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[1] Situação que se distingue da 
intervenção acessória do Ministério 
Público na ação quando não represente 
o ausente – artigos 10.º, n.º 1, alínea a), 
do EMP e 325.º, n.º 1, do Código de 
Processo Civil (CPC).

I. Introdução
Uma das importantes atribuições conferidas pelo legislador ao 
Ministério Público, no âmbito da jurisdição cível, é a de represen-
tar os ausentes em parte incerta; sendo que, quando exerce esta 
representação, o Ministério Público tem intervenção principal nes-
ses processos – artigos 4.º, n.º 1, alínea b), e 9.º, n.º 1, alínea c), 
do Estatuto do Ministério Público (EMP), aprovado pela Lei n.º 
68/2019, de 27 de agosto[1]. Visa-se salvaguardar a defesa daqueles 
que por outro modo não se podem defender na lide, uma vez que 
se frustrou a sua citação pessoal, atribuindo-se ao Ministério 
Público a sua representação em juízo.

Neste artigo, abordar-se-ão algumas das questões mais fre-
quentes com que se depara o Ministério Público no âmbito das 
contestações deduzidas na jurisdição cível em defesa dos ausentes, 
no caso das ações declarativas especiais para cumprimento de obri-
gações pecuniárias, previstas no DL n.º 269/98, de 1 de setembro, 
vulgarmente designadas por AECOPs.

Antes de mais, cumpre referir que à tramitação processual 
das ações declarativas especiais para cumprimento de obrigações 
pecuniárias são aplicáveis as disposições que são próprias do pro-
cesso especial regulado no DL n.º 269/98, de 1 de setembro, as 
disposições gerais e comuns e, na sua falta, as regras estabelecidas 
para o processo comum, nos termos do disposto no artigo 549.º, 
n.º 1, do CPC.
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[2] Aprovado pelo DL n.º 34/2008, 
de 26 de fevereiro.

II. Especificidades da defesa dos ausentes 
pelo ministério público 

1. Isenção de Custas Processuais
Nos termos do disposto no artigo 4.º, n.º 1, alínea l), do Regula-
mento das Custas Processuais[2], os ausentes estão isentos de custas 
quando são representados em juízo pelo Ministério Público.

2. Inaplicabilidade do ónus  
de impugnação especificada
Uma importante especificidade da defesa dos ausentes, quando 
representados pelo Ministério Público, é a de lhes não ser aplicá-
vel o ónus da impugnação especificada, ou seja, a não impugnação 
dos factos alegados pelo Autor não tem efeito cominatório. Por 
outro lado, a alegação de desconhecimento de factos pessoais ou 
de que o Réu devesse ter conhecimento não equivale a confissão – 
artigo 574.º, n.º 4, do CPC. Bem se compreende esta opção do 
legislador uma vez que, nestas ações, o Ministério Público des-
conhece a veracidade dos factos que são alegados; não dispondo, 
por isso, regra geral, de elementos que lhe permitam impugnar a 
matéria de facto.

Assim sendo, a defesa do Ministério Público assentará, nomea-
damente, na verificação:
 Da irregularidade da citação edital;
 Da existência de exceções dilatórias;
 Da existência de exceções perentórias;
 Da inviabilidade jurídica do pedido (total ou parcial). 


