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1. Introdução. A. Delimitação do(s) problema(s). Como é sabido, o artigo 

847º do Código Civil [CC] determina no seu nº 1 que “[q]uando duas pessoas 

sejam reciprocamente credor e devedor 2, qualquer delas pode livrar-se da sua 

obrigação por meio de compensação com a obrigação do seu credor, verificados” 

os requisitos de “[s]er  o seu crédito exigível judicialmente e não proceder contra 

ele excepção, peremptória ou dilatória, de direito material” e de “[t]erem as 

duas obrigações por objecto coisas fungíveis da mesma espécie e qualidade”. 

Para tal, devem efetivar a compensação mediante declaração de uma das partes 

à outra, conforme o artigo 848.º nº1 CC. 

Pergunta-se, como e para que efeitos materiais e processuais pode o réu 

e, em geral, a parte passiva contra quem o autor invocar um crédito 3, fazerem 

valer a compensação no atual Código de Processo Civil. 

O ponto de partida dessa reflexão é o que se dispõe nos nºs 1 e 2 al. c) 

do artigo 266º, desde a entrada em vigor da Lei nº 41/2013, de 26 de junho 4: 

“[o] réu pode, em reconvenção, deduzir pedidos contra o autor” e “[a] 

                                                           
1 Professor associado da Faculdade de Direito de Lisboa. Texto atualizado em fevereiro de 2018. 
2 Uma vez que a compensação se faz entre direitos de crédito não é admissível pedido reconvencional de 
compensação na ação de divisão de coisa comum em que os Autores queiram apenas pôr termo à indivisão 
do prédio de que são coproprietários com a Ré; assim, RC 12-3-2013/ Proc. 86/11.2TBVZL-A.C1 (SÍLVIA 
PIRES). 
3 Seja como objeto de pedido de condenação no cumprimento, seja como objeto de pedido de simples 
apreciação positiva da existência do direito de crédito (cf. o artigo 10.º nº 3 als. c) e b), respetivamente). 
4 Os artigos citados ou referidos sem identificação pertencem ao Código de Processo Civil em vigor. 
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reconvenção é admissível nos seguintes casos: […] c) Quando o réu pretende o 

reconhecimento de um crédito, seja para obter a compensação seja para obter 

o pagamento do valor em que o crédito invocado excede o do autor”. Estamos 

perante mais um “remendo” feito ao Código de Processo Civil que parece ter tido 

repercussões fora do seu estrito “locus” da reconvenção. 

Essas repercussões poderão não ter sido antecipadas pelo legislador. Tal 

não é de estranhar: o alegado novo Código de Processo Civil ao ser uma 

formalização de trabalhos preparatórios de uma simples reforma intercalar 

apresenta soluções que se arriscam a desestabilizar o sistema processual no seu 

todo. Em vez da clarificação, criou-se um ruído de fundo que tolda a cristalina 

aplicação das normas 

Mas já lá iremos. 

Complementarmente, aponte-se que a reconvenção “deve ser 

expressamente identificada e deduzida separadamente na contestação, 

expondo-se os fundamentos e concluindo-se pelo pedido, nos termos das alíneas 

c) e d) do no 1 do artigo 552º” (artigo 583º nº 1), podendo o autor responder 

por “réplica para […] deduzir toda a defesa quanto à matéria da reconvenção, 

não podendo a esta opor nova reconvenção” (nº 1 do artigo 584º). Onde há 

reconvenção pode haver mais um articulado, por conseguinte.   

Finalmente, também decorre da conjugação dos artigos 571º nº 2 e 576.º 

nº3, que o réu se pode defender por exceção perentória “quando alega factos 

[…] que, servindo de causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito 

invocado pelo autor, determinam a improcedência total ou parcial do pedido” 

por impedirem, modificarem ou extinguirem “o efeito jurídico dos factos 

articulados pelo autor”. 

 

 2. Mas o presente estudo não terá somente por objeto a determinação do 

âmbito e do sentido deste regime da compensação e da reconvenção no processo 

declarativo comum, na sua relação com o regime das exceções perentórias. 

 Importa, secundariamente, apurar em que medida as soluções do 

processo declarativo comum modelam ou contaminam (consoante o ponto de 
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vista) os processos especiais e o processo de execução para pagamento de 

quantia certa. 

Para os primeiros, tenha-se em linha de conta o artigo 549º nº 1 que dita 

que “[o]s processos especiais regulam-se pelas disposições que lhes são próprias 

e pelas disposições gerais e comuns; em tudo o quanto não estiver prevenido 

numas e noutras, observa-se o que se acha estabelecido para o processo 

comum”. Que soluções derivam deste preceito para a ação declarativa especial 

para cumprimento de obrigações pecuniárias emergentes de    contratos e 

injunção dos artigos 1º a 5º do Anexo ao Decreto-Lei nº 269/98, de 1 de 

setembro 5, para a oposição ao procedimento especial de despejo, quando o 

senhorio haja deduzido um pedido (cumulado) de pagamento de rendas, 

encargos ou despesas (cf. os artigos 15º-B nº 2 al. g), 15.º-F, 15º-H e 15º-I da 

Lei nº 6/2006, de 27 de fevereiro) e para o processo de insolvência, quando o 

devedor queira opor-se, seja ao crédito do credor que pede a insolvência (cf. 

artigo 30º CIRE), seja ao crédito do credor reclamante (cf. artigo 130º CIRE)?  

Enfim, para a execução para pagamento de quantia certa, atente-se, em 

sede de fundamentos de oposição à execução, ao teor, tanto da al. g) do artigo 

729º — inalterada, aliás —, como da nova al. h) do mesmo artigo (“Contra 

crédito sobre o exequente, com vista a obter a compensação de créditos”). 

 

 

B. Enquadramento material. 1. Mas antes de mais, impõe-se perceber que 

efeitos materiais podem ser obtidos com a compensação e o que, 

correlativamente, o devedor compensador pode pretender no plano processual. 

A este propósito não é despiciendo partir do postulado, ínsito ao artigo 20º nº 1 

da Constituição, de que o processo civil é instrumental ao direito material, 

exprimindo-o. É à luz deste princípio que devem ser interpretadas as normas 

respetivas; não o inverso.  

Supomos que há vários efeitos materiais que o devedor compensador 

pode pretender que se possam exprimir processualmente, quando o processo 

seja a via adequada para a sua produção. Isto não quer dizer que uma mesma 

                                                           
55 E dos artigos 15º a 18º do mesmo Anexo quando em sede de oposição ao requerimento de injunção. 
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instância ou causa os tenha de assegurar a todos, mas que o processo civil, no 

seu todo, os tem de assegurar no seu sistema de meios de tutela, autónomos 

ou incidentais. 

 

2. O ponto de partida, inquestionável, é o de que a compensação 

constitui um dos factos extintivos das obrigações, além do cumprimento, 

como decorre do artigo 395º CC, da sua arrumação no Capítulo do Código Civil 

com essa epígrafe e, bem assim, do teor do artigo 847º nº 1 CC. 

Em consequência, o devedor que faça uso da compensação, como provoca 

a extinção total ou parcial da dívida há de querer invocar aquele facto extintivo 

no processo civil. Importa, porém, distinguir, os termos dessa pretensão de 

compensação, distinguindo entre compensação extrajudicial e compensação 

judicial, consoante a declaração de compensação foi produzida fora da ação 

pendente ou é produzida na ação pendente. 

 Se a declaração de compensação já foi feita (compensação 

extrajudicial, normalmente, por via extrajudicial, mas também em 

reconvenção de ação pretérita já transitada em julgado) pode querer usá-la 

como fundamento de ação para obter uma sentença de simples apreciação 

negativa da dívida ou como fundamento de defesa contra ação de condenação 

ou de execução no pagamento do crédito extinto. Ora, nesta última hipótese, o 

réu devedor alegará (e provará) a compensação como facto que serve de causa 

extintiva do direito invocado pelo autor, determinando, no plano processual, a 

improcedência total ou parcial do seu pedido, conforme os já referidos artigos 

571º nº 2 e 576.º nº3. Se esta mera função de causa de improcedência do 

pedido do autor deve ser deduzida por via de exceção perentória ou por via de 

reconvenção entra já no domínio do nosso tema. 

Esta dúvida adensa-se se a declaração de compensação ainda não foi 

feita. Efetivamente, pode perguntar-se se o devedor a pode produzir 

judicialmente, não em ação constitutiva autónoma, pois não tem necessidade, 

mas na defesa — aproveitando o momento processual — de ação condenatória 

ou de ação executiva. Se nestas últimas, por serem ações de cobrança, já há 
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necessidade material, faltará saber se o processo admite essa utilidade por via 

de exceção perentória ou se por via de reconvenção. 

Deste modo, e em qualquer das hipóteses, a compensação assume-se 

como fundamento material de defesa do devedor contra uma ação de 

cobrança, declarativa ou executiva. 

 

3. Em segundo lugar, o devedor compensador é um credor do seu 

credor. Por isso, poderá, ao abrigo do artigo 817º CC pretender exigir 

judicialmente o cumprimento do crédito pelo segundo ou executar o respetivo 

património, uma vez obtido título executivo (cf. o artigo 10º nº 5). 

Essas pretensões de cumprimento ou cobrança podem ou não ter 

autonomia perante a pretensão de compensação. 

Efetivamente, enquanto o valor do contra crédito do devedor não 

ultrapassar o do crédito, a pretensão de cumprimento não apresenta autonomia 

no quadro dos requisitos da compensação (cf. artigo 847º nº 1 CC). A 

compensação permite exercer a exigibilidade unilateralmente — pois o devedor 

não paga; faz-se pagar — e ao mesmo tempo extinguir uma dívida. Nesse 

contexto, o devedor compensador tanto pode compensar, como pode colocar 

uma ação declarativa autónoma de condenação (ou, uma vez obtido título 

executivo, instaurar execução) do seu credor para a totalidade da dívida se não 

compensou, opção economicamente irracional  7. 

Já na parte — no plus—  em que o valor do contra crédito ultrapassar o 

do crédito, a pretensão de cumprimento ou cobrança apresenta autonomia, 

apenas podendo fundar ação condenatória ou ação executiva do devedor 

compensador contra o seu credor. 

No plano processual, a dúvida (em ambos os cenários), reside em se a 

referida ação condenatória pode, por economia processual, ser deduzida em 

                                                           
7 Note-se, justamente, que a  jurisprudência sobre os processos especiais com dois articulados tende a 
defender a exclusão legal da alegabilidade da compensação, pese embora a dita irracionalidade económica. 
Veja-se a nota 55. 
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reconvenção de ação declarativa ou no incidente de oposição à ação executiva 

do devedor 8.  

 

 4. Do exposto conclui-se, em primeiro lugar, que o direito material associa 

à compensação de créditos um efeito ou função primária — a extinção do 

contra crédito — e um efeito ou função secundária, porque consumida pela 

primeira — a imposição unilateral do cumprimento.  

 Esta conclusão tem como consequência processual que, dada a já referida 

instrumentalidade do processo civil perante o direito material, o processo civil 

tem sempre de assegurar ao devedor a possibilidade de opor ao seu 

credor a compensação, quando este queira cobrar o seu credito, seja em 

condenação, seja em execução. Qualquer compensação: a já consumada e a 

que queira realizar no próprio processo. Se esta segunda (a compensação 

judicial) não estivesse também garantida e, nomeadamente, o devedor tivesse 

de pagar “agora” uma dívida que já podia ser extinta e de compensar noutra 

ação, teríamos o processo civil a servir de obstáculo ao direito material, apesar 

de lhe dar expressão — tardia, justamente.  

No entanto, sabemos que esta tem sido a solução defendida em vários 

acórdãos respeitantes às ações especiais referidas atrás; porém, ao contrário do 

que neles se afirma, um entendimento que exclua o exercício da compensação 

em defesa de uma petição de cobrança viola o artigo 20º nº1 da Constituição9. 

Pela sua importância, esta chamada de atenção não pode deixar de ser 

feita já neste momento. 

