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A REPRESENTAÇÃO DO ESTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 
NOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS

ALEXANDRA LEITÃO *

A autora analisa com grande frontalidade o tema da representação do Estado pelo Ministé-
rio Público nos tribunais administrativos, tal como ela se encontra delineada, quer no ETAF e CPTA, 
quer no próprio Estatuto do Ministério Público, sob um ponto de vista adjectivo e substantivo, 
atenta a necessária articulação, nem sempre fácil ou linear, entre a prossecução do interesse 
público e a defesa da legalidade.
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SUMÁRIO: 1.  A representação do Estado pelo Ministério Público: enquadramento geral.  
2. A pluralidade de funções do Ministério Público no contencioso administrativo.  O Ministério 
Público entre a prossecução do interesse público e a defesa da legalidade democrática.  3. Outras 
questões sobre a representação do Estado pelo Ministério Público no contencioso administrativo.  
Em especial, a arbitragem.  4. Breve referência à natureza jurídica da representação.

1.   A REPRESENTAÇÃO DO ESTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: 
ENQUADRAMENTO GERAL

A Constituição da República Portuguesa determina no n.º 1 do artigo 219.º 
que compete ao Ministério Público representar o Estado e defender os inte-
resses que a lei determinar.

Este indirizzo constitucional tem sido interpretado restritivamente no que 
respeita à representação do Estado no âmbito do contencioso administrativo, 
no sentido de a limitar à defesa dos interesses patrimoniais do Estado, tal 
como está consagrado na alínea a) do artigo 53.º do Estatuto do Ministério 
Público 1.  Justificam esta opção quer razões históricas, pelo tradicional come-
timento das funções de defesa do Estado a representantes oriundos da 
própria Administração Pública, quer a (também tradicional) distinção entre 
processos em que a Administração atua através de atos de autoridade (as 

* Professora auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.  Agradeço ao Con-
selho de Redação da Revista, especialmente à Senhora Dr.ª Dora Lucas Neto, o convite para 
escrever este artigo.

1 Neste sentido, JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo III, 
Coimbra Editora, Coimbra, 2007, pág. 216.



192  Alexandra Leitão 

JULGAR - N.º 20 - 2013 Coimbra Editora ®

atuais ações administrativas especiais) e os restantes processos (as atuais 
— embora não todas — ações administrativas comuns) 2.

No âmbito do contencioso administrativo, essa interpretação restritiva 
está hoje consagrada no n.º 2 do artigo 11.º do Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos, que apenas comete a representação do Estado ao 
Ministério Público nos processos que tenham por objeto relações contratuais 
e responsabilidade.

Da análise deste preceito, bem como do disposto no artigo 51.º do Esta-
tuto dos Tribunais Administrativos Fiscais resulta ainda que a lei só atribui ao 
Ministério Público a representação em juízo do Estado e não de outras pes-
soas coletivas públicas.

Trata-se, efetivamente, do Estado-administração, enquanto pessoa cole-
tiva pública, e não do Estado-nação ou do Estado coletividade 3.

Assim, da legislação processual administrativa parece resultar uma res-
trição relativamente ao disposto na alínea a) do número 1 do artigo 3.º do 
Estatuto do Ministério Público, na parte em que este preceito estabelece que 
compete ao Ministério Público representar não só o Estado, mas também as 
regiões autónomas e as autarquias locais.

De facto, o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais e o Código 
de Processo nos Tribunais Administrativos, sendo posteriores ao Estatuto do 
Ministério Público e lei especial relativamente a este, implicam uma derroga-
ção daquele preceito na parte que se refere às regiões autónomas e às 
autarquias locais 4.

Consequentemente, o artigo 5.º do Estatuto do Ministério Público, que 
prevê a intervenção principal do Ministério Público quer quando represente o 
Estado [alínea a)], quer quando represente as regiões autónomas e as autar-
quias locais [alínea b)] deve ser interpretado em conformidade, aplicando-se 
apenas, no que a estas diz respeito, a intervenção acessória prevista na 
alínea a) do n.º 4 do mesmo artigo 5.º  Claro que o Ministério Público só 
pode intervir como parte acessória em processos nos quais não seja parte 
principal, por exemplo, no âmbito de uma ação pública ou quando represente 
o Estado, como autor ou como demandado 5.

Só assim não seria se os estatutos das regiões ou a lei das autarquias 
locais dispusessem em contrário, o que não acontece, uma vez que estes 
diplomas são omissos quanto à possibilidade de patrocínio judiciário pelo 
Ministério Público.

2 Sobre a evolução histórica do papel do Ministério Público, v. SÉRVULO CORREIA, “A reforma 
do contencioso administrativo e as funções do Ministério Público”, in Estudos em Homenagem 
a Cunha Rodrigues, volume I, Coimbra Editora, Coimbra, 2001, págs. 300 e segs.

3 Como realça ANTÓNIO NEVES RIBEIRO, O Estado nos Tribunais, Coimbra Editora, Coimbra, 
1994, pág. 48.

4 Neste sentido, v. MÁRIO AROSO DE ALMEIDA e CARLOS CADILHA, Comentário ao Código de Pro-
cesso nos Tribunais Administrativos, 3.ª Edição, Almedina, Coimbra, 2010, pág. 109.

5 Como realçam MÁRIO AROSO DE ALMEIDA e CARLOS CADILHA, op. cit., pág. 109.
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Refira-se que, apesar de, aparentemente, a alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º 
do Estatuto do Ministério Público equiparar a situação do Estado à das 
regiões autónomas e das autarquias locais, a verdade é que as situações são 
diferentes.  No caso do Estado prevê-se uma verdadeira representação 6, 
uma vez que nas ações cíveis e nas ações administrativas de responsabilidade 
civil e de contratos o Estado é citado na pessoa do procurador junto do tri-
bunal competente.  Pelo contrário, no caso das regiões autónomas e das 
autarquias locais, estas é que são citadas, nas pessoas dos respetivos chefes 
dos órgãos executivos, podendo solicitar ao Ministério Público que as 
defenda 7.  Está em causa um verdadeiro e próprio patrocínio judiciário, 
atuando o Ministério Público s como advogado 8.

Os dois conceitos — representação e patrocínio — são, aliás, utilizados 
de forma imprópria noutras disposições legais.  Por exemplo, o artigo 21.º da 
lei-quadro dos institutos públicos 9, prevê, no seu n.º 4, a possibilidade de 
o conselho diretivo do instituto solicitar o apoio e a representação em juízo 
por parte do Ministério Público.  Trata-se, contudo, de patrocínio judiciário e 
não de representação em sentido próprio.

