se 

mostrem superiores àqueles que podem resultar da sua recusa, sem que possam ser evitados ou 

atenuados pela adopção de outras providências. Salienta o Prof. Mário Aroso de Almeida, a 

“justa comparação dos interesses em jogo passa, pelo contrário, a exigir que o tribunal 

proceda, em cada caso, à ponderação equilibrada dos interesses, contrabalançando os 

eventuais riscos que a concessão da providência envolveria para o interesse público (e para 

interesses privados contrapostos), com a magnitude dos danos que a sua recusa com toda a 

probabilidade poderia trazer para o requerente” (in “O novo regime do processo nos Tribunais 

Administrativos”, pag. 292, 3:ª Edição Rev. e Actualizada, 2004). Seguimos aqui, também, o 
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autor citado quando este afirma que “o artigo 120.º, n.º 2, introduz um inovador critério de 

ponderação, num mesmo patamar, dos diversos interesses públicos e privados, que, no caso 

concreto, se perfilem, sejam eles do requerente, da entidade demandada ou de eventuais 

contra-interessados, determinando que a providência ou as providências sejam recusadas 

quando essa ponderação permita concluir que os “danos que resultariam da sua concessão se 

mostrem superiores àqueles que podem resultar da sua recusa, sem que possam ser evitados ou 

atenuados pela adopção de outras providências”” (Prof. Mário Aroso de Almeida, opus cit., 

pag. 293). 

Não obstante o critério de ponderação de interesses introduzido pelo n.º 2 do artigo 120.º 

CPTA, além de estar restringido às situações prevista nas alíneas a) e b) do n.º1 do mesmo 

artigo, só é chamado à colação quando o Julgador estiver inclinado no sentido de conceder a 

providência requerida por estarem preenchidos, à partida, os respectivos pressupostos 

traduzidos no periculum em mora (1.ª parte das alínea a) e b) do n.º 1 do artigo 120.º CPTA) e 

no fumus boni iuris (2.ª parte das alínea b) e c) do n.º 1 do artigo 120.º CPTA). Isto é, 

verificando o Juiz, previamente, a existência de periculum in mora e de fumus boni iuris na 

análise que faça do pedido formulado pelo requerente da providência cautelar, estando 

devidamente preenchidos de facto e de direito aqueles dois requisitos, só posteriormente é que 

deverá proceder à ponderação de interesses, tal como é imposto pelo n.º 2 do artigo 120.º 

CPTA. Neste sentido aponta a própria redacção da norma ao estatuir que a “a adopção da 

providência ou das providências será recusada quando, devidamente ponderados os interesses 

públicos e privados em presença, os danos que resultariam da sua concessão se mostrem 

superiores àqueles que podem resultar da sua recusa...”, o que pressupõe, logicamente, que já 

existe um pré-juizo hoc sensu do Julgador favorável à concessão da providência. Mais, a 

inserção normativa do próprio n.º 2 do artigo 120.º do CPTA, que aparece inserido após as 

regras gerais de ponderação de interesses previstas no n.º 1 do artigo 120.º CPTA, indica 

claramente nesse sentido. 

Impõe-se, pois, verificar se no caso ora sub judice e atendendo que estamos perante uma 

providência de carácter conservatório, se verificam assim e em primeiro lugar os requisitos do 

periculum in mora e do fumus boni iuris. 
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No caso em apreço, temos que atender ao disposto na 1.ª parte do n.º 1 da alínea b) do 

artigo 120.º CPTA que dispõe que estando em causa uma providência conservatória como é o 

caso nos presentes autos, verifica-se o periculum in mora quando “haja fundado receio da 

constituição da situação de facto consumado ou da produção de prejuízos de difícil reparação”. 

Assim são duas situações distintas as previstas naquela parte do normativo legal citado: a 

situação de facto consumado e o receio de produção de prejuízos de difícil reparação. 

No caso em apreço, não foram alegados factos claros e concretos pelos Requerentes que 

possam perspectivar que os efeitos do acto suspendendo dê origem a uma eventual situação de 

facto consumado ou sequer que cause qualquer prejuízo de natureza patrimonial e/ou não 

patrimonial àqueles. Por isso, não se preenche a exigência normativa da 1.º parte da alínea b) do 

n.º 1 do artigo 120.º do CPTA, não se verificando dos autos, nomeadamente dos factos dados 

como indiciariamente provados, qualquer matéria alegada que permita concluir a eventualidade 

da existência da verificação de um fundado receio da existência de um facto consumado ou da 

verificação de prejuízos de difícil reparação para os interesses que os Requerentes visam 

assegurar no processo principal. 

 In casu, não se verifica qualquer receio da constituição de uma situação de facto 

consumado, dado que se os Requerentes vier a obter provimento na acção administrativa 

especial que intentarem neste Tribunal e será apensa a este processo, em que impugna o acto 

cuja suspensão é ora requerida, o conteúdo do seu vinculo funcional com os correspondentes 

deveres e obrigações perante a Administração, não ficariam em nada diminuídos ou por 

qualquer forma alterados. Quanto ao fundado receio de prejuízos de difícil reparação convém 

salientar que estes se deverão traduzir em factos concretos alegados e, pelo menos, 

indiciariamente provados pelos requerentes e que permitam “perspectivar a criação de uma 

situação de impossibilidade da reintegração específica da sua esfera jurídica, no caso de o 

processo principal vir a ser julgado procedente” (Prof. Mário Aroso de Almeida, obra cit., pag. 