 

5. Em segundo lugar, também se retira do direito material que, na parte 

do valor do contra crédito que esteja “em excesso” sobre o valor da dívida, 

nenhuma função material específica está associada à compensação, entrando-

                                                           
8 Em abstrato, também se pode discutir se, obtida condenação do credor na oposição à execução, o devedor 
poderia instaurar no mesmo processo executivo uma contra ação executiva ao credor. O sistema processual 
rejeita, em absoluto, essa possibilidade: cada parte terá de executar a outra em ação autónoma. 
9  Discordamos, assim e com o devido respeito, da jurisprudência que pugna pela constitucionalidade da 
inadmissibilidade de compensação judicial na ação especial dos artigos 1º e ss. do Decreto-Lei nº 269/98, de 
1 de setembro. Cf., nomeadamente, os acs. RL 6-5-2010 / Proc. 372220/08.0YIPRT-A.L1-8 (CATARINA ARÊLO  
MANSO), RP 12-5-2015 / Proc. 143043/14.5YIPRT.P1 (RODRIGUES PIRES), RC 7-6-2016 / Proc. 
139381/13.2YIPRT.C1 (FONTE RAMOS) e o ac. RG 22-6-2017 / Proc. 69039/16.0YIPRT.G1 (ANA CRISTINA 
DUARTE). 
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se no domínio puro da função de cobrança do artigo 817º CC. Efetivamente, 

extinta a dívida que o onerava, o compensador fica cingido ao seu papel de 

credor; um credor como outro qualquer. 

Ora, contrariamente à primeira função que é intrínseca à compensação, a 

função de cobrança do excesso é alheia à compensação.  

Esta assimetria substantiva, tem uma consequência processual 

importante: o processo civil não tem de assegurar que a cobrança do crédito 

sobrante tenha lugar na mesma ação em que a compensação foi invocada pelo 

devedor; nomeadamente, não tem de assegurar a admissão de um pedido de 

condenação do autor, com a inerente obtenção de título executivo (cf. o artigo 

703º nº 1 al. a)). Razões de economia processual e razões de simplificação e 

especialização processuais podem ditar a consagração ou não consagração da 

correlativa figura processual da reconvenção, sem que a não consagração viole 

o artigo 20º nº 1 da Constituição. 

 

6. Temos colocados, assim, os postulados e as delimitações sobre que 

construiremos as nossas reflexões. Vamos de seguida aplicá-los aos concretos 

regimes do processo declarativo comum, dos processos declarativos especiais e 

da ação executiva 

Esperamos com o presente texto acrescentar o nosso contributo a uma 

matéria tão controvertida. Ver-se-á que os parâmetros materiais impõem, salvo 

melhor entendimento, uma leitura da problemática da compensação no processo 

civil diferente da que tem sido seguida por alguns tribunais. 

 

 

2. A questão no processo declarativo comum. A. compensação 

extrajudicial. Como é sabido, no direito pretérito era pacífico que a 

compensação extrajudicial 10, integrava o leque dos factos extintivos que podiam 

ser opostos ao autor a título de exceção perentória extintiva.  Mas, já o modo 

                                                           
10 Como dissemos, a compensação é extrajudicial no sentido de que não é feita por ato processual da ação 
pendente. Abrange tanto a declaração de compensação realizada por carta registada ou por notificação avulsa 
(cf. o artigo 256º), entre outros meios sem valor de ação (e não, como pedido de uma ação constitutiva, dada 
a faltra de interesse processual), como a declaração de compensação operada judicialmente em ação pretérita. 
Num caso e no outro ocorreu um facto extintivo da dívida, fora da ação pendente.  
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de se operar judicialmente a compensação ainda não consumada (compensação 

judicial) era controvertido: seria a título de exceção perentória ou como 

fundamento de pedido reconvencional? 11 

 Vamos revisitar e atualizar essa problemática, ao analisarmos o âmbito 

da reformulada al. c) do nº 2 do artigo 266º. Justamente, tem-se discutido se a 

mesma abrange toda e qualquer compensação12, ou se apenas a compensação 

judicial. 

O nosso entendimento é o de que a dita alínea apenas abrange a 

compensação judicial; a compensação extrajudicial tem a natureza de exceção. 

Passemos a demonstrá-lo. 

 

2. Efetivamente, a compensação já consumada integra o leque dos factos 

extintivos que podem ser opostos ao autor a título de exceção perentória 

extintiva, pois que nela encontramos a característica distintiva de uma exceção 

perentória: os respetivos “factos são subsumíveis a uma norma que produz um 

efeito […] sobre o pedido formulado pelo autor” (TEIXEIRA DE SOUSA 14). Essa 

norma é o nº 1 do artigo 847º CC: o devedor vai “livrar-se da sua obrigação”. 

Por outro lado, trata-se de “alegação de um efeito […] extintivo já produzido 

antes da pendência do processo”, citando, ainda, TEIXEIRA DE SOUSA 15. 

Em consonância, o réu que apenas queira invocar a extinção da sua 

dívida, terá o ónus de alegar e provar o facto  (passado) da declaração de 

compensação do qual adveio o efeito extintivo, nos termos gerais dos artigos 

571º nº 2 in fine e 572º al. c) e 342º nº 1 CC. Não há lugar a réplica (cf. artigo 

584º a contrario), pelo que o autor tem o ónus de impugnar o facto, em resposta 

apresentada no início da audiência prévia ou da audiência final, ao abrigo do 

artigo 3º nº 4.  

                                                           
1111 No direito pretérito conseguimos apurar, pelo menos, cinco posições sobre o problema da forma de dedução 
processual da compensação (!). Por todos, cf., REMÉDIO MARQUES, Acção declarativa à luz do Código revisto 
(pelo Decreto-Lei nº 303/2007, de 24 de agosto), 300 ss.  
12 Assim, LEBRE DE FREITAS / ISABEL ALEXANDRE, Código de Processo Civil anotado I 3, 2014, 522, apoiado 
em argumento de PAULO RAMOS DE FARIA / ANA LUÍSA LOUREIRO, Primeiras notas ao novo Código de 
Processo Civil I, 2013, em nota ao artigo 266º. 
14 As partes, o objecto e a prova na acção declarativa, 1995, 161. 
15 As partes cit., 161. 
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Já notámos que nessa circunstância a declaração de compensação já foi 

emitida pelo devedor,  seja por via extrajudicial, seja mesmo por via 

reconvencional em ação pretérita transitada em julgado. Ou seja: a extinção de 

uma dívida do réu em certa ação passada pode ser depois invocada por este a 

título de exceção perentória em posterior ação, declarativa ou executiva. 

Além de impugnar, o autor poderá, ainda, alegar exceção perentória ou 

dilatória de direito material, ao abrigo da al. a) do nº 1 do artigo 847º CC16. O 

entendimento de que a oralidade dessa impugnação 17 aconselharia a que 

mesmo a compensação extrajudicial fosse invocada em reconvenção, para 

assegurar-se-lhe a réplica (cf. o artigo 584º nº 1), constitui um enviesamento 

da própria al. c) do nº 2 do artigo 266º e do sistema de dedução das exceções 

no Código de Processo Civil de 2013. 

A falta de impugnação pelo autor da compensação do réu, importa a 

admissão por acordo dos factos novos que suportam a exceção da compensação, 

por força do artigo 587º nº 1 segunda parte, conjugado com o artigo 574º 

 

3. No entanto, alguma jurisprudência insiste em que a compensação já 

efetuada deve ser feita valer na reconvenção, seja por a letra do artigo 266º nº 

2 al. c) não distinguir, seja por força do requisito da exigibilidade judicial do 

contra crédito do devedor (cf. artigo 847º nº 1 al. a) CC). 

 Com o devido respeito, tal jurisprudência lavra numa menos feliz 

interpretação da lei, processual e material.  

Quanto à al. c) do nº 2 do artigo 266º deve ser notado que a sua primeira 

parte supõe a necessidade de “reconhecimento do crédito […] para obter a 

compensação”. Ora, é bom de ver que se a compensação extrajudicial aqui 

coubesse o réu pediria o reconhecimento judicial de um crédito seu que já estava 

extinto pelo ato jurídico anterior da compensação. Além disso, se o réu pudesse 

alegar a compensação extrajudicial na reconvenção, necessariamente isso 

                                                           
16  Exceção material dilatória é, por ex., a exceção de não cumprimento; exceção material perentória é, entre 
outras, a prescrição. Processualmente, são qualificáveis como exceções perentórias modificativas e extintivas, 
respetivamente. 
17 Salvo entendimento diverso do juiz, ao abrigo do artigo 547º. 
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implicaria que, afinal, aquela não tivera efeito, ignorando-se que o efeito do 

artigo 847º nº 1 já se dera ex lege 19. 

Mais: imagine-se que o credor passara quitação da extinção da dívida do 

devedor por compensação, o que é, aliás, uma forma de confissão dessa 

extinção20. Ora se ele insistir em cobrar a totalidade do crédito naturalmente 

que o devedor lhe vai opor que o crédito já se extinguira. 

Em suma: se o réu já fez a declaração de compensação, nomeadamente 

por carta registada ou por notificação avulsa (cf. o artigo 256º), — antes, até, 

de ser citado para a ação de condenação — não precisa, por inútil, de voltar a 

realizar a compensação. 

Por isso, deve ser julgado improcedente o pedido (constitutivo) 

reconvencional de compensação extrajudicial, em face do direito vigente.  

 

4. Já quanto ao artigo 847º nº 1 CC, a mesma jurisprudência parece 

confundir exigibilidade judicial do contra crédito do devedor, com 

reconhecimento judicial do mesmo.  

É que “ser o seu crédito judicialmente exigível” significa ser 

(imediatamente) cobrável para os efeitos do artigo 817º CC 21, maxime, por 

ação declarativa ou executiva. Por esta razão, não é judicialmente exigível uma 

obrigação natural, um crédito ainda não constituído na esfera jurídica do devedor 
22, ou o crédito não vencido ou sujeito a condição suspensiva23 . Pelo contrário, 

o crédito não tem de estar judicialmente reconhecido, nem ser objeto de título 

executivo 24. 

                                                           
19 Diversamente, se o réu optasse novamente por voltar a interpelar o seu credor extrajudicialmente para o 
“relembrar” da pretérita compensação extrajudicial, esta já teria eficácia à data respetiva. 
20 O que é, aliás, desnecessário para a eficácia do ato de compensação, conforme o artigo 848º nº 1 CC. 
21 Assim, bem nota o ac.  RL 15-11-2012 / Proc. 3342/11.66YYLSB-D.L1-6 (VÍTOR AMARAL) que o crédito é 
judicialmente exigível “quando ao credor respectivo assiste o direito de exigir em tribunal o cumprimento 
imediato, seja através de acção executiva (por dispor de título executivo), seja de acção declarativa (se carecer 
desse título), para reconhecimento da existência e exigibilidade da obrigação, na qual se condene o devedor 
no cumprimento imediato”. 
22  Neste sentido, o ac. RP de 9-5-2007, CJ 32 / III (2007), 172 e o ac. RC 3-12-2009 / Proc. 436/07.6TBTMR.C1 
(FALCÃO DE MAGALHÃES): “o requisito de compensação que se traduz na necessidade de o crédito ser exigível 
judicialmente, significa tão só que o mesmo deve ser susceptível de ser reconhecido em acção de 
cumprimento”, ou seja “o crédito invocado para operar a compensação (crédito activo) não tem de se mostrar 
aceite pela parte contra o qual se pretende fazer valer – e também não tem de ser um crédito que previamente 
haja sido judicialmente reconhecido”. 
23 RL 15-11-2012 / Proc. 3342/11.66YYLSB-D.L1-6 (VÍTOR AMARAL). 
24 Assim, RL 15-11-2012 / Proc. 3342/11.66YYLSB-D.L1-6 (VÍTOR AMARAL). 
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No entanto, se o réu quiser opor um crédito ainda não constituído, mas 

que se possa constituir mediante reconhecimento na reconvenção, aí, sim, 

entrará no âmbito da al. c) em questão. Por ex., o réu não pode compensar 

como facto extintivo do pedido condenatório do credor um seu crédito 

indemnizatório por incumprimento contratual 25, a menos que ele seja conhecido 

em reconvenção 26.  