Ao contrário do que acontece no âmbito das ações cíveis, a represen-
tação do Estado pelo Ministério Público no quadro das ações administrativas, 
não parece poder ser afastada por vontade dos órgãos do Estado.

De facto, enquanto o artigo 20.º do Código de Processo Civil admite que 
a lei estabeleça situações em que o Estado opte por designar mandatário, 
cessando a intervenção principal do Ministério Público, o n.º 2 do artigo 11.º 
do Código de Processo nos Tribunais Administrativos não contém uma norma 
semelhante para as ações administrativas comuns de responsabilidade civil 
e de contratos 10.

Existe ainda uma outra diferença entre a representação em matéria cível 
e no âmbito do contencioso administrativo, visto que a alínea a) do artigo 80.º 
do Estatuto do Ministério Público admite a possibilidade de o Ministro da 
Justiça transmitir, através do Procurador-Geral da República, “instruções de 
ordem específica” nas ações cíveis e nos procedimentos de composição 
extrajudicial de litígios em que o Estado seja interessado.

Esta disposição parece, no entanto, afastar esses poderes do Ministro 
da Justiça quando se trate de ações administrativas.

6 Cuja natureza — orgânica ou legal — será discutida infra no ponto 4.
7 Neste sentido, v. ANTÓNIO NEVES RIBEIRO, op. cit., pág. 259.
8 Distinguindo entre representação orgânica e patrocínio judiciário, v. LOPES DO REGO, 

“A intervenção do Ministério Público na área cível”, in O Ministério Público, a democracia 
e a igualdade dos cidadãos, 5.º congresso do Ministério Público, Cosmos, Lisboa, 2000, 
págs. 82 e 83.

9 Aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, e alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de 
agosto, pelos Decretos-Leis n.os 200/2006, de 25 de outubro, e 105/2007, de 3 de abril, pela 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 40/2011, de 22 de março, e pela 
Lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro.

10 Como notam MÁRIO AROSO DE ALMEIDA e CARLOS CADILHA, op. cit., pág. 109.
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É uma desigualdade que, a meu ver, não encontra fundamento no orde-
namento jurídico.

Por um lado, em ambas as ações estão em causa interesses patrimoniais 
do Estado.

Por outro lado, muitas das situações abrangidas antes da reforma do 
contencioso administrativo no âmbito da jurisdição cível são, atualmente, da 
competência dos tribunais administrativos.  Veja-se, a este propósito, a alí-
nea g) do n.º 1 do artigo 4.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e 
Fiscais, que põe termo, para efeitos de determinação da jurisdição competente 
no quadro das ações de responsabilidade civil extracontratual, à distinção 
entre gestão pública e gestão privada.  Da mesma forma, as alíneas e) e f) 
do mesmo preceito alargaram o âmbito da competência dos tribunais admi-
nistrativos em matéria de contratos da Administração Pública, passando a 
incluir no âmbito desta jurisdição todos aqueles que sejam precedidos por um 
procedimento pré-contratual, independentemente da sua natureza jurídica 11.

Sendo assim, não se compreende esta dualidade de soluções, patente 
na alínea a) do artigo 80.º do Estatuto do Ministério Público quanto à admis-
sibilidade de instruções por parte do Governo, através do Ministro da Justiça, 
o que justifica, na minha opinião, a aplicação analógica da norma ao conten-
cioso administrativo 12.

A par da competência para representar o Estado, o artigo 219.º, n.º 1, 
in fine, da Constituição também determina que cumpre ao Ministério Público, 
“defender a legalidade democrática”.  A eventual contradição entre estes dois 
deveres, na medida em que os interesses do Estado possam não ser com-
patíveis com o princípio da legalidade, será discutida infra no ponto 2.

2.   A PLURALIDADE DE FUNÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CON-
TENCIOSO ADMINISTRATIVO.  O MINISTÉRIO PÚBLICO ENTRE A 
PROSSECUÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO E A DEFESA DA LEGALI-
DADE DEMOCRÁTICA

O Ministério Público caracteriza-se, nas palavras de SÉRVULO CORREIA, 
pela sua unidade orgânica, pela multiplicidade de funções e pela prossecução 
de diferentes interesses públicos 13.  Mesmo restringindo a análise ao con-
tencioso administrativo, a polifuncionalidade 14 é, de facto, um aspeto essen-
cial da atuação do Ministério Público.

11 V. MARIA JOÃO ESTORNINHO, Curso dos Contratos Públicos.  Por uma contratação pública 
sustentável, Almedina, Coimbra, 2012, págs. 522 e segs.

12 No mesmo sentido, v. VIEIRA DE ANDRADE, A Justiça Administrativa, 12.ª Edição, Almedina, Coim-
bra, 2012, pág. 144.  Em sentido contrário, afastando a possibilidade de aplicação analógica por 
se tratar, segundo o Autor, de uma norma excecional, v. LOPES DO REGO, op. cit., pág. 85.

13 V. SÉRVULO CORREIA, op. cit., pág. 303.
14 A expressão é de FRANCISCO NARCISO, “O Ministério Público na justiça administrativa”, in 

Revista do Ministério Público, Ano 31, n.º 122, 2010, pág. 95.
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Assim, cabe ao Ministério Público promover a ação pública, ou seja, 
intentar ações em defesa da legalidade e de certos interesses coletivos 
essenciais.  Neste quadro, “o Ministério Público tem legitimidade para propor 

e intervir, nos termos previstos na lei, em processos principais e cautelares 

destinados à defesa de valores e bens constitucionalmente protegidos, como 

a saúde pública, o ambiente, o urbanismo, o ordenamento do território, a qua-

lidade de vida, o património cultural e os bens do Estado, das regiões autó-

nomas e das autarquias locais”, nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Código 
de Processo nos Tribunais Administrativos.

