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Resumo: o autor aprecia a questão que tem sido discutida na doutrina e na 
jurisprudência relativa à invocação da compensação pelo réu nas formas de 
processo que não admitem reconvenção, como o procedimento de injunção em 
que é deduzida oposição e é aplicável o regime do Decreto-Lei n.º 269/98, de 1 de 
setembro, e a ação declarativa comum do processo laboral, atento o disposto no 
artigo 30.º, n.º 1, do Código de Processo do Trabalho, que apenas admite a 
reconvenção se o valor da causa for superior à alçada do tribunal de primeira 
instância. Após uma análise da evolução da jurisprudência nesta matéria e dos 
entendimentos da doutrina, é proposta uma interpretação restritiva do artigo 
266.º, n.º 2, al. c), do Código de Processo Civil. 

 

Palavras-chave: compensação; reconvenção; formas de processo; injunção; 
ação declarativa comum do processo laboral. 
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I 

 A compensação de créditos está prevista no artigo 847.º do Código Civil, 

podendo ser definida como ‘o meio de o devedor se livrar da obrigação por extinção 

simultânea do crédito equivalente de que disponha sobre o credor’1. 

 Na doutrina e na jurisprudência era discutida a questão de saber se a 

compensação podia ser invocada como mera exceção, destinada a impedir o efeito 

jurídico do crédito que era reclamado pelo autor, ou devia ser invocada através de 

reconvenção, uma vez que implicava o reconhecimento do crédito de que o réu era 

titular2-3. 

 O entendimento praticamente unânime era que a compensação podia ser 

invocada como mera exceção se o crédito de que o réu era titular não excedesse o 

crédito que era reclamado pelo autor. Em contrapartida, se o crédito de que o réu 

era titular fosse de valor superior e o réu pretendesse a condenação do autor no 

pagamento desta parte do seu crédito, a compensação devia ser invocada através 

de reconvenção4. 

 O resultado deste entendimento era que a compensação podia ser sempre 

invocada como mera exceção, independentemente de estar em causa uma forma 

de processo que admitia reconvenção. Nas formas de processo que não admitiam 

reconvenção, como acontecia com o processo sumaríssimo, o réu apenas estava 

                                        
1 ANTUNES VARELA, João de Matos, in Das Obrigações em Geral – Vol. II (1991), pág. 195. 
2 A este propósito, pode ver-se ANTUNES VARELA, João de Matos, in Manual de Processo Civil 
(1985), pág. 330, para quem 'tem levantado dúvidas na doutrina a questão de saber se a declaração 
da compensação de créditos feita pelo réu na contestação tem a natureza de uma reconvenção ou 
constitui apenas uma exceção perentória'. 
3 Para uma análise do regime da reconvenção, procedendo a uma comparação com ordenamentos 
jurídicos estrangeiros, pode ver-se GOUVEIA, Mariana França, in A Causa de Pedir na Ação 
Declarativa (2004), pág. 245.  
4 Neste sentido pode ver-se, entre muitos outros, o Ac. da RELAÇÃO DE LISBOA de 9 de junho de 
2011 – Processo n.º58508/09.9YIPRT.L1-2, in www.dgsi.pt, de acordo com o qual 'a compensação, 
como causa extintiva das obrigações, deve ser deduzida como exceção perentória, mas cabe 
reconvenção se o contracrédito exceder o montante do crédito do autor e o réu pretender exercer 
o seu direito em relação a essa diferença'. Na doutrina, pronunciavam-se neste sentido VAZ SERRA, 
Adriano, in Algumas Questões em Matéria de Compensação no Processo – Revista de Legislação e 
Jurisprudência - Ano 104.º, pág. 276, e Ano 109.º, pág. 147, ANSELMO DE CASTRO, Artur, in Ação 
Executiva Singular Comum e Especial (1977), pág. 282, e MENEZES CORDEIRO, António, in Da 
Compensação no Direito Civil e no Direito Bancário (2014), pág. 129. 
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obrigado a intentar uma ação autónoma se o crédito de que era titular fosse de 

valor superior e pretendesse a condenação do autor no pagamento desta parte do 

seu crédito. 

 

II 

 A reforma do processo civil que foi operada pela Lei n.º 41/2013, de 26 de 

junho, introduziu alterações nesta matéria. 