Naturalmente que, repetimos, o credor pode impugnar ou contra 

excecionar a compensação já operada, o que não se confunde com um pretenso 

ónus de ter de ser o réu a pedir a declaração do contra direito. Também não se 

confunde com aquele (inexistente) requisito, o ónus de o réu ter que provar os 

factos da compensação, nos termos gerais do artigo 342º nº 2 CC, salvo se 

beneficiar do referido efeito cominatório do artigo 587º nº 1 segunda parte.  

 

5. Já o réu que, além de invocar a extinção da sua dívida, quer 

também obter o pagamento do valor em que o crédito invocado excede 

o do autor, deve reunir as duas pretensões em reconvenção, ao abrigo da 

segunda parte da al. c) do nº 2 do artigo 266º.  

       Trata-se de um pedido condenatório que, para ser procedente, pressuporá 

o conhecimento pelo tribunal da prévia extinção da dívida por compensação 

extrajudicial. Ou seja: porque esta já ocorreu, a simples declaração da extinção 

constituirá um pressuposto da condenação.  

         Beneficiará, assim, de uma solução de economia processual, mas que bem 

pode não usar. Na verdade, a dedução de pedido de condenação reconvencional 

é uma mera faculdade que a lei dá ao réu, o qual pode sempre deduzir o pedido 

condenatório em ação própria. 

 

 

                                                           
25 Exemplo dado por PIRES DE LIMA / ANTUNES VARELA, Código Civil anotado II, 1986, 136. 
26 Mas já poderá opor um crédito que decorra do título material apresentado, embora esteja a ser discutido 
noutro processo: nessa eventualidade o crédito é em si mesmo judicialmente exigível e existente (contra, o 
ac. RL 18-2-2016 Proc. 14891/15.7T8LSB-B.L1-8  (TERESA PRAZERES PAIS) que considerou que se crédito 
do devedor está a ser discutido noutra ação então não é judicialmente exigível), podendo levantar-se, sim, 
problemas de litispendência ou, pelo menos, de prejudicialidade decisória. Aquela levanta-se se a 
compensação for fundamento de reconvenção pois que esta produz um caso julgado material; a segunda, se 
a compensação for fundamento de exceção, pois não há caso julgado sobre os fundamentos.  
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B. Compensação judicial. 1. Já quanto à compensação que o réu queira 

consumar por ato da ação pendente discutia-se, no direito pretérito, como devia 

ser processualmente declarada na ação de cobrança. 

Para a maioria da doutrina 28, também a compensação judicialmente 

consumada na ação pendente devia ser feita a título de exceção, atenta a 

eficácia material extintiva pretendida e a improcedência do pedido (processual) 

do autor daí resultante. Naturalmente que a contestação valeria, nessa parte, 

como declaração de compensação, tendo o réu de alegar e provar o contra 

direito. O reconhecimento do direito valeria como mero fundamento da 

compensação, não tendo a força de caso julgado material, salvo o disposto no 

artigo 96º nº 2, atual artigo 91º nº 2. 

Nos casos em que o contra crédito fosse superior ao do autor e o réu 

pretendesse exigir judicialmente o cumprimento do que faltasse pagar, usaria 

da reconvenção nessa parte, ao abrigo do artigo 274º nº 2 al. b) 29. 

Portanto, operava-se, se necessário, um fracionamento quantitativo da 

relevância processual do contra crédito 30. 

Para outra doutrina, toda a compensação judicial (fosse qual fosse o seu 

valor) devia ser consumada pela via da reconvenção, fosse porque a letra 

daquele preceito não fazia distinções, sendo clara a referência ao “réu [que] se 

propõe obter a compensação”, fosse porque a solução maioritária seria inviável 

para os contra créditos ilíquidos 31. O valor do contra crédito não determinava, 

afinal, o meio processual. 

 

 2. Por nosso lado, pensamos que no direito pretérito, apesar da 

literalidade do artigo 274º nº 2 al. b), cabia ao réu optar, em razão do efeito ou 

                                                           
28 Para um apanhado geral da questão na doutrina e jurisprudência no domínio do Código “velho”, remetemos, 
novamente, para REMÉDIO MARQUES, Acção cit., 300 ss. 
29 “Quando o réu se propõe obter a compensação ou tornar efectivo o direito a benfeitorias ou despesas 
relativas à coisa cuja entrega lhe é pedida”. 
30 Assim, STJ 28-5-2009/ Proc. 09B0676 (ÁLVARO RODRIGUES): “Nos casos em que estamos perante um 
contracrédito do réu de montante superior ao do autor e aquele pede, na contestação da acção que lhe foi 
movida por este, a compensação de tal crédito, estaremos perante um pedido de natureza reconvencional 
(compensação pedido). Porém, nos casos em que, sendo o contracrédito do réu de montante inferior ao crédito 
do autor, aquele apenas alega tal crédito, não pedindo a condenação do autor no seu pagamento, mas 
invocando matéria factual que, em caso de provada, reduzirá ou impedirá a produção dos efeitos jurídicos dos 
factos alegados pelo autor, estaremos perante a dedução de uma excepção peremptória (compensação 
excepção)”. 
31 Assim, TEIXEIRA DE SOUSA, As partes cit., 172-173 
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função material que pretendesse alcançar: se o efeito extintivo, se o efeito de 

cobrança do crédito do autor 32.  

 Se o réu quisesse realizar o efeito ou função primária da 

compensação, i.e., o efeito extintivo da compensação, alegaria a título de 

exceção perentória os factos requisitos da compensação, maxime, a aquisição 

da titularidade de um direito seu, mas o valor deste seria apenas relevante no 

âmbito da extinção. Era irrelevante o valor do contra crédito: se o réu não 

quisesse “aproveitar” a ação para obter a condenação do autor no restante, 

podia muito bem fazê-lo, ao abrigo do princípio dispositivo. De todo o modo, não 

lhe estava vedado pedir ao tribunal uma decisão incidental com valor de caso 

julgado material tanto quanto à existência do contra direito, como quanto à 

extinção da sua dívida, enquanto questões suscitadas, ao abrigo do artigo 91º n 

º2 33.  

 Já se o réu quisesse exercer a função de cobrança, ao abrigo do artigo 

817º CC — o que se só configuraria quando o contra crédito do réu fosse superior 

ao do crédito do autor — o réu, além da exceção de extinção do crédito do autor, 

pediria a condenação deste na diferença para obter título executivo (cf. artigo 

703.º nº 1 al. a)) 35. Para tal, a aquisição da titularidade de um crédito teria 

valor autónomo como facto constitutivo do seu próprio direito de crédito.  

Justamente, note-se que a reconvenção tem como função, em 

homenagem à economia processual, permitir a dedução de pretensões fundadas 

em factos constitutivos do réu contra o autor. Não se trata de negar o direito do 

autor, mas de opor direitos do próprio réu: o direito à indemnização por 

benfeitorias 36, o pedido de divórcio do mesmo casamento, a aquisição por 

usucapião da propriedade reivindicada. 

                                                           
32 Era essa a posição de REMÉDIO MARQUES, ob. cit., 303 ss. 
33 De outro modo, a extinção da sua dívida relevaria apenas como fundamento da improcedência do pedido do 
autor. 
35 O que o réu não podia – e continua a não poder —, era reconvir somente a condenação do autor no 
pagamento da totalidade do contra crédito e não operar a compensação. Se é certo que a compensação é uma 
faculdade de qualquer devedor e, não, uma obrigação ou um ónus, porém, falta-lhe fundamento 
reconvencional típico para justificar a discussão de um crédito alheio à relação controvertida.   
36  Por ex., na ação de divisão de coisa comum, pode ser “deduzida reconvenção em que o demandado formule 
pedido de indemnização por benfeitorias feitas no prédio dividendo” (ac. RG 25-9-2014/Proc. 260/12.4TBMNC-
A.G1 (CARLOS GUERRA)). 
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 Portanto, na reconvenção fazem-se valer contra pedidos que, de outro 

modo, teriam de ser deduzidos em separado. Concomitantemente, a decisão 

sobre o pedido do réu reconvinte faz caso julgado material. 

 

 3. Chegados, enfim, ao atual artigo 266º nº 1 al. c), o que encontramos? 

Encontramos que o legislador quis, claramente, eliminar qualquer dúvida 

sobre o modo de operar processualmente a compensação ainda não invocada.  

Assim, o réu deve deduzir pedido reconvencional tanto para efeitos 

extintivos (“para obter a compensação”), como para os estritos efeitos de 

cobrança do seu crédito (“obter o pagamento do valor em que o crédito invocado 

excede o do autor”). Pode falar-se num ónus de concentração na reconvenção 

da apreciação do contra crédito que o réu queira opor judicialmente ao autor 37: 

o réu que queira invocar judicialmente o contra crédito (pois tal reside na sua 

inteira disponibilidade privada) apenas o pode fazer em reconvenção. 

Para tanto, tem o ónus de alegar e de provar os factos essenciais que se 

configuram como requisitos materiais da compensação, nos termos gerais dos 

artigos 5º nº 1 primeira parte e 342º nº 1 CC 38. 

Os comentários que se possam fazer sobre esta solução devem distinguir 

o plano teórico do plano prático.  

 

4. No plano teórico, consagrou-se a doutrina minoritária, assistindo-se a 

uma associação entre duas funções materiais diferentes: se para a função de 

cobrança é imprescindível uma decisão com valor de caso julgado, tal não é 

                                                           
37 Apesar da letra da lei, não parece de admitir-se que o réu, que não “pretende o reconhecimento de um 
crédito”, possa operar a compensação judicial por meio de exceção perentória; isso esvaziaria o preceito de 
utilidade. Mas e se o réu quiser compensar extrajudicialmente ao processo, estando este já pendente? Como 
demonstraremos adiante, o processo civil não pode restringir a eficácia do artigo 848º nº 1 CC: o devedor 
conserva intacta a sua faculdade de compensação fora do processo. Por isso, a compensação extrajudicial 
superveniente é um facto extintivo que terá de ser alegado em articulado superveniente (cf. o artigo 588º nº 
1), sob pena de não ser considerado na sentença. 
38 Veja-se que enquanto na invocação da compensação extrajudicial o objeto dos ónus da alegação e da prova é o 
facto da declaração de compensação, na invocação  da compensação extrajudicial o objeto dos ónus da alegação 
e da prova são os respetivos pressupostos materiais, como seja o contra crédito. Trata-se, afinal, da prova dos 
factos em que se baseiam as exceções invocadas  perentória ou que constituem a causa de pedir, respetivamente, 
para os efeitos do artigo 5º. 
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necessário para a função de compensação pura; melhor seria que fosse deixada 

ao réu a disponibilidade para usar ou não do artigo 91º nº 1 39.  

Porventura, dirão alguns que a compensação ainda não operada traz à 

colação um direito (do réu) novo à causa, pelo que mereceria sempre decisão 

com valor de caso julgado. No entanto, como bem nota o ac. RP de 23-2-2015 

/ Proc. 95961/13.8YIPRT.P1 (MANUEL DOMINGOS FERNANDES) “o chamamento 

de uma nova relação jurídica a tribunal também acontece na novação (artigo 

857.º do CCivil), cuja natureza de excepção peremptória não é discutida” 40. 

Por outro lado, em caso de improcedência da reconvenção-compensação, 

o réu vê, seguramente, formar-se contra si um caso julgado negativo o que, no 

direito anterior era duvidoso 41, dada a apreciação da existência do seu crédito 

ser mero fundamento da contestação. Há, pois, ganhos de segurança jurídica, 

mas que podem fazer o réu pensar duas vezes antes de usar do meio. Se ele 

perder na reconvenção, não mais pode invocar aquele fundamento 

compensatório. 

 

5. No plano prático, e visto que já antes o pedido do contra crédito era 

passível de reconvenção, há algumas novidades e outras continuidades. 

A primeira novidade reside em a compensação ter sido separada do grupo 

das demais exceções para efeitos de articulados. Efetivamente, ao garantir-se 

réplica à reconvenção, a compensação passou a ser a única exceção perentória 

que admite réplica. Recorde-se que no direito anterior cabia sempre réplica à 

matéria das exceções (cf. artigo 502º nº1 primeira parte do Código de Processo 

Civil anterior) e que no direito atual o contraditório respetivo é relegado para a 

audiência prévia, como já tivemos ensejo de notar. 