São concretizações desta norma:

— a legitimidade ativa para intentar quaisquer ações administrativas 
comuns em defesa dos interesses acima referidos (“ação popular 

pública” 15);
— a legitimidade ativa para intentar ações administrativas comuns de 

impugnação e de cumprimento de contratos em que a Administração 
seja parte (quando se trate de cláusulas cujo incumprimento possa 
afetar um interesse público especialmente relevante) [alínea b) do 
n.º 1 e alínea c) do n.º 2 do artigo 40.º];

— a legitimidade ativa para intentar ações administrativas especiais de 
impugnação de atos administrativos, sem funcionalização a quaisquer 
interesses [alínea b) do n.º 1 do artigo 55.º];

— a possibilidade de o Ministério Público assumir, no exercício da ação 
pública, a posição de autor, requerendo o seguimento de processo 
que, por decisão ainda não transitada, tenha terminado por desis-
tência ou outra circunstância própria do autor (n.º 1 do artigo 62.º);

— a legitimidade ativa para intentar ações administrativas especiais de 
condenação à prática de ato devido, quando o dever de praticar o 
ato resulte diretamente da lei e esteja em causa a ofensa de direitos 
fundamentais, de um interesse público especialmente relevante ou 
de qualquer dos valores e bens referidos no n.º 2 do artigo 9.º [alí-
nea c) do n.º 1 do artigo 68.º];

— a legitimidade ativa para requerer, também em sede de ação admi-
nistrativa especial, a declaração de ilegalidade de normas, devendo 
fazê-lo, obrigatoriamente, quanto tenha conhecimento de três deci-
sões de desaplicação de uma norma com fundamento na sua ilega-
lidade (n.os 3 e 4 do artigo 73.º);

— a legitimidade ativa para pedir a declaração de ilegalidade por omis-
são de normas regulamentares (n.º 1 do artigo 77.º);

— possibilidade de requerer a intimação para a prestação de informa-
ções, onsulta de processos ou passagem de certidões no exercício 
da ação pública (n.º 2 do artigo 104.º);

15 A expressão é de VIEIRA DE ANDRADE, op. cit., pág. 140. 
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— a legitimidade para requerer providências cautelares e interpor recur-
sos nas ações em que assuma a posição de autor (n.º 1 do 
artigo 112.º e n.º 1 do artigo 141.º);

— a possibilidade de pedir a execução das sentenças proferidas em 
ações por si intentadas.

Estão ainda cometidas ao Ministério Publico no âmbito do contencioso 
administrativo funções de amicus curiae 16, embora tenha sido nessa dimen-
são que o seu papel foi mais reduzido na reforma do contencioso adminis-
trativo, não só por opção do legislador, mas por imposição da jurisprudência 
do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e do Tribunal Constitucional.

Efetivamente, aquele tribunal europeu decidiu, no Caso Lobo Machado 

c. Portugal 17, que a presença de um Procurador, com direito a ser ouvido 
na discussão, nas sessões de julgamento no Supremo Tribunal Administrativo 
e no Tribunal Central Administrativo, prevista no artigo 15.º da Lei de Processo 
nos Tribunais Administrativos de 1985 18, violava o n.º 1 do artigo 6.º da 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem (direito a um processo equitativo).

Na mesma linha, o Tribunal Constitucional entendeu também que o 
artigo 15.º daquela Lei era inconstitucional por violação do artigo 20.º, n.º 4, 
da Constituição por considerar que “o respeito por um processo equitativo 

supõe a criação de condições objetivas que permitam assegurá-lo.  Ora, não 

se vê como tal possa acontecer quando um elemento exterior ao colégio de 

juízes, que tem por missão decidir a controvérsia, pode participar na discus-

são e assistir à deliberação, em sessão sujeita ao regime de segredo, numa 

fase em que qualquer intervenção se apresenta como particularmente decisiva 

porque antecede imediatamente a tomada de decisão” 19.

Assim, a intervenção do Ministério Público na discussão de julgamento 
foi eliminada, mas a sua função como auxiliar do tribunal continua a assumir 
alguma relevância, designadamente nos seguintes momentos:

— intervenção na ação administrativa especial, após a citação da enti-
dade demandada e dos contra-interessados, para requerer a reali-
zação de diligências instrutórias, pronunciar-se sobre o mérito da 
causa, em defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, de inte-
resses públicos especialmente relevantes ou de algum dos valores 
e bens referidos no n.º 2 do artigo 9.º e ainda, nos processos impug-

16 SÉRVULO CORREIA, op. cit., págs. 308 e 309, configura o Ministério Público, quando atua 
nestes termos, como um órgão especial da jurisdição administrativa, que não participa no 
poder jurisdicional, mas que se situa num plano intermédio entre a função jurisdicional e a 
função administrativa.

17 Acórdão de 20 de fevereiro de 1996, proferido no Processo n.º 15764/89.
18 Aprovada pelo Decreto-Lei n.º 267/85, de 16 de julho, na redação dada pelo Decreto-Lei 

n.º 229/96, de 29 de novembro.
19 Acórdãos do Tribunal Constitucional n.º 412/2000, de 4 de outubro de 2000, proferido no 

Processo n.º 975/98, e n.º 157/01, de 4 de abril de 2001, proferido no Processo n.º 67/2001.
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natórios, invocar causas de invalidade diferentes das que tenham 
sido arguidas na petição ou quaisquer questões que determinem a 
nulidade ou inexistência do ato impugnado (n.os 2 a 4 do artigo 85.º);

— interpor recursos jurisdicionais ou pronunciar-se, em sede de recurso, 
mesmo quando não tenha sido parte na ação (artigos 136.º, 141.º, 
146.º, 152.º e 155.º).

Este elenco, longe de pretender ser exaustivo, circunscreve-se às com-
petências cometidas ao Ministério Público pelo Código de Processo nos Tri-
bunais Administrativos, sem referir outras competências que constam de 
legislação avulsa, em matéria de ambiente e de urbanismo, por exemplo.

Isto significa que o Ministério Público desempenha, simultaneamente, 
funções estritamente objetivistas, inscritas numa dimensão teleológica 20, ou 
seja, de proteção de certos fins e interesses — defesa da legalidade demo-
crática e dos valores referidos no artigo 9.º, n.º 2, do Código de Processo 
nos Tribunais Administrativos — e funções de índole subjetivista, que visam 
a defesa de uma parte, na qual se inscreve a representação do Estado.

Esta contraposição é temperada pela circunstância de o Estado prosse-
guir o interesse público e não interesses particulares.  Isso não significa, 
contudo, que o interesse público tal como é perspetivado e defendido em 
cada caso pelo Estado seja sempre coincidente com o princípio da legalidade.

É exatamente nas situações em que a atuação administrativa seja ilegal 
ou de duvidosa legalidade que o Ministério Público se encontra numa encru-
zilhada entre a prossecução do interesse público e a defesa da legalidade 
democrática.

A maioria dos Autores defende que todas as atuações do Ministério 
Público têm, necessariamente, de se pautar por critérios de legalidade, impar-
cialidade e objetividade e que, por isso, em caso de contradição, deve ceder 
a função de representação do Estado 21.

Assim, quando a pretensão do Estado seja manifestamente ilegal, o 
Ministério Público não deve representá-lo, optando por solicitar à Ordem dos 
Advogados a indicação de um advogado para representar o Estado, de acordo 
com o disposto no artigo 69.º do Estatuto do Ministério Público 22.