297). Tais prejuízos de difícil reparação poderão traduzir-se quer em danos de natureza 

patrimonial quer em danos não patrimoniais, que, sobretudo no caso deste último tipo de danos 

e dada a sua natureza, serão de difícil e integral reintegração específica na esfera jurídica do 

lesado pelo acto cuja suspensão de eficácia é requerida.  
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No caso em apreço cumpre pois analisar se se verifica o segundo requisito do fumus boni 

iuris.  

O critério de fumus boni iuris, no domínio das providências conservatórias é menos 

exigente do que no domínio das providências antecipatórias e, como afirma o Prof. Mário 

Aroso de Almeida, tal critério intervém, naquele tipo de providências, “apenas na sua 

formulação negativa: se não existirem elementos que tornem evidente a improcedência ou 

inviabilidade da pretensão material, não será por esse lado que a providência será recusada” 

(Prof. Mário Aroso de Almeida opus cit., pag. 301). 

Desta forma, considerando que a concessão da providência requerida depende 

cumulativamente da verificação dos dois requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, 

a não verificação de um deles, terá que conduzir a improcedência do presente pedido. 

 

 

** 

Na verdade, a alegação e prova da existência de prejuízos de difícil reparação compete 

ao requerente, como aliás resulta, do Acórdão proferido, em 16 de Junho de 2004, pelo Tribunal 

Central Administrativo Sul, Secção de Contencioso Administrativo, proferido no âmbito do 

processo 00166/04, cujo sumário, parcialmente, transcrevemos: 

“…. O fundado receio há-de corresponder a uma prova, em princípio a cargo do 

requerente, de que tais consequências são suficientemente prováveis para que se possa 

considerar “compreensível ou justificada” a cautela que é solicitada, não bastando ao 

tribunal, para a formulação do tal juízo de prognose, a mera alegação vaga e abstracta dos 

prejuízos, devendo os autos conter razões, isto é, factos que fundamentem o pedido, para que se 

possa concluir pelo deferimento da pretensão. 

VI – A prova da existência do direito a acautelar basta-se com indícios de uma 

probabilidade séria da sua existência, ficando a certeza da sua existência para a acção 

principal; a prova da produção dos prejuízos de difícil reparação carece de demonstração de 

que estes são evidentes e reais, através de factos que mostrem ser tais prejuízos 

fundamentados.” 
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 Ora, os Requerentes, conforme se referiu supra, limitaram-se a uma mera alegação 

“vaga e abstracta” da existência de uma situação de facto futura – perda dos suplementos 

remuneratórios – inerente à cessação do mandato, pelo que o pedido formulado deve 

improceder. 

 

** 

Importa ainda analisar o critério de decisão plasmado no nº 2 do preceito em análise, 

que transcrevemos: “ (……) 

2 – Nas situações previstas nas alíneas b) e c) do número anterior, a adopção da 

providência ou das providências será recusada, quando, devidamente ponderados os interesses 

públicos e privados em presença, os danos que resultariam da sua concessão se mostrem 

superiores àqueles que podem resultar da sua recusa, sem que possam ser evitados ou 

atenuados pela adopção de outras providências.” 

 

Como requisito final para a concessão da providência requerida exige o nº 2 do art. 120.º 

do C.P.T.A. que, da ponderação entre os interesses públicos e privados em presença, não resulte 

que os danos que resultariam da concessão da providência requerida sejam superiores àqueles 

que possam resultar da sua recusa. 

 

 

Para efectuar a ponderação exigida pelo nº 2 do art. 120.º do C.P.T.A. é necessário 

relembrar que, no caso sub judice, a impossibilidade da constituição do Conselho Geral 

Transitório e a manter-se a actual situação comprometeria o próximo ano lectivo, 

nomeadamente no que respeita à constituição de turmas de alunos, horários respectivos, 

exames, etc. 

E, a suspensão do despacho em causa implicaria, para além do mais, que ficasse 

seriamente comprometida a actividade escolar da população estudantil. 

Entende-se que os prejuízos causados pela concessão da providência requerida são 

manifestamente superiores aos que resultariam do indeferimento da pretensão. 
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Assim, a presente providência cautelar é insusceptível de ser concedida, pelos motivos 

supra explanados, ficando prejudicado o conhecimento, face à natureza manifestamente 

cumulativa, do critério plasmado na segunda parte da alínea c) do nº1 do art. 120.º do C.P.T.A e 

manifesta superioridade dos danos públicos face ao interesse privado em causa, nos termos do 

n.º 2 do artigo 120.º do CPTA. 

 

V – Decisão 

 

Com os fundamentos supra expostos, nego provimento ao presente pedido de suspensão 

de eficácia do acto consubstanciado na decisão do Sr. Director Regional de Educação, exarado 

no despacho supra referido, datado de 02.04.2009. 

 

 

Custas a cargo dos requerentes. 

 

Registe e notifique 

 
** 

 
 

 

Leiria, 12/07/09 
A Juiz de Direito 

 
MARIA JULIETA RODRIGUES DA SILVA FRANÇA 
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