                                                           
39 Repare-se, ainda, que estamos a dar de barato que a compensação em questão é a ainda não consumada 
e, por isso, aquela em que a discussão sobre a existência do crédito do réu pode fazer sentido. 
40 Identicamente, LEBRE DE FREITAS, A Ação declarativa comum. À luz do Código de Processo Civil de 2013 
3, 2013, 126. 
41 No sentido afirmativo, RP 18-3-2014/Proc. 556/12.5TBTMR-A.C1 (SÍLVIA PIRES): “numa situação em que 
os Réus invocaram, por excepção, a constituição de um crédito sobre o Autor, como fundamento da extinção 
do crédito alegado por este, por compensação, tendo essa excepção sido julgada improcedente, por falta de 
prova da existência daquele contra-crédito, deve considerar-se que se formou caso julgado sobre tal questão, 
o que impede que o Réu reclame o seu pagamento em nova acção”. 
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Também em consequência desta nova qualificação da compensação, ela 

beneficia do tratamento diferenciado próprio de toda e qualquer reconvenção: a 

reconvenção permite sempre a produção de mais prova testemunhal (cf. o artigo 

511º nº 2), e a desistência do pedido não tolhe a subsistência da reconvenção, 

graças ao artigo 286º nº 2, entre outras especialidades. 

A segunda novidade diz respeito à competência absoluta: enquanto o 

conhecimento por exceção não tange a competência absoluta do tribunal, graças 

ao artigo 91º nº 1 (e também graças ao artigo 92º), já o conhecimento por 

reconvenção apenas pode ter lugar no âmbito da competência absoluta do 

tribunal, sob pena de o reconvindo ser absolvido da instância, por força do artigo 

93º nº 1. Tal é a consequência de o tribunal conhecer do contra crédito do 

devedor de modo autónomo.  Como resultado, nem sempre a compensação-

reconvenção será admitida. 

A terceira novidade é a de que, como a reconvenção não admite alteração 

da forma de processo, passa a estar excluída a compensação que corresponda 

a forma de processo diferente, por força do artigo 266º nº 3. No entanto, atenta 

a regra do artigo 548º não parece que tenha reais consequências no atual 

Código. 

 

6. Ainda no plano prático, já não constituem novidades as consequências 

que estão associadas à dedução de reconvenção para obter o pagamento do 

valor que exceda o contra crédito. Essas consequências já existiam no direito 

pretérito. 

Desde logo, quanto à competência em razão do valor: por força do artigo 

93º nº 2, se, por virtude da reconvenção, o tribunal deixar de ser competente 

em razão do valor, deve o juiz oficiosamente remeter o processo para o tribunal 

competente. Ora, essa alteração do valor ocorre se o réu pedir a condenação do 

autor no referido valor adicional à sua dívida, dado que deste para cima entende-

se que o reconvinte deduz um pedido que não está compreendido — extravasa 

— o litígio que o autor configurara, pelo que esse valor adicional do pedido do 

réu é somado ao valor do pedido formulado pelo autor, por força do artigo 299º 

nº 2, conjugado com o artigo 530º nº 3. 



17 
 

Efetivamente, por força do artigo 530º nº 3 in fine, enquanto a mera 

compensação de créditos — i.e., a compensação exceção invocada em 

reconvenção  42— não configura um pedido distinto, a contrario o pedido de 

condenação do autor no valor em que excede o crédito do réu releva 

autonomamente, tanto assim que o reconvinte terá de pagar uma taxa de justiça 

própria (suplementar). 

 

C. Compensação superveniente. 1. Dado o princípio da concentração tanto 

da defesa, como da reconvenção na contestação (cf. os artigos 573º e 583º nº 

1) o réu tem o ónus de na contestação invocar a compensação extrajudicial já 

ocorrida até à data respetiva ou declarar a compensação que ainda não fizera 

extrajudicialmente. Após a contestação, qualquer compensação não 

superveniente deve ser rejeitada. 

         Cabe, porém, perguntar se o réu pode, efetivamente,  alegar a 

compensação superveniente na ação declarativa, ou seja, a compensação 

cujos pressupostos se hajam concluído em momento posterior à contestação, 

ergo, ao momento devido para a reconvenção ou para a alegação de exceções. 

Por ex., A e B são reciprocamente mutuários, e A pede a condenação de B na 

devolução de € 25 000 a título de capital mutuado, mas sucede que, já depois, 

da contestação, o A deixa, por sua vez, de pagar as suas prestações do mútuo 

de € 10 000 que celebrara com B. Como relevar processualmente esse contra 

crédito em mora superveniente? Ou ainda: na ação de despejo instaurada por C 

contra D por falta de pagamento de rendas, D vem invocar um contra crédito do 

valor de obras que o senhorio se obrigara por escrito a pagar em data que se 

venceu já depois da contestação. 

          No direito anterior o problema não se colocava: a situação de 

compensação posterior à compensação tinha – pese embora a discussão quanto 

ao seu enquadramento na reconvenção -  a natureza processual de facto 

extintivo superveniente que podia ser alegado em articulado posterior ou em 

novo articulado (cf. o anterior artigo 506º nº 1). Ora, no direito atual, permanece 

inalterado teor do, correspondente, artigo 588º nº1.  

                                                           
42 Neste sentido, LEBRE DE FREITAS / ISABEL ALEXANDRES, Código I cit., 592. 
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        Dir-se-ia, pois, que a compensação superveniente pode ser oposta nas 

mesmas condições que já vigoravam no Código anterior. No entanto, como 

conciliar essa conclusão literal, com a circunstância de a compensação ter sido 

“reconduzida” à reconvenção, no artigo 266º nº 2 al. c)?  

 

2. Antes de darmos uma resposta, deve ser dito que um ponto de vista que 

pugnasse pela inadmissibilidade de invocação superveniente da compensação 

teria como consequência impor que o réu fosse condenado por uma dívida que 

já podia extinguir, tendo de “esperar” pela oposição à execução para a poder 

trazer perante um tribunal. Entretanto, bem poderiam os seus bens ser 

penhorados, sem citação prévia, dada a sujeição da execução de sentença à 

forma sumária, nos termos dos artigos 626º nº 2 e 855º. Deste modo, estar-se-

ia a violar o artigo 20º nº 1 CRP, pelas razões já expostas inicialmente da função 

material da compensação. 

         Mesmo que o devedor pretendesse, em alternativa, operar a compensação 

fora da ação declarativa — i.e., por compensação extrajudicial “pura” — teria de 

esperar pela oposição à execução para a poder relevar. Isto porque enquanto 

não afastar os efeitos do título executivo, o direito à execução do credor tem as 

“forças” que decorrem daquele, nos termos dos artigos 817º CC e 10º nºs 4 e 

5. 

   Em suma: estaria criada uma “zona cega” para o processo civil: o processo 

civil conheceria das situações de compensação até à data da contestação e a 

partir da data da dedução da oposição à execução, mas não entre esses dois 

termos 43.  Novamente, o direito material teria no processo civil um obstáculo. 

      Temos, aqui, que deve ser sempre admissível a invocação na ação 

declarativa da compensação cujos pressupostos se hajam concluído em 

momento posterior à contestação. Como? 

  

 3. A resposta que propormos é a seguinte. 

                                                           
43 Se o processo civil permanece, em qualquer dos casos, “cego” à situação de compensação ocorrida na 
pendência do recurso da sentença condenatória é questão que foge ao âmbito deste estudo. Admitem-se factos 
supervenientes na instância de recurso? 



19 
 

 Se a situação de compensação for superveniente à data da 

contestação — i.e., os seus requisitos (cf. o artigo 847º CC) completaram-se 

depois— e ocorrer até ao encerramento da audiência final, o réu pode 

alegar tanto a compensação extrajudicial já ocorrida fora da causa, como 

compensação judicial (i.e., fazendo a declaração no processo) como facto 

extintivo superveniente, nos termos do artigo 588º. Quanto à segunda, não 

constitui obstáculo a circunstância de a própria declaração de compensação ter 

lugar pela primeira vez, no próprio processo: como no passado notou TEIXEIRA 

DE SOUSA 44 a “exepção peremptória pode consistir […] na invocação de factos 

dos quais o réu extrai, no próprio processo, um efeito impeditivo, modificativo 

ou extintivo do objecto apresentado pelo autor”; ou seja, a figura da exceção 

perentória não permite opor somente factos extintivos consumados, mas, 

também, factos extintivos constituídos pela própria contestação. 

O tratamento processual comum dado à compensação extrajudicial e judicial 

supervenientes, resulta da inadmissibilidade de reconvenção superveniente, em 

face do artigo 783º nº1. Por outro lado, não seria razoável interpretar o artigo 

788º no sentido de que admitiria a compensação extrajudicial superveniente, 

mas não a compensação judicial superveniente, apenas porque o artigo 266º nº 

1 al. c) associa a segunda à reconvenção. 

 

4. Se a situação de compensação ocorrer depois desse encerramento, 

ela pode ser alegada como fundamento de embargos de executado, ao abrigo 

do artigo 729º al. g).  

Veremos, mais adiante, que a sua al. h) está reservada para a compensação 

judicial que o executado queira operar pela própria oposição à execução. 

 

 

3. Repercussões para os processos especiais. A. Princípio geral quanto 

à aplicação subsidiária do processo comum nos processos especiais; 

solução geral. 1. Como é sabido, embora não muitos, existem alguns processos 

declarativos especiais, atrás identificados. Ora, esses processos apenas 

                                                           
44 As partes cit., 161. 
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conhecem dois articulados, como regra, salvo uma exceção que veremos 

adiante.  

 Visto que, como se disse, a instrumentalidade do processo civil perante o 

direito material determina que aquele tem sempre de assegurar ao devedor a 

possibilidade de opor ao seu credor a compensação, quando este queira cobrar 

o credito, como podem, por conseguinte, o réu ou requerido operar a 

compensação judicial nos processos especiais, se nestes não está previsto 

articulado de réplica? 

Para efeitos do disposto no artigo 549º nº 1,  considera-se que nada está 

estabelecido na regulação do processo especial, pelo que se aplica a regra da 

concentração reconvencional da apreciação do contra crédito do artigo 266º nº 

2 al. c)? Se assim for, em consequência, deve ser admitida reconvenção e réplica 
45. E poderá, nessa sede, o respetivo autor ser condenado pelo crédito sobrante? 

Ou deve concluir-se que se a regulação especial “pretendesse” a 

reconvenção (com a inerente apreciação com valor de caso julgado) e um 

terceiro articulado tê-lo-ia feito, pelo que não há lacunas?  

Nesta segunda perspetiva não se excluiria, ainda assim, a defesa por 

compensação: por força do princípio da concentração da defesa na contestação 

(cf. artigo 573º nº 1), todas as exceções devem ser deduzidas no articulado do 

réu ou requerido, incluindo as compensações, extrajudiciais e judiciais. Já os 

pedidos de condenação do autor terão de ser deduzidos em ações autónomas.  

Esta solução postula, enfim, que, como se disse, a reconvenção é 

meramente eventual nos procedimentos civis, existindo quando o legislador 

entenda que a sua consagração é a melhor solução à luz dos valores do tipo 

procedimental em presença. Também postula que a compensação se pode 

exprimir fora da reconvenção. 

 

2. A segunda posição é a correta, salvo melhor entendimento. 

Ela resulta do princípio geral que rege as relações de subsidiariedade entre 

normas processuais comuns e normas processuais especiais. 

                                                           
45 Este é, nomeadamente, o entendimento de TEIXEIRA DE SOUSA expresso em https://blogippc.blogspot.pt/. 
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Na realidade, os processos especiais não são processos incompletos 

ou lacunares, a que o artigo 549º acrescenta articulados, mas processos que 

veriam diminuída a sua eficácia específica se fossem “engordados” por normas 

do processo comum. Na verdade, a relação de subsidiariedade entre processo 

especial e processo comum guia-se por um princípio paradoxal: o legislador 

especial regulou o que considerou mais importante e deixou para a lei processual 

comum o que era secundário. 