Mas o artigo 69.º limita-se aos casos de conflito entre entidades, pessoas 
ou interesses que o Ministério Público deva representar, não sendo aplicável 
a todos as situações em que haja dúvidas quanto à legalidade da pretensão 
defendida em juízo pelo Estado.

20 A expressão é de SÉRVULO CORREIA, op. cit., pág. 312, que contrapõe a “lógica teleológica” 
à “lógica funcional”, patente nas funções de defesa do Estado.

21 V. FRANCISCO NARCISO, op. cit., pág. 100, e INÊS SEABRA HENRIQUES DE CARVALHO, Em defesa 
da legalidade democrática.  O estatuto constitucional do Ministério Público português, Minerva, 
Lisboa, 2011, pág. 45.

22 Neste sentido, admitindo esta solução com alguma amplitude, v. FRANCISCO NARCISO, op. cit., 
pág. 119, e INÊS SEABRA HENRIQUES DE CARVALHO, op. cit., pág. 44.
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Em caso de conflito entre o Estado e uma região autónoma ou uma 
autarquia local não me parece que o preceito se aplique, visto que o artigo 51.º 
do Estatuto dos Tribunais Administrativos Fiscais apenas comete ao Ministé-
rio Público a representação em juízo do Estado e não de outras pessoas 
coletivas públicas, derrogando o artigo 3.º do Estatuto do Ministério Público 23.  
Aliás, independentemente do disposto naquele artigo 51.º, sempre deveria 
prevalecer a representação do Estado, à luz do n.º 1 do artigo 219.º da 
Constituição.

Por sua vez, uma situação de conflito entre pessoas — e não entidades 
públicas — pode verificar-se quando uma das pessoas referidas na parte final 
da alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º do Estatuto do Ministério Público — um 
incapaz, um menor ou um ausente — ou ainda quando um trabalhador ou 
sua família [alínea d) do mesmo preceito] intente uma ação contra o Estado 
no quadro de uma relação materialmente administrativa que se subsuma num 
dos casos em que a representação do Estado cabe ao Ministério Público nos 
termos do n.º 2 do artigo 11.º do Código de Processo nos Tribunais Adminis-
trativos.

O artigo 69.º do Estatuto do Ministério Público não estabelece nenhuma 
preferência sobre qual das partes deve o Ministério Público patrocinar, nem 
tal parece resultar de nenhuma outra disposição, sendo certo que não pode 
deixar de se ponderar a circunstância de se estar, no caso do Estado, perante 
uma situação de representação em sentido próprio e noutro estar em causa 
(apenas) o patrocínio judiciário 24.

Finalmente, a última situação é a que se afigura mais problemática, uma 
vez que respeita ao conflito de interesses que ao Ministério Pública cumpra 
defender.  Estes conflitos podem, ainda assim, subdividir-se em dois tipos 
completamente diferentes, na minha opinião.

Em primeiro lugar encontram-se aquelas situações em que o Ministério 
Público intenta uma ação pública, comum ou especial, no âmbito das com-
petências acima descritas.

Como refere MARIA ISABEL COSTA 25 no âmbito da ação pública o Minis-
tério Público tanto pode intentar ações administrativas especiais, como ações 
administrativas comuns, pelo que “a ação pública deixa de ter função mera-

23 Em sentido aparentemente contrário, v. PAULA MARÇALO, Estatuto do Ministério Público anotado, 
Coimbra Editora, Coimbra, 2011, pág. 259.

24 O artigo 17.º do Código de Processo Civil determina que a representação dos incapazes e 
dos ausentes pelo Ministério Público cessa logo que seja constituído mandatário judicial do 
incapaz ou ausente, ou quando, deduzindo o respetivo representante legal oposição à inter-
venção principal do Ministério Público, o juiz, ponderado o interesse do representado, a 
considere procedente.  O mesmo resulta dos artigos 6.º e 7.º do Código de Processo do 
Trabalho.  Por isso, tendo a concordar com LOPES DO REGO, op. cit., pág. 98, quando, refe-
rindo-se à ação cível, defende que o Ministério Público não pode assegurar o patrocínio de 
outras entidades, por exemplo, incapazes ou menores, se for contra o Estado.

25 “O Ministério Público no contencioso administrativo”, in Revista do Ministério Público, Ano 28, 
n.º 110, 2007, págs. 25 e 26.
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mente declaratória para passar a poder ter efeitos condenatórios, ou mesmo 

constitutivos”.  Isto significa que pode haver ações públicas de contratos e de 
responsabilidade civil extracontratual nas quais o Ministério Público não pode 
representar o Estado porque estaria, simultaneamente, no papel de autor e 
de entidade demandada.

Nestes casos aplica-se o artigo 69.º do Estatuto do Ministério Público, 
na medida em que o interesse prosseguido pela ação pública deve prevalecer.  
Acompanho, assim, MARIA ISABEL COSTA 26 quando defende que a ação pública 
é o cerne da função do Ministério Público no contencioso administrativo e não 
a representação do Estado.

Pode, no entanto, ocorrer que numa ação administrativa comum de 
contratos ou de responsabilidade civil extracontratual em que o Estado seja 
demandado na pessoa do Ministério Público, este entenda que a defesa do 
Estado põe em causa a legalidade.

Ora, não me parece que esta situação se subsuma num conflito de 
interesses, visto que, em rigor, não estão em conflito interesses que ao Minis-
tério Público deva prosseguir, existindo, antes, um conflito entre a dimensão 
teleológica e axiológica da sua atuação — no caso, a defesa da legalidade 
— e a dimensão funcional, na qual se insere a representação do Estado.

A primeira dimensão deve prevalecer naqueles casos em que seja evi-
dente que a pretensão a defender pelo Estado na ação é manifestamente 
ilegal, aplicando-se analogicamente a solução do artigo 69.º 27.  Por outras 
palavras, como defende SÉRVULO CORREIA, este preceito só se deve aplicar 
em situações extremas 28.

Mas já não se afigura que a dimensão teleológica deva prevalecer em 
casos de dúvida, razão pela qual defendo uma aplicação restritiva do artigo 69.º 
a este tipo de situações.

