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1.

A questão da admissibilidade do recurso
principal não deve, em princípio, ser exa
minada no âmbito de um processo de
medidas provisórias, antes devendo ser
reservada para a análise do recurso prin
cipal, salvo na hipótese de se verificar que
este é, à primeira vista, manifestamente
inadmissível. Decidir sobre a admissibili
dade na fase das medidas provisórias,
quando tal admissibilidade não está, prima
facie, totalmente excluída, corresponderia,
com efeito, a antecipar o julgamento de
mérito.

a esta parte que compete fazer prova de
que não pode aguardar a 'decisão do pro
cesso principal sem sofrer um prejuízo
susceptível de acarretar consequências
graves e irreparáveis, o que, por um lado,
pressupõe que ela demonstre que o risco
de prejuízo a que alega estar exposta é
suficientemente actual e, por outro, a
impede de invocar um prejuízo que seja
apenas incerto e aleatório.

2.

A natureza urgente de um pedido de
medidas provisórias deve ser apreciada em
relação com a necessidade de decidir pro
visoriamente, a fim de evitar que seja oca
sionado à parte que solicita a medida pro
visória um prejuízo grave e irreparável. É

Um prejuízo de ordem puramente finan
ceira não pode, salvo em circunstâncias
excepcionais, ser considerado irreparável
ou mesmo dificilmente reparável, uma vez
que pode ser objecto de uma posterior
compensação financeira.
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