Assim, quando o legislador especial determina que um processo especial 

apenas tem dois articulados, quis mesmo limitar esse número. Não há lacunas 
47. Mas se o legislador não regula questões como as do procedimento instrutório, 

i.e., o direito probatório formal, é porque as quis deixar para o disposto no 

processo civil comum.  

Aliás, é este tipo de raciocínio que permitia, no passado, a diferenciação 

entre processo comum ordinário, sumário e sumaríssimo. Se assim não fosse, 

todos os processos seguiriam, em maior ou menor grau, o procedimento do 

processo ordinário 48 ou, atualmente, o procedimento do processo comum. 

 

3. Em consequência, deve concluir-se que a previsão de reconvenção e 

de réplica no processo declarativo comum não é transponível ex lege para os 

processos declarativos especiais.  

Tal não é de estranhar porquanto estes perseguem desideratos próprios 

associados a um “timing” processual breve e a um específico objeto processual 

— os processos declarativos especiais são moldados sobre uma certa espécie de 

pretensão do autor ou requerente, pelo que a defesa do réu ou requerido é 

correlata dessa pretensão. 

Não se julgue que, por isso, a compensação judicial em processo especial 

fica afastada. Não: no plano da teoria geral do processo não existe identidade 

                                                           
47 Justamente, neste sentido, o ac. RP de 23-2-2015 /  Proc. 95961/13.8YIPRT.P1 (MANUEL DOMINGOS 
FERNANDES): “não pode considerar-se que a ausência de menção neste procedimento especial [dos artigos 
1º e ss. do Anexo ao Decreto-Lei nº 269/98, de 1 de setembro) à possibilidade de articulado de resposta à 
contestação configura uma lacuna a integrar por aplicação das disposições gerais e comuns, sendo antes uma 
clara intenção do legislador de simplificar o processado e encurtar os prazos, razão pela qual, se entende não 
ser de admitir a possibilidade de tal articulado de resposta no âmbito deste referido processo especial”. 
48 Nomeadamente, todos teriam réplica e tréplica… 



22 
 

entre exceção de compensação e reconvenção: se aquela tem sempre expressão 

processual, esta não tem de ser sempre a via reconvencional 49.  

O que é importante é que o processo civil realize o direito material, 

independentemente do modo de expressão procedimental. 

Por isso, mesmo os processos especiais têm de assegurar ao devedor a 

possibilidade de opor ao seu credor a compensação, necessariamente fora da 

reconvenção. Essa possibilidade tem lugar pela contestação por exceção 

perentória 50. 

Em qualquer caso, o que nenhum processo – e muito menos os processos 

especiais - tem de assegurar é que o réu devedor possa obter a condenação do 

autor credor na parte do crédito não compensada.  

 

 4. Vamos, de seguida, procurar ver como estas linhas gerais de solução 

se concretizam em cada uma das várias ações especiais. Em suma: como nelas 

se exprime processualmente a compensação. 

 

 

B. Apreciação especial: ações especiais de oposição a procedimentos de 

tipo injuntório.  1. A ação declarativa especial para cumprimento de obrigações 

pecuniárias emergentes de    contratos e injunção e a oposição ao procedimento 

especial de despejo, têm em comum serem meios declarativos sumários, com 

função de defesa junto de um tribunal de uma pretensão deduzida no quadro de 

um procedimento administrativo de tipo injuntório. Ambos admitem petição e 

contestação, que não carecem de forma articulada (cf. o artigo 1º do Anexo ao 

Decreto-Lei nº 269/98, de 1 de setembro e o artigo 15º-F nº 2 da Lei nº 6/2006 

                                                           
49 Dito isto, poder-se-á discutir se o princípio da adequação formal (cf. artigo 547º) pode ser transplantado do 
processo declarativo comum para os processos especiais e, se assim for, pode o juiz autorizar reconvenção e 
o inerente articulado de resposta. Todavia, tal discussão cai fora da dimensão do presente estudo. 
50 Contra esta solução, TEIXEIRA DE SOUSA, https://blogippc.blogspot.pt/,  opondo o que seria a sua natureza 
contra legem. No entanto, será rigorosamente o oposto:  como se lê no ac. RP de 23-2-2015 / Proc. 
95961/13.8YIPRT.P1 (MANUEL DOMINGOS FERNANDES) o entendimento de que nos processos especiais com 
dois articulados, “não há lugar ao articulado de resposta à contestação” que permita uma reconvenção  “é o 
único que […] parece curial defender em face das regras de interpretação da lei consagradas no artigo 9.º do 
Código Civil, não podendo ser-lhe atribuído um sentido que esvazie de conteúdo a intenção do legislador” do 
processo especial. 
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de 27 de fevereiro), valendo o requerimento de injunção ou de despejo como 

petição e a oposição como contestação 52.  

 No caso da ação especial dos artigos 1º e ss. do Anexo ao Decreto-Lei nº 

269/98, de 1 de setembro não se consagra a possibilidade de mais articulados 
53: deduzida a contestação o seu duplicado “será remetido ao autor 

simultaneamente com a notificação da data de audiência de julgamento” (artigo 

1º nº 4 daquele Anexo), apesar de haver despacho saneador, que até pode ser 

saneador sentença (cf. o artigo 3º nº 1) 54. Deste cenário, deve ser excluída a 

injunção por pagamentos efetuados como remuneração de transações 

comerciais, nos termos do Decreto-Lei nº 62/2013, de 10 de maio 55, cuja 

oposição à injunção corre segundo o processo declarativo comum, por força do 

artigo 10º nº 2 do mesmo diploma. Nesse estrito âmbito, deve, pois, ser 

cumprida a regra do artigo 266º nº 2 al. c) 56. 

Já no caso da oposição ao requerimento de despejo o artigo 15º-H nº 1 

da Lei nº 6/2006 determina que depois da sua dedução os autos são admitidos 

à distribuição, mas que o juiz pode, em despacho liminar, convidar as partes a 

“apresentarem novo articulado sempre que seja necessário garantir o 

contraditório”. Trata-se de um convite que pode ser dirigido a ambas as partes, 

e não apenas ao requerido.  

 

 2. Daqui resulta que a ação especial dos artigos 1º ss. do Anexo ao 

Decreto-Lei nº 269/98, de 1 de setembro, apenas oferece a “normal” 

contestação para a dedução das exceções perentórias. Isto é, particularmente, 

válido para a compensação: pelas razões já apontadas tanto a compensação 

                                                           
52 Não se olvide que a ação especial dos artigos 1º e ss. do Anexo ao Decreto-Lei nº 269/98, de 1 de setembro 
também pode ser deduzida autonomamente, ergo com petição e contestação próprias. 
53 Neste sentido, o ac. RP de 23-2-2015 / Proc. 95961/13.8YIPRT.P1 (MANUEL DOMINGOS FERNANDES). 
54 Em especial, na variante de oposição ao requerimento de injunção prevê-se expressamente a possibilidade 
de, após os dois articulados, o juiz proferir despacho pré-saneador de aperfeiçoamento (cf. o artigo 17º nº 3 
do Anexo). 
55 Este Decreto-Lei revogou o Decreto-Lei n.º 32/2003, de 17 de fevereiro e é aplicável a contratos celebrados 
a partir da data da sua entrada em vigor — 1 de julho de 2013; cf. os artigos 14º e 15º, respetivos. 
56 RC 18-5-2004 / Proc. 971/04 (ANTÓNIO PIÇARRA), RL 12-7-2006 / Proc. 5904/2006-7 (ORLANDO 
NASCIMENTO), STJ 18-12-2008 / Proc. 08B3884 (SALVADOR DA COSTA), RG 15-5-2014 / Proc. 
130585/13.9YIPRT-A.G1 (ANA CRISTINA DUARTE)  e RP 26-1-2015 / Proc. 8336/14.7YIPRT-A.P1 (RITA 
ROMEIRA). Já para as dívidas que não sejam superiores a metade da Relação, a oposição à injunção segue a 
ação especial dos artigos 1º do Anexo ao Decreto-Lei nº 269/98, de 1 de setembro, conforme o nº 4 do mesmo 
artigo 10º. 
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extrajudicial 57, como a judicial podem ser apresentadas nessa peça processual. 

Tal como no processo comum, a resposta do credor a estas exceções terá de ser 

feita na audiência de julgamento, por força do omnipresente princípio do 

contraditório como concretizado no teor do nº 4 do artigo 3º. Se no processo 

comum é assim, por maioria de razão será num processo de procedimento mais 

simples.  

 São, pelo menos, duas as razões pelas quais esta ação especial não 

admite reconvenção. Por um lado,  a reconvenção “pede” um articulado de 

resposta, o que o regime especial afasta; por outro lado, a reconvenção postula 

um pedido de condenação do autor ou, pelo menos, de reconhecimento do 

direito do devedor, o que está fora do escopo da ação especial: formar título 

executivo contra o devedor, nos termos do artigo 2º do Anexo ao Decreto-Lei 

nº 269/98, de 1 de setembro. 

 Mas, tanto errado seria concluir que a compensação judicial estaria 

excluída daquela ação por ausência da reconvenção — o que, apesar de ser 

inconstitucional, é a jurisprudência dominante 58 — como, apesar de ser uma 

ação de cobrança, “impor-lhe” um articulado de resposta à reconvenção ou, pelo 

menos, uma reconvenção com resposta oral que permita a condenação do autor. 

Basta compensar na contestação. 

                                                           
57 Neste sentido, admitindo a dedução de exceção de compensação extrajudicial, mas já não a exceção de 
compensação judicial, o ac. RC 7-6-2016 / Proc. 139381/13.2YIPRT.C1 (FONTE RAMOS). 
58 Assim, os acs. RL 6-5-2010 / Proc. 372220/08.0YIPRT-A.L1-8 (CATARINA ARÊLO  MANSO),  RC 18-5-2004 
/ Proc. 971/04 (ANTÓNIO PIÇARRA),  RL 21-10-2010 / Proc. 186168/09.3YIPRT.L1-8 (TERESA PRAZERES 
PAIS), RC 23-10-2012 / Proc. 29063/11.1YIPRT.C1 (ALBERTINA PEDROSO), RP 12-5-2015 / Proc. 
143043/14.5YIPRT.P1 (RODRIGUES PIRES), RP 2-7-2015 / Proc. 107435/13.0YIPRT.P1 (PEDRO MARTINS), RL 
12-11-2015 / Proc. 138557/14.0YIPRT.L1-2 (JORGE LEAL) (mas que confirmou a admissão de articulado de 
resposta à compensação que o juiz a quo admitir; cf. comentário de TEIXEIRA DE SOUSA ao acórdão em 
https://blogippc.blogspot.pt/), RE 3-12-2015 / Proc. 51776/15.9YIPRT-A.E1 (BERNARDO DOMINGOS) e  RC 
7-6-2016 / Proc. 139381/13.2YIPRT.C1 (FONTE RAMOS). Recentemente, o ac. RG 22-6-2017 / Proc. 
69039/16.0YIPRT.G1 (ANA CRISTINA DUARTE) foi perentório: “À luz da atual lei processual civil, a 
compensação terá sempre que ser suscitada em sede de reconvenção, mesmo quando o crédito invocado pelo 
réu não excede o do autor, ou seja, independentemente do valor dos créditos compensáveis e quando o direito 
do réu ainda não esteja reconhecido. Daí que, no âmbito do processo especial previsto no Dec. Lei nº 269/98, 
no qual não é admissível reconvenção, não seja possível operar a compensação de créditos por via de excepção 
quando o crédito invocado pelo réu é inferior ao do autor. A circunstância de não ser admissível reconvenção 
não autoriza a que se possa concluir que neste tipo de acções, excepcionalmente e apenas no seu domínio, a 
compensação de créditos possa ser encarada como excepção peremptória”.  Deixamos esta pergunta: não se 
pode opor a compensação extrajudicial, ergo que a própria dívida já está extinta ou reduzida? A resposta do 
ac. RE 3-12-2015 / Proc. 51776/15.9YIPRT-A.E1 (BERNARDO DOMINGOS) e  RC 7-6-2016 / Proc. 
139381/13.2YIPRT.C1 (FONTE RAMOS) é afirmativa, como já notámos. Ora, se sim, porque não se há de 
também admitir por exceção a compensação judicial; apenas porque a todo o custo tem de fazer caso julgado 
quanto ao contra direito do devedor? Mas são os devedores réus que exigem esse caso julgado ou é o legislador 
que quer impor o caso julgado aos devedores réus? 
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Este nosso entendimento vem, aliás, no seguimento do ac. RP de 23-2-

2015 /  Proc. 95961/13.8YIPRT.P1 (MANUEL DOMINGOS FERNANDES) que 

julgou que “ao réu não deve ser coarctado […][o] relevantíssimo fundamento de 

defesa” que é a compensação, pelo que é “de concluir que, ainda que se entenda 

que, deduzida a compensação, o réu tem o ónus de reconvir, o tratamento da 

compensação não pode deixar de ser o da excepção peremptória nos processos 

em que não é admissível a reconvenção”, como é o da ação especial em questão 
59. 