De facto, mais uma vez citaria SÉRVULO CORREIA quando afirma que 
“o Ministério Público deve atuar por forma a não se substituir uma sua deci-

são final à do Juiz e deixe, pelo contrário, a este a tarefa de determinar em 

que medida as pretensões do Estado devem prevalecer 29.  Isto significa que, 
ainda que haja muitas e fundadas dúvidas quanto à legalidade das pretensões 
do Estado, deve manter-se a função de representação, uma vez que apenas 
ao juiz compete a palavra final sobre essa matéria.  Aliás, a própria circuns-
tância de o Ministério Público invocar a existência de uma ilegalidade que lhe 
impõe o afastamento da sua função de representação do Estado pode acar-

26 Idem, pág. 44. 
27 Segundo BATISTA MACHADO, Introdução ao Direito e ao discurso legitimador, Almedina, Coim-

bra, 1983, pág. 292, existem dois casos análogos quando se verifiquem situações ou confli-
tos paralelos, isomorfos ou semelhantes, de modo a que o critério de solução deva ser igual 
ou por maioria de razão aplicável ao outro. 

28 Cfr. SÉRVULO CORREIA, op. cit., pág. 316.  O Autor não discute, no entanto, se se trata de 
uma aplicação analógica ou direta.

29 Idem, págs. 317 e 318.
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retar, por si só, um prejuízo para a posição deste na medida em que traduz 
um juízo de valor sobre a sua pretensão.

Os casos duvidosos ocorrerão, sobretudo, no âmbito da margem de livre 
decisão administrativa, na medida em que a atuação ao abrigo da mesma 
implica um conjunto de ponderações próprias da função administrativa que, 
de acordo com o princípio da separação de poderes, apenas à Administração 
Pública cumpre efetuar.  Trata-se de situações que não são passíveis de um 
claro e inequívoco juízo de ilegalidade e em que a atuação administrativa visa 
a prossecução do interesse público, visto que, na prática, uma atuação de 
duvidosa legalidade pode realizar, efetivamente, um fim público.  Isto não se 
traduz numa prevalência do interesse público sobre a legalidade, mas significa 
apenas que, nesses casos, deve ser o Juiz a decidir esse conflito.

Nestes termos, parece-me que o artigo 69.º do Estatuto do Ministério 
Público assume um papel relativamente reduzido na resolução de eventuais 
contradições entre as funções de defesa da legalidade e de representação 
do Estado, porquanto os magistrados do Ministério Público só devem lançar 
mão do mesmo em situações de manifesta ilegalidade.

A matéria merece, contudo, duas notas finais.
Em primeiro lugar, para defender que, de iure condendo, a melhor solu-

ção seria retirar ao Ministério Público a função de representação do Estado 
exatamente para evitar situações de conflito entre a defesa da legalidade e 
a defesa do Estado.

Aliás, atendendo à configuração constitucional do Ministério Público como 
uma verdadeira magistratura e à própria formação dos procuradores, justi-
fica-se que lhes seja cometida preferentemente a primeira daquelas tarefas 
em detrimento da segunda 30, para não dizer mesmo que o cometimento da 
função de representação do Estado se afigura incoerente com a desgoverna-
mentalização do Ministério Público e com a circunstância de o processo 
administrativo ser, cada vez mais, um processo de partes (como assinala 
VIEIRA DE ANDRADE 31).

A segunda nota, de índole mais prática, situa-se também no plano do 
Direito a constituir e subdivide-se em duas questões.

Parece-me que qualquer uma das entidades ou pessoas que o Ministé-
rio Público representa nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º do 
respetivo Estatuto deveria poder invocar uma situação de conflito e constituir 
advogado ou requerer à Ordem dos Advogados a nomeação de um.  Por 
outras palavras: o mecanismo do artigo 69.º não deveria operar apenas ofi-
ciosamente, mas também por iniciativa das partes.  Refira-se, aliás, que nos 
termos do artigo 17.º do Código de Processo Civil e do artigo 7.º do Código 

30 Neste sentido pronuncia-se VIEIRA DE ANDRADE, op. cit., pág. 143, referindo que a maior difi-
culdade de conciliação entre as funções cometidas ao Ministério Público resulta mesmo das 
diferentes “atitudes espirituais” que o exercício profícuo das tarefas exige.

31 Idem, pág. 157.
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de Processo do Trabalho, se admite que os incapazes, os ausentes e os 
trabalhadores façam cessar a intervenção principal do Ministério Público atra-
vés da constituição de mandatário, o que não é admitido no caso do Estado.  
Trata-se de um corolário da distinção entre representação e patrocínio, já 
antes aflorada, e que será desenvolvida infra no ponto 4., mas que deveria 
ser objeto de alteração futura.

A outra questão prende-se com a admissibilidade de o Estado constituir 
mandatário em substituição daquele que lhe seja nomeado pela Ordem dos 
Advogados nos casos em que o Ministério Público tenha atuado de acordo 
com o artigo 69.º do Estatuto do Ministério Público.  Esta possibilidade, ape-
sar de não resultar da letra do preceito, deve, na minha opinião, admitir-se, 
uma vez que, a partir do momento que tenha cessado a representação pelo 
Ministério Público e haja a constituição de um mandatário, a autonomia da 
vontade do Estado, representado organicamente pelo departamento ministerial 
competente à luz da matéria, tem de prevalecer.

3.   OUTRAS QUESTÕES SOBRE A REPRESENTAÇÃO DO ESTADO PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.  EM 
ESPECIAL, A ARBITRAGEM

Além das questões acima analisadas, existe uma outra questão que ainda 
se prende com o cerne da atuação do Ministério Público, na “encruzilhada” 
entre a defesa da legalidade e a defesa dos interesses do Estado, e que tem 
a ver com o alcance da representação do Estado por aquele corpo de magis-
trados no contencioso administrativo em função da posição relativa do Estado 
no processo em concreto.

Por outras palavras, trata-se de saber se o Ministério Público representa 
o Estado apenas quando este é demandado numa ação (administrativa 
comum) de contratos e de responsabilidade civil ou se essa representação 
abrange também as situações em que o Estado é autor.  Apesar de estas 
serem, com toda a certeza, em muito menor número, é evidente que o 
Estado pode demandar o seu co-contratante no âmbito de uma ação de 
cumprimento do contrato [alínea a) do n.º 2 do artigo 40.º do Código de 
Processo nos Tribunais Administrativos] ou intentar uma ação de responsa-
bilidade civil extracontratual.  Claro que nestes casos pode discutir-se se 
estas ações se integram no âmbito da jurisdição administrativa e são regu-
ladas pelas leis de processo administrativo, apesar de o demandado ser um 
particular.

No que respeita às ações de contratos, a reposta não pode deixar de 
ser positiva, uma vez que o âmbito da jurisdição é definido em função da 
natureza do contrato e da relação jurídica que este constitui [alíneas e) e f) 
do n.º 1 do artigo 4.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais], 
independentemente da posição relativa das partes.  Assim, se se tratar de 
um litígio emergente de um contrato que, nos termos dos preceitos acima 
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referidos, seja da competência dos tribunais administrativas, a circunstância 
de ser o Estado o autor é irrelevante.

Quanto às ações de responsabilidade civil extracontratual, das alíneas g), 
h) e i) do n.º 1 do artigo 4.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fis-
cais resulta um âmbito mais restritivo, pelo que apenas compete a estes tri-
bunais conhecer das ações de responsabilidade intentadas contra pessoas 
coletivas públicas e contra os titulares de órgãos, funcionários e agentes no 
âmbito do exercício do direito de regresso ou contra particulares aos quais 
se aplique a Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, que aprovou o regime da 
responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entidades públicas.

Desta forma, os litígios em que o Estado seja autor e o demandado seja 
um particular integram-se na competência da jurisdição administrativa quando 
(i) se trate de titulares de órgãos, funcionários e agentes no quadro do direito 
de regresso; (ii) se trate de particulares aos quais, nos termos do n.º 5 do 
artigo 1.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, o regime aprovado por este 
diploma seja aplicável 32.

Saliente-se, contudo, que em sede de processo executivo o número 2 
do artigo 157.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos determina 
que a execução de sentenças proferidas por tribunais administrativos contra 
particulares corre perante os tribunais administrativos, mas aplica-se a lei 
processual civil e não os artigos 157.º a 179.º daquele diploma.

Retomando o problema antes colocado, resulta do n.º 2 do artigo 11.º 
do Código de Processo nos Tribunais Administrativos que o Ministério Público 
representa o Estado quer quando este assume a posição de autor, quer de 
demandado, embora na primeira situação o faça a pedido do órgão ao qual 
seja, para o efeito e em função da matéria em apreço, imputável a vontade 
do Estado, enquanto na posição de demandado, a intervenção do Ministério 
Público resulta imediatamente da sua citação enquanto representante do 
Estado.

Naturalmente, a propositura de uma ação por parte do Ministério Público 
em representação do Estado não se confunde com o exercício da ação pública 
intentada em nome da proteção dos interesses que compete diretamente 
àquela magistratura defender, uma vez que os interesses do Estado nem 
sempre coincidem com estes últimos.

Cumpre ainda analisar se a resolução de um eventual confronto entre a 
defesa da legalidade democrática e a representação do Estado se processa 

32 Ou seja, quando as entidades privadas, pessoas coletivas ou respetivos trabalhadores, titu-
lares de órgãos sociais, representantes legais ou auxiliares, atuem, por ação ou omissão, no 
exercício de prerrogativas de poder público ou que sejam reguladas por disposições ou 
princípios de direito administrativo.  Sobre esta disposição que, aliás, me merece algumas 
críticas, v. ALEXANDRA LEITÃO, “Duas questões a propósito da responsabilidade extracontratual 
por (f)actos ilícitos e culposos praticados no exercício da função administrativa: da respon-
sabilidade civil à responsabilidade pública.  Ilicitude e presunção de culpa”, in Estudos de 
Homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda, Coimbra Editora, Coimbra, 2012, págs. 43 e 
segs.
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nos mesmos termos quando este ocupa a posição ativa ou passiva no litígio.  
Parece-me que em ambos os casos a solução passa pelo artigo 69.º do 
Estatuto do Ministério Público, que, longe de ser a solução ideal, é a única 
que existe no ordenamento jurídico atual.  Resta saber se aquele mecanismo 
deve em ambos os casos ficar reservado para soluções extremas, em que 
seja manifesta a ilegalidade da pretensão do Estado.  A resposta não pode 
deixar de ser também afirmativa.  Isto significa que se um órgão competente 
solicitar ao magistrado do Ministério Público que intente uma ação em repre-
sentação do Estado, a recusa em fazê-lo só pode ocorrer em situações 
extremas, fundar-se exclusivamente numa evidente ilegalidade e apenas pode 
ter como efeito a nomeação de mandatário pela Ordem dos Advogados (ou 
a escolha de mandatário por parte do Estado) e não a impossibilidade abso-
luta de apresentação da dita ação.

Outro conjunto de situações que merecem uma breve análise são aque-
las em que ocorre uma cumulação de pedidos, hoje amplamente admitidas 
pelos artigos 4.º e 47.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 
e que suscitam a dúvida de saber se a representação do Estado pelo Minis-
tério se mantém nesses casos.

Se se cumularem pedidos que seguem a forma de ação administrativa 
especial e pedidos que se consubstanciem numa ação administrativa comum 
isso significa, por um lado, que os pedidos cumulados seguem a forma de 
ação administrativa especial, nos termos do artigo 5.º do mesmo diploma e, 
por outro lado, que há diferentes legitimidades passivas.

De facto, no quadro dos pedidos que seguem a forma de ação especial 
a legitimidade passiva pertence, no caso do Estado, aos ministérios, de acordo 
com o disposto no n.º 2 do artigo 10.º do Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, enquanto os pedidos que dão azo a uma ação comum são 
intentados contra o Estado.

Ora, o Ministério Público apenas representa do Estado nas ações (admi-
nistrativas comuns) de contratos e de responsabilidade e não nas restantes 
ações comuns, e representa apenas a pessoa coletiva Estado e nenhumas 
outras entidades, ainda que integradas na Administração direta.

Isto significa que haveria duas hipóteses de solução do problema inicial: 
ou estariam em juízo, do lado passivo, quer o membro do Governo (que 
representa o ministério), quer o Ministério Público, em representação do 
Estado; ou se entende que, caso haja situações de cumulação, cessa esta 
função do Ministério Público.

A última solução afigura-se mais adequada 33.
Em primeiro lugar porque, na linha da interpretação restritiva defendida 

por VIEIRA DE ANDRADE 34, se deve retirar essa ilação da circunstância de o 

33 No mesmo sentido, v. MARIA ISABEL COSTA, op. cit., pág. 31, e MÁRIO AROSO DA ALMEIDA, Manual 
de Processo Administrativo, Almedina, Coimbra, 2010, pág. 64.

34 Cfr. VIEIRA DE ANDRADE, op. cit., pág. 141.
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n.º 2 do artigo 11.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos 
apenas referir dois tipos de ações, formuladas no âmbito de ações adminis-
trativas comuns.  Trata-se, historicamente, do “contencioso de plena jurisdição” 
da legislação anterior à reforma do contencioso administrativo.

Isto significa que mesmo nas restantes ações comuns do artigo 37.º não 
é ao Ministério Público que cabe a representação do Estado.