 

 3.  O raciocínio expendido vale, com algumas diferenças, para a oposição 

ao requerimento de despejo deduzida ao abrigo do artigo 15º-F da Lei nº 

6/2006, de 27 de fevereiro, em sede de procedimento especial de despejo [PED]. 

No plano material, existem, até razões mais fortes, para essa conclusão; senão 

vejamos. 

Como é sabido, ao despejo o inquilino pode opor a compensação dos 

valores de benfeitorias e despesas devidos pelo senhorio. Trata-se de créditos 

pecuniários, ergo compensáveis, previstos nos artigos 1036º, 1074º nº 5, 

1272º, 1273º e 1275º nº 1 CC. Como podem ser feitos valer processualmente 

esses direitos do inquilino? 

Importa distinguir. 

                                                           
59 Pela sua importância citemos, com a devida vénia as suas principais conclusões: i) deduzida na contestação 
a exceção de compensação e o cumprimento defeituoso, em obediência ao princípio do contraditório plasmado 
no artigo 3.º, n.º 4, do CPCivil, pode a Autora responder-lhe oralmente no início da audiência de discussão e 
julgamento; ii) não obstante a inexistência do articulado de replica no atual artigo 584º, a lei determina que 
a falta de impugnação dos novos factos alegados pelo réu na contestação, incluindo os que sustentam as 
exceções, importa o efeito  da sua admissão por acordo (artigos 574º nº 2 e 587º nº1) [o que no artigo 505º 
do Código velho estava excluído, pelo que a resposta à contestação exceção  na audiência de julgamento da 
ação especial era facultativa, segundo o ac. RC 23-10-2012 / Proc. 29063/11.1YIPRT.C1 (ALBERTINA 
PEDROSO), que admitia, de todo o modo, aquela exceção perentória]; iii) é assim para o processo declarativo 
comum e para os processos especiais no âmbito dos quais estejam previstos apenas também dois articulados 
e, em concreto, para o procedimento de injunção; iv) pelo que o estatuído pelo legislador no artigo 3.º, nº 4 
do CPCivil, “não pode ser visto apenas como uma faculdade que a parte pode usar ou não, sem que daí 
decorram quaisquer efeitos cominatórios, antes tem de ser visto como sendo o momento processual que o 
legislador deferiu à parte para responder às excepções deduzidas com o último articulado, sob pena de se 
verificarem os efeitos decorrentes da falta do ónus de impugnação”. Este entendimento, a que aderimos, vem 
retomar o que já era defendido no pretérito processo declarativo comum sumaríssimo, como bem nota o 
mesmo acórdão RP de 23-2-2015 /  Proc. 95961/13.8YIPRT.P1 (MANUEL DOMINGOS FERNANDES), na esteira 
de ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil anotado VI, 1985 (reimp.), 493, e Manuel de Andrade, Noções 
Elementares de Processo Civil, 1993 (reimp.), 368; contra CASTRO MENDES, Direito processual civil II, 1987, 
831-832, com o argumento de que se não fosse admitida a reconvenção no processo sumaríssimo o réu não 
tinha como alegar a compensação. Com o devido respeito à Memória de CASTRO MENDES, perante a qual nos 
curvamos, a compensação pode ser invocada fora da reconvenção, o que torna desnecessário um terceiro 
articulado, mesmo nos processos declarativos especiais. 
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Na ação de despejo o réu pode reconvir o seu direito ao valor das 

benfeitorias ou a uma indemnização ao abrigo das regras do processo comum 

para onde remete o artigo 14º nº 1 da Lei 6/2006, de 27 de fevereiro60.  

Já na execução para entrega de coisa imóvel arrendada a questão passa 

para a oposição à execução, nos termos dos artigos 929º nº1 do Código anterior 

e do atual artigo 860º nº 1. Como melhor se verá, essa oposição à execução 

admite a alegação do direito a benfeitorias, para compensar — como exceção 

perentória, dado os embargos de executado não admitirem reconvenção. 

Ora, é bom de ver que a circunstância de o senhorio usar do PED e não 

da ação de despejo, não deve tolher o inquilino do direito à compensação de 

créditos, apesar de a oposição ao PED abrir um procedimento dotado de duas 

peças processuais. Em que termos? 

 

4. Como se lê no artigo 15º-F nº 1 da Lei nº 6/2006, de 27 de fevereiro, 

o objeto da oposição do requerido ao requerimento de despejo é “a pretensão” 

do senhorio; ora, esta será a “normal” pretensão de despejo, conforme o artigo 

15º nº 1,  pelo que o inquilino não lhe pode opor os seus direitos a contravalores, 

pois não há compensabilidade 61.  

Cenário diverso é o de o senhorio, com o requerimento de despejo, ter 

cumulado um pedido de cobrança de rendas e encargos em mora, ao abrigo do 

artigo 15º nº 5 e nos termos do artigo 15º- B nº 2 al. g). Nessa circunstância, 

à pretensão de cobrança do senhorio há de o requerido poder opor todas as 

exceções cabíveis e, em particular, pode opor a exceção perentória da 

compensação por benfeitorias e despesas 62. Pelas razões já atrás fundadas, 

não será necessário um articulado de resposta à exceção da compensação: o 

artigo 3º nº 4 garante o ulterior contraditório do senhorio em audiência, com 

eventual cominação da ausência de defesa, prevista no artigo 587º nº1. 

                                                           
60 No passado, seria ao abrigo do artigo 56º nº 3 do Decreto-Lei nº 321º-B/90, de 15 de outubro. 
61 Assim, o ac. RP 30-6-2014 / Proc. 1572/13.5YLPRT.P1 (RITA ROMEIRA) 
62 Neste sentido, ac. RP 30-6-2014 / Proc. 1572/13.5YLPRT.P1 (RITA ROMEIRA) e GABRIELA CUNHA 
RODRIGUES, O Novo Processo Civil. Contributos da doutrina para a compensação do novo Código de Processo 
Civil. Cadernos do C.E.J., Caderno I (2ª ed), dezembro de 2013, disponível em www.cej.mj.pt. Diversamente, 
admitindo que a compensação seja deduzida em reconvenção na oposição ao PED, RL 6-3-2014 / Proc. 
2389/13.2YLPRT.L1-2 (ONDINA CARMO ALVES). 
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No entanto, vimos que o juiz pode convidar as partes a “apresentarem 

novo articulado sempre que seja necessário garantir o contraditório” (cf. artigo 

15º-H da Lei nº 6/2006, de 27 de fevereiro). Vale assim dizer, que a resposta 

do senhorio às exceções pode ser feita em articulado. 

 

 4. E admite-se, por isso, na oposição ao PED a dedução de reconvenção 

em que o inquilino pede a condenação do senhorio no pagamento do diferencial 

de valores que lhe é favorável? A resposta é negativa. 

 Como dissemos, cabe ao legislador permitir ou não que ao processado de 

uma ação declarativa se acumule um contra pedido (reconvencional) com a 

função de cobrança de créditos, mediante a condenação do autor no pagamento 

de valores.  

Assim, e desde logo,  a ação de despejo admite esse pedido de 

pagamento, nos termos gerais do artigo 266º nº 2 al. c) in fine 63,  mas, já na 

execução para entrega de coisa imóvel arrendada a  oposição à execução não 

comporta reconvenção para condenação do exequente senhorio 64.  

Ora, por seu turno, já constatámos que o procedimento especial de 

despejo não prevê reconvenção e terceiro articulado onde se possa discutir a 

condenação do senhorio. Isto é compreensível: se o objeto da oposição do réu 

é, como se lê no artigo 15º-F nº 1, “a pretensão” do senhorio, nada mais se 

discute; o senhorio não sai “condenado” pela sentença que julga a oposição ao 

requerimento de despejo. O que se admite, sim, e como se viu, é que o requerido 

arrendatário deduza exceções perentórias e que, sendo o caso, o juiz autorize 

mais um articulado para garantir o contraditório, pelo artigo 15º-H nº 2 da Lei 

nº 6/2006, de 27 de fevereiro, para lhes responder. 

Por isso, um tal pedido condenatório será de rejeitar. Neste sentido, o ac. 

RE de 20-11-2014 / Proc. 3588/13.2YLPRT.E1 (ALEXANDRA MOURA SANTOS) 

decidiu que “[a]tenta a natureza célere e urgente do procedimento em apreço, 

com prazos apertados de tramitação e decisão, tal procedimento não se 

compadece com acções cruzadas, como é o caso da reconvenção”.  

                                                           
63 No passado, idêntica possibilidade podia ser considerada no quadro do referido artigo 56º nº 3 do Decreto-
Lei nº 321º-B/90, de 15 de outubro. 
64 Nesse sentido, RP 20-2-2016 / Proc. 5560/12.0TBVFR-A.P1 (JOSÉ EUSÉBIO ALMEIDA). 
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C. Continuação: processo de insolvência. 1. No processo de insolvência o 

artigo 17º CIRE manda que se recorra subsidiariamente ao Código de Processo 

Civil “em tudo o que não contrarie as disposições” daquele Código. Já atrás 

enunciamos o sentido deste tipo de remissões de lei processual especial para lei 

processual geral. 

      Ora, o devedor pode opor-se por compensação, seja ao crédito do credor 

que pede a insolvência, seja ao crédito do credor reclamante. A insolvência é, 

na realidade, um terreno, por excelência, para a invocação e discussão de causas 

de extinção de dívidas. 

       

       2. Desde logo, na oposição à petição de insolvência o devedor usará a 

compensação para concluir pela “inexistência do facto em que se fundamenta o 

pedido formulado” (artigo 30º CIRE), sejam os factos-índice, seja a qualidade 

de credor, exigidas pelo artigo 20º CIRE.  

          Efetivamente, o processo de insolvência aberto por outros legitimados, 

que não o insolvente (cf. o artigo 20º CIRE) admite dois articulados — petição e 

oposição —, findos os quais “é logo marcada a audiência de discussão e 

julgamento”, conforme o artigo 35º nº1 CIRE. Ora, também aqui à necessária 

função extintiva da compensação basta a defesa exceção na oposição do devedor 

à petição do credor. O procedimento respetivo assente em dois articulados é o 

suficiente; não há necessidade de reconvenção para a satisfazer.  

       O acerto do contraditório far-se-á na audiência de discussão e julgamento, 

ao abrigo dos artigos 17º e 35º CIRE e 3º nº 4. 

       No entanto, daqui não decorre que o devedor possa reconvir a condenação 

de um seu credor na parte do crédito superior ao valor extinto. Muito pelo 

contrário. 

       Considerando o plano da materialidade subjacente, é bom de ver que o 

processo de insolvência é um processo especial quanto ao seu objeto, apenas se 

destinando a aferir se o devedor está ou não insolvente. Ademais, e em razão 

desse objeto, é um processo urgente, nos termos do artigo 9º nº 1 CIRE. 
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        Por isso, não pode servir para obter título executivo contra o credor que 

peticiona a declaração de insolvência de um seu devedor.  

        E, correlativamente, no estrito plano formal, os já referidos sentido e 

limites da subsidiariedade com o processo comum excluem tanto uma discussão 

de tipo reconvencional, como um articulado para o exercício do direito ao 

contraditório. 

 

     3. Por seu turno, na oposição ao crédito reclamado, o devedor pode vir 

alegar a extinção por compensação, total ou parcial, do crédito do credor, em 

sede de impugnação da lista de credores, ao abrigo do artigo 130º nº 1 CIRE.  