Por maioria de razão, se a cumulação de pedidos implica a adoção da 
forma de ação administrativa especial, o Ministério Público não pode ter nesse 
processo uma intervenção principal, desde logo, porque intervém no âmbito 
do artigo 85.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, não 
podendo intervir na mesma ação a dois títulos completamente diferentes.

Em segundo lugar, a articulação das partes em juízo afigurar-se-ia algo 
complexa se se procedesse a uma repartição artificial de pedidos que depen-
dem da mesma causa de pedir ou, pelo menos, a sua procedência depende 
da apreciação dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação das mes-
mas normas.  É que estes são os dois requisitos (alternativos) para que possa 
haver lugar à cumulação de pedidos, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º, e os 
mesmos implicam uma relação de causalidade entre os pedidos que torna 
material e formalmente difícil a sua separação para efeitos de representação 
em juízo.

Finalmente, cumpre abordar ainda a problemática questão de saber se 
cabe ao Ministério Público representar o Estado nos litígios que corram perante 
tribunais arbitrais e julgados de paz.  Existe, em ambos os casos, uma orien-
tação firmada no sentido negativo, nomeadamente por parte do Conselho 
Consultivo da Procuradoria-Geral da República.

No Parecer n.º 114/2003, de 11 de março de 2004, aquele corpo con-
sultivo concluiu que “[A] competência para o Ministério Público representar o 

Estado e os incapazes reporta-se aos tribunais estaduais, designadamente 

aos tribunais judiciais e aos tribunais administrativos e fiscais (…) [A] lei não 

atribui ao Ministério Público competência para representar o Estado e os 

incapazes nos tribunais arbitrais.”

Apesar de considerar que os tribunais arbitrais são verdadeiros e próprios 
tribunais, que participam do exercício da função jurisdicional, o Conselho 
Consultivo entendeu que “não são órgãos estaduais nem órgãos de soberania 

e são constituídos por vontade das partes para resolver um certo litígio.  

Constituem, de acordo com a sua natureza e a sua génese, um meio alter-

nativo de resolução de litígios, estando especialmente vocacionados para 

dirimir conflitos relativos a interesses disponíveis, com base em fórmulas 

simples, céleres e informais e em parâmetros de decisão que podem recon-

duzir-se à equidade.  Nessa medida, não se coaduna porventura com a sua 

natureza a inserção nos tribunais arbitrais — ainda que assumam vocação 

permanente — de um órgão de justiça como o Ministério Público para repre-

sentar o Estado ou os incapazes”.

E continua: “a lei não prevê que junto dos tribunais arbitrais exerçam 

funções magistrados do Ministério Público, tal como não prevê que o Minis-
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tério Público tenha representação, ainda que pontual, nesses tribunais.  Ora, 

a representação do Estado e dos incapazes pelo Ministério Público nos tribu-

nais arbitrais, pressuporia a existência de lei que lhe atribuísse essa compe-

tência.  Como essa lei não existe, importa concluir que o Ministério Público 

não representa o Estado nem os incapazes junto dos tribunais arbitrais, sejam 

voluntários sejam necessários.”

Na mesma linha, no Parecer n.º 10/2005, de 21 de abril de 2005, o Con-
selho Consultivo concluiu que, apesar de o Estado-Administração poder ser 
parte em ações propostas nos julgados de paz, quer na sua veste de titular de 
direito privado, quer como ente público, tanto na posição de autor como de 
demandado, a competência para o Ministério Público representar o Estado 
reporta-se apenas aos tribunais estaduais, o que não inclui os julgados de paz.

Sem prejuízo de o n.º 1 artigo 219.º da Constituição não limitar a atuação 
do Ministério Público como representante do Estado aos tribunais estaduais 
e a alínea b) do artigo 53.º do Estatuto do Ministério Público atribuir compe-
tência aos departamentos de contencioso do Estado do Ministério Público 
para “[P]reparar, examinar e acompanhar formas de composição extrajudicial 

de conflitos em que o Estado seja interessado”, a verdade é que estes depar-
tamentos ainda não foram criados 35, e o artigo 52.º do Estatuto dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais não prevê a existência de procuradores junto de 
tribunais arbitrais permanentes, nem esclarece como os mesmos seriam 
designados e os artigos 180.º a 187.º do Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, que contém disposições sobre arbitragem em matéria admi-
nistrativa, não esclarecem esse aspeto.

Por sua vez, a Lei n.º 63/2011, de 14 de dezembro, que aprovou o regime 
de arbitragem voluntária, aplicável também à arbitragem administrativa, não 
prevê qualquer intervenção do Ministério Público, exceto em matéria de reco-
nhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras, tramitação que corre perante 
os tribunais estaduais [artigo 57.º e alínea h) do n.º 1 do artigo 59.º].

O Estado será, assim, representado junto dos tribunais arbitrais ou dos 
julgados de paz pelo membro do Governo que seja setorialmente competente 
em razão da matéria e patrocinado por quem este designe para o efeito, podendo, 
inclusivamente, ser um licenciado em Direito com funções de apoio jurídico 
(artigo 11.º, n.º 2, in fine, do Código de Processo nos Tribunais Administrativos).

4.  BREVE REFERÊNCIA À NATUREZA JURÍDICA DA REPRESENTAÇÃO

No plano concetual, tem sido muito discutido o problema da natureza 
jurídica da representação do Estado por parte do Ministério Público — orgâ-
nica ou legal — ou se, pelo contrário, se trata de um simples patrocínio 
judiciário.

35 Como realça PAULA MARÇALO, op. cit., pág. 210.
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Na representação um sujeito atua em nome de outrem, realizando atos 
jurídicos em seu nome, quer a representação seja legal — por imposição da 
lei —, quer seja voluntária — por manifestação de vontade do representado.

Por sua vez, a representação orgânica ocorre quanto a esta é assumida 
por um órgão do representado.  É o que acontece nas pessoas coletivas 
relativamente aos órgãos que as representam, nos termos da lei ou do docu-
mento que as constitui.  No caso específico das pessoas coletivas públicas, 
a sua representação é assegurada pelos órgãos administrativos, aos quais 
cabe tomar decisões em nome da pessoa coletiva, ou seja, manifestar a 
vontade imputável à pessoa coletiva 36.

Como refere NEVES RIBEIRO, exatamente a propósito da representação 
do Estado pelo Ministério Público, “[N]a representação orgânica — ao contrá-

rio do que se verifica na representação voluntária e na legal — não existe 

uma relação entre os sujeitos: representante e representado.  Há só um 

sujeito: o representado” 37.
A Constituição e a legislação ordinária referem-se sempre apenas a 

“representação” (n.º 1 do artigo 219.º da Constituição, artigo 3.º do Estatuto 
do Ministério Público e artigo 20.º do Código de Processo Civil) ou a “repre-
sentação em juízo” (epígrafe do artigo 11.º do Código de Processo nos Tri-
bunais Administrativos), pelo que não tomam posição quanto à natureza dessa 
representação.

Tradicionalmente, tem-se entendido que a representação do Estado pelo 
Ministério Público é uma representação orgânica, na medida em que o Minis-
tério Público é um órgão do Estado (NEVES RIBEIRO 38) e figura como sujeito 
da relação material controvertida (LOPES DO REGO 39).

Desta qualificação jurídica decorrem implicações de grande relevância 
prática, nomeadamente a impossibilidade de o Estado constituir advogado e 
afastar a intervenção do Ministério Público, bem como a preferência que os 
magistrados devem atribuir à representação do Estado sobre a dos incapazes 
e dos ausentes 40.

Salvo melhor opinião, este entendimento suscita-me muitas dúvidas.
Em primeiro lugar, o Ministério Público é, de facto, um órgão do Estado, 

mas não é um órgão da pessoa coletiva Estado ou, dito de outra forma, do 
Estado-Administração, que é aquele que é representado nas ações cíveis e 
nas ações administrativas 41.  Trata-se, pelo contrário, de um órgão que se 
integra, à luz do princípio da separação orgânico-funcional de poderes, na 

36 V. FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo, volume I, 3.ª Edição, Almedina, Coim-
bra, 2006, pág. 759.

37 V. ANTÓNIO NEVES RIBEIRO, op. cit., pág. 29.
38 Idem, pág. 28.
39 V. LOPES DO REGO, op. cit., pág. 83.
40 Idem.
41 Como salienta ISABEL ALEXANDRE, “Representação do Estado português em ações civis”, in 

Revista do Ministério Público, Ano 3, n.º 131, pág. 20
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função judicial do Estado, como resulta, aliás, da sua inserção sistemática no 
título V da Constituição dedicado aos Tribunais.

A posição adotada afigura-se, por isso, algo incoerente com a desgover-
namentalização do Ministério Público.

Por outro lado, se é verdade que no quadro legislativo atual o Estado 
não pode afastar a intervenção do Ministério Público através da constituição 
de mandatário judicial — solução com a qual, aliás, discordo —, essa solução 
justifica-se também à luz do conceito de representação legal.

Mais: quando o Ministério Público propõe uma ação em nome do Estado, 
fá-lo sempre por solicitação do órgão que — esse sim — representa organi-
camente o Estado naquele caso, ou seja, será o membro do Governo com-
petente em razão da matéria.

Pode ainda objetar-se que nas ações de contratos e de responsabilidade 
o Estado é citado na pessoa do Ministério Público, tal como, nas restantes 
ações, designadamente nas ações administrativas especiais, é citado o mem-
bro do Governo em representação do ministério ao qual é atribuída legitimi-
dade passiva nos termos do n.º 2 do artigo 10.º do Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos.  Mas isso decorre do facto de se tratar de uma 
representação legal e de a lei determinar que assim seja.

Efetivamente, enquanto a representação orgânica decorre da própria 
natureza das coisas — é, por assim dizer, lógica e ontológica —, a represen-
tação legal decorre de uma opção do legislador.

Por outras palavras: seria possível optar-se por não cometer ao Minis-
tério Público a representação em juízo do Estado, mas seria impossível 
determinar que a pessoa coletiva deixasse de ser representada por um ou 
mais dos seus órgãos, pela simples razão que as pessoas coletivas são 
entidades imateriais que carecem sempre de um ou mais órgão(s) e do(s) 
seu(s) titular(es) para manifestar a sua vontade.  Este é o cerne da distinção 
entre representação orgânica e legal.

Dito isto, fácil será perceber que, na minha opinião, a tese da represen-
tação legal se apresenta como a mais correta, uma vez que também não se 
trata apenas de um simples patrocínio judiciário, que pressupõe uma repre-
sentação voluntária 42.

Esta solução não é infirmada pelo disposto no artigo 11.º do Código de 
Processo nos Tribunais Administrativos, apesar de este preceito tratar conjun-
tamente do patrocínio judiciário e da representação em juízo.

De facto, o n.º 2 do preceito é equívoco, na medida em que estabelece 
que ao Ministério Público cabe a representação nos processos que tenham 
por objeto relações contratuais e de responsabilidade e que as pessoas cole-
tivas de direito público (incluindo o Estado nas ações comuns que não sejam 

42 No mesmo sentido, v. ISABEL ALEXANDRE, op. cit., pág. 43.  Em sentido aparentemente diverso, 
v. SÉRVULO CORREIA, op. cit., pág. 39, quando se refere a uma função de patrocínio judiciário 
do Ministério Público.
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sobre contratos ou sobre responsabilidade) e os ministérios são representados 

em juízo por licenciado em Direito com funções de apoio jurídico ou por 
advogados.  Ou seja, o n.º 2 do artigo 11.º utiliza a expressão “representação” 
em dois sentidos diferentes: trata-se de representação legal no caso do Minis-
tério Público e de patrocínio judiciário nas restantes situações.

Um última nota para salientar que, apesar de o artigo 11.º do Código de 
Processo nos Tribunais Administrativos não consagrar expressamente a pos-
sibilidade de a lei permitir ao Estado a constituição de mandatário, fazendo 
cessar a intervenção principal do Ministério Público — como está previsto no 
n.º 1 do artigo 20.º do Código de Processo Civil —, tal é admissível se for 
consagrado em legislação avulsa.  Este diploma terá de ser uma lei da 
Assembleia da República ou um decreto-lei aprovado ao abrigo de uma auto-
rização legislativa, uma vez que a organização e competência dos tribunais 
e do Ministério Público é matéria integrada na reserva relativa de competên-
cia legislativa da Assembleia da República, nos termos da alínea p) do n.º 1 
do artigo 165.º da Constituição 43.

No entanto, nos casos em que o magistrado do Ministério Público invo-
que o artigo 69.º do Estatuto do Ministério Público, o Estado pode optar por 
constituir advogado, afastando a pessoa que for indicada pela Ordem dos 
Advogados.

43 Esta lei não pode, tão pouco, esvaziar as funções de representação do Estado pelo Minis-
tério Público, sob pena de inconstitucionalidade material por violação do disposto no número 
1 do artigo 219.º da Constituição.