Efetivamente, o devedor pode como “qualquer interessado impugnar a lista de 

credores reconhecidos através de requerimento dirigido ao juiz, com 

fundamento na indevida inclusão […] ou na incorrecção do montante”.  

       O artigo 131º CIRE admite, nessa sequência, resposta dos reclamantes à 

impugnação da lista de credores. Ora, no âmbito que nos interessa, essa 

resposta permitirá uma defesa por escrito à exceção de compensação, em vez 

de ser na audiência de discussão e julgamento (cf. artigo 3º nº 4 por força do 

artigo 17º CIRE); portanto, à semelhança do que (em termos eventuais) sucede 

na oposição ao processo especial de despejo, em lado algum, a lei impõe  que a 

exceção seja objeto de reconvenção ou, sequer, que seja admissível 

reconvenção do insolvente na sua oposição com vista a pedir a condenação do 

credor reclamante da diferença. Se o pretender, o devedor terá de instaurar 

ação condenatória ou requerer a sua injunção. 

    Compreende-se que assim seja, atentos os limites do objeto processual da 

impugnação da lista de credores. 

 

 

4. A questão no processo executivo comum. A. Introdução. 

Compensação não superveniente; inadmissibilidade em face da al. g). 1. 

Como é sabido a oposição à execução (ou embargos de executado) dos artigos 

728º ss. é uma ação incidental destinada a extinguir a execução por fundamento 

processual ou por fundamento material, comportando uma petição inicial do 
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executado e uma contestação do exequente, sem mais articulados. Cf., a esse 

propósito os artigos 728º nº1 e 732º nºs 1 a 3. 

       Dada a sua função de meio de defesa e dado o tipo de título executivo a 

que se opõe, a petição de embargos tem, em geral, o teor próprio da 

contestação, i.e., impugnatório e de dedução de exceções, embora quando 

tenha por objeto a sentença, se aproxime (de modo incidental) do recurso de 

revisão por ilegalidade (cf., por ex., da al. d) do artigo 729º) ou das ações de 

reabertura do contraditório, por factos supervenientes (cf. a al. g) do artigo 

729º). 

        Ora, o executado pode opor ao exequente a extinção da dívida por 

compensação nos termos dos artigos 731º e 729º.  

        No caso particular deste último, em que o título executivo é a sentença, já 

no anterior artigo 814º nº 1 al. g) o executado podia opor a compensação, desde 

que superveniente, e pode-o atualmente, de modo expresso, respaldado na al. 

h) do artigo 729º 65.    Deste modo, satisfaz-se a função (material) primária da 

compensação, obstando à execução do crédito titulado. Mas, ao mesmo tempo,  

manteve-se o teor da al. g) do artigo 729º 66. 

 

      2. O regime da invocação da compensação nesta sede apenas pode ser 

claramente entendido se separarmos dois momentos diferentes em que ocorre  

a situação de compensação, em articulação com a distinção entre compensação 

extrajudicial e compensação judicial. 

       Assim, como primeiro momento temos a situação de compensação que 

se constituiu até ao encerramento da audiência de julgamento. Já vimos que 

essa compensação foi apresentada ou podia ser apresentada 

 

a) a título de exceção (se compensação extrajudicial), na contestação ou em 

articulado superveniente, ou  

                                                           
65 “Contra crédito sobre o exequente, com vista a obter a compensação de créditos”. 
66 “Qualquer facto extintivo ou modificativo da obrigação, desde que seja posterior ao encerramento da 
discussão no processo de declaração e se prove por documento; a prescrição do direito ou da obrigação pode 
ser provada por qualquer meio”. 
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b) a título reconvencional (se compensação extrajudicial que, por ser de 

valor superior ao crédito do autor, o réu quis obter a sua condenação ou 

como compensação judicial) 

 

     Essa compensação abrange todas as situações de compensação que se 

verificaram até ao último momento processualmente admissível. 

 

     2. Se foi alegada e julgada, ou foi julgada como procedente, o que tem 

consequências na existência e na extensão da dívida exequenda, ou foi julgada 

improcedente, mantendo-se estas. 

      Certo é que não pode voltar a ser julgada, dado o caso julgado ter 

consumido todas as defesas que o réu apresentou efetivamente para a 

declaração ou execução do crédito.  

 

     3.  Se não foi alegada e julgada, também não o pode agora. E não pode 

porquê? Porque vale o mesmo princípio de que o caso julgado consumiu todas 

as defesas que o réu podia ter apresentado para a declaração do crédito. Os 

ónus da concentração da defesa e da reconvenção na contestação suportam a 

constitucionalidade dessa solução, própria da segurança jurídica. 

      Daqui se o réu compensou extrajudicialmente e não alegou oportunamente, 

apesar de ser um facto extintivo da obrigação, a al. g) exclui a sua invocação 

em embargos de executado por falta de superveniência. 

          Não cabe ao caso a al. h), com fundamento na letra aberta do preceito. 

         E não cabe seja porque esta deve restringida à compensação judicial feita 

em sede de embargos, seja porque se coubesse violar-se-ia os referidos 

princípios.  

       Portanto, tal como sucede para qualquer facto extintivo da obrigação 

exequenda reconhecida em sentença condenatória, a situação de compensação 

alegada na oposição à execução de sentença deve ser superveniente, i.e., os 

seus requisitos (cf. o artigo 847º CC) completaram-se depois do momento em 

que o executado tivera o ónus de a deduzir na ação declarativa 67.  

                                                           
67 Na contestação, em princípio: RG 30-4-2015 / Proc. 1213/14.3T8CHV-A.G1 (ANTÓNIO SOBRINHO). 
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       Se assim não fosse, repete-se, nem se cumpriria o ónus da alegação da 

compensação na reconvenção, nem a inerente preclusão associada: o réu da 

ação condenatória que, já podendo, não extingue por compensação a dívida pela 

qual está a ser pedida a sua condenação, não o pode fazer na oposição à 

execução.  

       Portanto, o que releva é a data da situação de compensação. i.e., a data 

em que o contra crédito do devedor se tornou exigível — ergo a data em que já 

era possível ao devedor livrar-se da dívida por declaração de compensação — e 

não a data da declaração de compensação 68.  Por ex.: não é superveniente a 

compensação que foi declarada depois da ação declarativa, estando o devedor 

já em condições de a realizar anteriormente, maxime na reconvenção 69.    

         Tampouco é superveniente a compensação alegada já em reconvenção 

que haja sido julgada improcedente 70. 

 

  

B. Compensação superveniente extrajudicial (al. g) do artigo 729º). 1. 

Suponha-se, como segundo momento, a situação de compensação que se 

constituiu depois do encerramento da audiência de julgamento. Como já 

antecipámos, é para essa compensabilidade superveniente que estão reservadas 

as als. g) e h) do artigo 729º. Importa distinguir. 

     Se o devedor executado já operou extrajudicialmente essa compensação 

superveniente vale a al. g): trata-se de um facto extintivo que deve ser provado 

por documento.  

        Efetivamente, e antes de qualquer consideração, o executado mantém a 

sua faculdade de livre emissão de declaração de compensação (extrajudicial), 

prevista no artigo 848º nº1 CC, não se podendo defender que o processo lhe 

                                                           
68 Assim, RC 24-3-2009 / Proc. 67/03.0TBOFR-B.C1 (VÍTOR TÁVORA), RC 25-1-2011 / Proc.  1106/09.6TBFIG-
A.C1 / (JORGE ARCANJO) e RC 21-4-2015 / Proc. 556/08.0TBPMS-A.C1 (BARATEIRO MARTINS). 
69 RC 24-3-2009 / Proc. 67/03.0TBOFR-B.C1 (VÍTOR TÁVORA). 
70 Entendamo-nos: o contra crédito que foi julgado inexistente em prévia reconvenção está absolutamente 
excluído da al. h) do artigo 729ª. Não é superveniente e foi julgada, com valor de caso julgado material, a 
pretensão do respetivo reconhecimento judicial. 
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imponha um ónus de lhe impor a declaração por via judicial, sob pena de 

ineficácia da declaração privada 71.  

        Assim sendo, se o devedor executado já emitira a declaração de 

compensação, depois do encerramento da audiência final e por meio 

extrajudicial, não se vê como compensará um contra crédito que já foi cobrado 

por meio da compensação ou que possa ter ainda em “vista […] obter a 

compensação de créditos”. E, muito menos, para obter decisão com valor de 

caso julgado contra o credor exequente, como veremos de seguida.  

         Em abono do dever de verdade material, o executado deve fundar os seus 

embargos num facto extintivo da sua (já pretérita) dívida, no quadro da previsão 

e das condições da al. g) do artigo 729º 72. Como tal, a compensação 

extrajudicial deve ser superveniente e deve ser provada por documento.  

     Como tal, o executado tem de alegar que em data posterior ao encerramento 

da audiência final sobreveio uma situação de compensação que esteve na base 

de uma declaração de compensação feita por carta ou por notificação judicial 

avulsa, nomeadamente 73.  

 

         2. Portanto, tal como na ação declarativa, também na oposição á 

execução a compensação extrajudicial opera como exceção perentória extintiva, 

tendo o ónus de alegar e provar o facto (passado) da declaração de 

compensação do qual adveio o efeito extintivo — na ação condenatória, nos 

termos gerais dos artigos 571º nº 2 in fine e 572º al. c); na ação executiva nos 

termos da al. g) do artigo 731º. 

 

 

                                                           
71 Se assim fosse, ter-se-ia de concluir que após a audiência final da ação declarativa o réu teria sempre de 
esperar pela execução para fazer a declaração de compensação na oposição à execução… 
72 É afinal, o mesmo raciocínio, que já expendêramos em sede de artigo 266º nº 2 al. c): esta alínea e a al. 
h) não abrangem as compensações já consumadas. 
73 Diversamente, já a situação de compensação que ocorreu até ao termo da audiência final devia ter sido 
relevada em reconvenção superveniente. 
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C. Compensação superveniente judicial (al. h) do artigo 729º).  1.    Do 

atrás exposto resulta que a al. h) do artigo 729º apenas se aplica às situações 

de compensação judicial 74. 

       Efetivamente, considerando que o devedor executado pode pretende operar 

a compensação superveniente na execução, e uma vez que não se admite 

reconvenção na ação executiva, o legislador viu-se na necessidade de criar a 

nova a al. h). 

        Deste modo, a compensação da al. h) é necessariamente 

superveniente, e judicial. 

       Em claro paralelismo com o que vimos suceder em sede de artigo 266º nº  

1 al. c), nos embargos à execução o devedor terá o ónus de alegar e de provar 

os factos essenciais que se configuram como requisitos materiais da 

compensação, como impõem o artigo 5º nº 1 primeira parte e o artigo 342º nº 

1 CC. 

 

2. Que meios de prova são admissíveis?  

         No quadro da al. g) do anterior artigo 814º, a compensação carece de ser 

provada documentalmente. A mesma al. g) ainda atualmente contém essa 

exigência para qualquer facto extintivo ou modificativo da obrigação. 

      Diversamente, a al. h) não impõe limites à prova do contra crédito do réu. 

      Salvo melhor opinião, a al. h) deve ser interpretada à luz da al. g): não 

admite qualquer meio de prova, mas somente prova documental 75 — embora 

                                                           
74 Assim, TEIXEIRA DE SOUSA, Sobre a oposição à execução com fundamento em contracrédito sobre o 
exequente, https://blogippc.blogspot.pt/2015/06/sobre-oposicao-execucao-com-fundamento_27.html: “há 
um total paralelismo quanto ao tratamento da compensação judicial e da compensação extrajudicial no 
processo declarativo e no processo executivo: […] A compensação judicial exige, no processo declarativo, a 
dedução de um pedido reconvencional (cf. art. 266.º, n.º 2, al. c), CPC) e, no processo executivo, a dedução 
de embargos de executado (cf. art. 729.º, al. h), CPC); […] A compensação extrajudicial permite a invocação 
de um facto extintivo (e, portanto, de uma excepção peremptória) tanto no processo declarativo (cf. art. 
571.º, n.º 2, 572.º, al. c), e 573.º, n.º 1, CPC), como no processo executivo (cf. art. 729.º, al. g), CPC)”. 
Diversamente, LEBRE DE FREITAS, A Ação Executiva. À luz do Código de Processo Civil de 2013 6, 2014, 202: 
a al. h) abrange toda e qualquer compensação. 
75 Assim, RC 21-4-2015 / Proc. 556/08.0TBPMS-A.C1 (BARATEIRO MARTINS). Contra, LEBRE DE FREITAS, A 
Ação Executiva cit., 200: a autonomização da compensação em alínea própria “liberta o executado do ónus de 

provar através de documento”; no mesmo sentido, RE 20-10-2016 / Proc. 119/14.0TBABT-A.E1 (SÍLVIA 
RATO). 
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não com força executiva 76, como já se disse.  Essa é a interpretação que é 

coerente com o sistema processual no seu todo.  

       Efetivamente, a exigência de prova documental que é feita na al. g) não é 

um mero capricho arbitrário do legislador, não constituindo uma violação do  

direito à prova. Ela tem a seguinte razão: a oposição à execução de sentença 

não é uma “pura” ação de simples apreciação negativa do crédito exequendo, 

mas  uma ação constitutiva extintiva da execução por afastamento do efeito de 

um ato processual decisório, já transitado em julgado. Como tal, os “embargos” 

do executado apenas podem admitir os mesmos meios de prova que se admitem 

no recurso de revisão de sentença: este não admite quaisquer provas novas, em 

geral, mas documento superveniente na al. c) do artigo 696º.  

         A oposição à execução, do artigo 729º, e o recurso de revisão são ambos, 

na realidade, meios de revogação do caso julgado, mas com uma diferença: a 

oposição à execução tem um valor incidental, não revogando o título judicial 

“sentença”, mas afastando a sua força executiva; a revisão tem um valor 

autónomo, revogando a sentença. Por isso, ambos exigem especial forma 

probatória 77. 

 

3. Em suma: uma vez que, no plano da relação com o caso julgado (e 

que justifica os limites de prova) não há nenhuma diferença entre o executado 

compensar fora ou dentro da execução, deve entender-se que também na al. h) 

os pressupostos da compensação devem ser provados por documento. 

Neste sentido, já foi defendido que mesmo em sede da nova alínea a 

compensação “apenas pode ser invocada desde que seja posterior ao 

encerramento da discussão no processo de declaração (superveniência) e se 

prove por documento” como se lê no ac. RP 22-5-2017/ Proc. 1655/16.0T8MAI-

A.P1 (ANA PAULA AMORIM), na esteira, por ex., do ac. RC 21-4-2015 / Proc. 

556/08.0TBPMS-A.C1 (BARATEIRO MARTINS). 

 

                                                           
76 RC 21-4-2015 / Proc. 556/08.0TBPMS-A.C1 (BARATEIRO MARTINS). 
77 Dito isto, pensamos que, dentro do espírito da ratio da limitação probatória, se pode estender a prova 
admissível tanto à confissão, como a meios de prova ainda mais seguros que o meio documental, como sejam 
a inspeção judicial ou peritagem 
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D. Apreciação final do regime de invocação e julgamento da 

compensação no artigo 729º. 1. Seja alegada ao abrigo da al. g), seja 

alegada ao abrigo da al. h), trata-se de uma compensação exceção, ou seja, 

de uma compensação julgada a título de fundamento de defesa. Não se trata de 

uma compensação reconvenção pois que ela é julgada sem valor de caso julgado 

material e , além do mais, o exequente não pode ser condenado. 

       Na realidade, a oposição à execução não admite reconvenção na respetiva 

petição 78: os embargos são uma ação especial com fundamentos determinados 

pela lei — fundamentos que terão de ser “defesa” segundo o artigo 731º — e 

com um pedido único de extinção da execução. Portanto, o devedor não pode 

pedir a apreciação do seu direito com valor de caso julgado para efeito da 

reconvenção; muito menos pode pedir a condenação do seu credor exequente 

pela dívida remanescente à compensação, i.e., o exequente nunca “sai” da ação 

executiva com um (novo) título executivo do executado contra si. 

        A partir daqui compreende-se a razão de ser do “destaque” dado à 

compensação no Código de Processo Civil de 2013 por meio de uma alínea 

autónoma h): é que a opção, tomada em sede de processo declarativo comum, 

de que toda a compensação deve ser deduzida em reconvenção, como se 

determina no artigo 266º nº 2 al. c), obstaria à sua dedução nos embargos de 

executado. 

 

        2. A solução não é completamente feliz, porém.  

        Desde logo porque poderia levar a pensar que a al. h) seria a admissão de 

reconvenção, paralela à admissão de reconvenção feita no artigo 266º nº 1 al. 

c) para a ação declarativa. Não o é, como se vê.  

       Por outro lado, parece dar a entender que a compensação não é um “facto 

extintivo”, como tantos outros que caem sob a alçada da al. g) do artigo 729º79. 

                                                           
78 Assim, RP 19-5-2016 / Proc. 10977/10.2TBVNG-B.P1 (CORREIA PINTO). 
79 Melhor seria ter-se colocado na al. g) a ressalva de “sem prejuízo do que se dispõe na alínea seguinte em 
matéria de compensação”. 
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Ora, o efeito extintivo da dívida é, justamente, o traço essencial da 

compensação, tanto no plano material, como também no plano processual. 

       Finalmente, a alegação da compensação parece estar “livre” das exigências 

de superveniência do facto extintivo e de prova documental, presentes na al. g) 

do artigo 729º. Já vimos que assim não é.  

       Finalmente, o preceito não distingue entre o regime da compensação 

extrajudicial e o regime da compensação judicial; essa distinção deve ser 

considerada, para que se clarifique o âmbito de aplicação da al. g) e o âmbito 

de aplicação da al. h), ambas do artigo 729º. Na verdade, uma análise cuidada 

da al. h) permite chegar à conclusão, de que ela apenas se entende se for 

somente aplicável à compensação judicial; a compensação extrajudicial é objeto 

da al. g).   

 

       3. Duas notas finais ainda a propósito da compensação como fundamento 

de oposição à execução. 

       A primeira nota é a de que ao fundamento compensatório “basta” satisfazer 

os requisitos materiais do artigo 847º CC e os ditos requisitos processuais da 

superveniência e da prova documental. Em lado algum, a lei exige que o contra 

crédito do executado tem de estar judicialmente reconhecido ou ser objeto de 

título executivo 80. Em suma: tem de ser um crédito certo, exigível e líquido 81. 

O documento exigido para a respetiva prova não é a mesma coisa que 

documento com força executiva. 

        A segunda nota é a de que, dado o teor do atual artigo 732º nº 5, a 

sentença de embargos que dita a extinção da obrigação por compensação fará 

caso julgado material quanto à existência da dívida exequenda, à laia de simples 

apreciação da dívida. Por outras palavras, a extinção (parcial ou total) do crédito 

exequendo será declarada com valor de caso julgado oponível em qualquer 

futura ação judicial, declarativa ou executiva, ou em procedimento 

administrativo de cobrança, como o procedimento de injunção. 

                                                           
80 Assim, RL 15-11-2012 / Proc. 3342/11.66YYLSB-D.L1-6 (VÍTOR AMARAL). 
81 Sendo compensação judicial, o contra crédito ilíquido deve ser liquidado na petição de oposição à execução: 
só assim é que se determinará a amplitude do efeito extintivo da compensação; cf., RP 25-6-2013 / Proc. 
151/12.9T2OVR-A.P1 (MARIA JOÃO AREIAS). 
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        Porém, a mesma sentença que julgou extinta a execução por compensação 

não fará caso julgado quanto à existência do contra crédito do executado 82: 

trata-se de uma questão que integra os fundamentos da sentença final dos 

embargos, e não a sua parte dispositiva e que, ademais, está excluída do âmbito 

do nº 5 do artigo 732º a contrario 83. Muito menos pode ser pedido, não somente 

esse reconhecimento, mas, também, a condenação do exequente no contravalor 

excedente.  

        Na verdade, a simples declaração do contra direito ou a condenação no 

contra direito contra o exequente teria a natureza jurídica de reconvenção, o 

que, como se observou, está excluído da oposição à execução. Não há 

compensação reconvenção na oposição à execução. 

         Em suma: a compensação da al. h) tem o tratamento e os efeitos próprios 

da compensação exceção.  

          Esta conclusão tem consequências, no plano da relação com outras 

causas: não há exceção de litispendência entre a oposição à execução com 

fundamento em compensação e uma ação declarativa em que se esteja a discutir 

o contra crédito do executado, seja ela de simples reconhecimento ou 

condenatória 84. 

 

 

 

                                                           
82 Neste sentido, LEBRE DE FREITAS, A Ação Executiva cit., 199-200. Na jurisprudência, cf. o ac. STJ 29-9-
2009 / Proc. 2258/07.5TBSTS.S1 (PAULO SÁ). 
83 Contra, dir-se-ia ser juridicamente ilógico que a extinção do crédito exequendo não implique, implicitamente, 
o reconhecimento do contra crédito que o extinguiu. Em suma: haveria uma espécie de caso julgado reflexo. 
Esse ponto de vista não procede: também na ação declarativa a simples alegação da compensação 
extrajudicial, a título de exceção perentória, extingue o direito do autor, mas não implica o reconhecimento 
do contra direito do réu. Esse reconhecimento é próprio da reconvenção da compensação judicial.  

Tampouco pode o executado usar do artigo 91º nº2 para pedir o reconhecimento do seu crédito com 
valor de caso julgado, pois esta é, ainda e sempre, uma forma de reconvenção, ainda que incidental. Na 
verdade, aquele é um mecanismo reservado ao réu de ação e não ao autor de ação, ainda que seja uma contra 
ação de defesa, como são os embargos de executado. Este autor de uma causa deverá deduzir pedido 
autónomo de reconhecimento do direito, algo que o autor “executado embargante” não pode fazer, dada a 
exclusão de objetos reconvencionais na oposição à execução. 
 
84 Neste sentido, o ac. RL 13-3-2014 / Proc. 1103/10.9TJLSB.L1-8 (LUÍS CORREIA DE MENDONÇA) que julgou 
que entre o conhecimento da compensação exceção em sede de oposição à execução (cf. o artigo 729º al. h) 
e pedido reconvencional pendente noutra ação não há litispendência.         Eventualmente, existirá 
prejudicialidade (cf. o artigo 272º nº 1), embora também ela seja duvidosa, pois como a decisão dos embargos 
não faz caso julgado sobre o contra crédito do executado, o juiz sempre poderá decidir incidentalmente. 
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5. Conclusão. 1. O atual quadro processual da compensação não deixa de 

levantar dúvidas, que mostram a riqueza dogmática do direito processual civil.  

        Procurámos evitar que a função primária material da compensação fosse 

afastada ou restringida por mera “technicality” de direito adjetivo.  

       Pensamos ter demonstrado que um pedido reconvencional é um pedido de 

ação cruzada que não deve ser admitido quando a natureza e objeto do tipo de 

ação em que se insere o desaconselhem. E tal como no passado, concluímos que 

a reconvenção não abrange a alegação de compensação extrajudicial. 

         Ficou ainda patente que a recondução da compensação judicial ao “redil” 

da reconvenção, gera algumas dificuldades nos processos declarativos assentes 

em dois articulados. Essas dificuldades avolumam-se na oposição à execução. 

          No entanto, mesmo para a oposição à execução, vale a doutrina mais 

antiga que resolvia o problema “chamando” à colação a dedução da 

compensação a título de exceção perentória.  

 

         2. A solução de base que preconizámos para os processos especiais tem 

o inconveniente de duplicar a apreciação dos créditos recíprocos por dois 

tribunais, quando o montante do crédito do autor ou exequente for superior ao 

montante do crédito do réu ou executado. Efetivamente, uma parte da divida 

será valorada como fundamento extintivo compensatório e a parte sobrante terá 

de ser objeto de ação condenatória autónoma.  

      Muito está, pois, ainda em aberto em matéria da alegação da compensação 

na ação civil, ao contrário do terá querido o legislador. 

 

 

 