 Uma destas alterações consistiu em que a compensação passou a ter que ser 

sempre invocada através de reconvenção, independentemente do valor do crédito 

de que o réu é titular, nos termos do artigo 266.º, n.º 2, al. c), do Código de Processo 

Civil. Neste sentido pode ver-se PAULO PIMENTA para quem 'o legislador quis tomar 

posição em termos de pôr fim à querela (...). Fica agora claro – mais claro, dir-se-á – 

que o réu, sempre que se afirme credor do autor e pretenda obter o reconhecimento 

de tal crédito na ação em que está sendo demandado, deverá formular pedido 

reconvencional nesse sentido e pedir a fixação das consequências possíveis em face 

desse reconhecimento (...). O regime em apreço não permite ao réu qualquer tipo de 

opção, isto é, não se afigura possível ao réu optar entre a via reconvencional ou a 

mera invocação de um crédito sobre o autor por meio de exceção perentória. Admitir 
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essa opção seria reeditar a polémica do passado, bem assim desrespeitar o intuito 

legislativo'5-6. 

 Porém, esta alteração foi acompanhada por outra que não pode ser 

ignorada. O legislador alterou as formas de processo, tendo abolido o processo 

sumaríssimo. O processo declarativo passou a seguir uma forma única em que é 

sempre admissível reconvenção (artigo 548.º do Código de Processo Civil)7. Assim, 

                                        
5 In Processo Civil Declarativo (2018), pág. 202. No mesmo sentido pode ver-se o Ac. da RELAÇÃO 
DO PORTO de 8 de julho de 2015 – Processo n.º 19412/14.6YIPRT-A.P1, in www.dgsi.pt, de acordo 
com o qual ‘a polémica doutrinária e jurisprudencial referente à via processual de realização do 
direito de compensação decorreu das particularidades da figura da compensação traduzidas na 
seguinte diferença no confronto com as outras exceções de natureza perentória: quando o réu 
invoca factos relativos à prescrição, à caducidade, ao pagamento, ao perdão ou à dação em 
cumprimento, tais alegações respeitam necessariamente à relação jurídica invocada pelo autor, 
sujeita à apreciação do tribunal; quando é invocada a compensação de créditos, não se pretende a 
extinção do direito do autor por qualquer circunstância inerente ao mesmo ou à relação jurídica 
invocada na petição, mas sim com base numa outra relação jurídica entre as partes, a qual pode ser 
absolutamente distinta da apresentada pelo autor; com a redação que conferiu ao artigo 266.º n.º2 
al. c) do Código de Processo Civil, o legislador de 2013 tomou decisivamente posição na referida 
polémica, revelando-se unívoco o sentido do texto legal: sempre que 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, deverá exercer o seu direito por via 
reconvencional’. 
6 A opção do legislador acolheu o entendimento de CASTRO MENDES, João de, in Direito 
Processual Civil – Vol. II (1987), pág. 369, COSTA, Mário Júlio de Almeida, in Direito das Obrigações 
(1991), pág. 948, e PIMENTA, Paulo, in Reconvenção – Boletim da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra (1994), pág. 469. Para estes autores, a compensação devia ser invocada 
através de reconvenção porque consistia numa pretensão autónoma que ia além da mera defesa, 
independentemente de o crédito do réu exceder o crédito que era reclamado pelo autor. A este 
propósito, pode ver-se CUNHA RODRIGUES, Maria Gabriela Abrantes Leal, in A Ação Declarativa 
Comum – O Novo Processo Civil – Contributos da Doutrina para a compreensão do Novo Código 
de Processo Civil – Centro de Estudos Judiciários (2013), pág. 157, in www.cej.pt, para quem 'subjaz 
a esta alteração a tese segundo a qual a compensação de créditos deve ser sempre objeto de um 
pedido reconvencional, uma vez que a compensação ultrapassa a mera defesa, sendo uma pretensão 
autónoma, ainda que não exceda o montante do crédito reclamado pelo autor e porque só em sede 
de reconvenção é permitido ao réu formular pedidos contra o autor'. 
7 A este propósito, pode ver-se a Exposição de Motivos da Proposta de Lei n.º 113/XII, in 
www.parlamento.pt, na qual se afirma que 'é eliminado o processo sumário, cuja tramitação era, 
apesar de tudo, estruturalmente similar à da ação ordinária. É também eliminado o processo 
sumaríssimo, cujo campo de aplicação estava, no essencial e há vários anos, absorvido pelo regime 
dos procedimentos destinados a exigir o cumprimento de obrigações pecuniárias emergentes de 
contratos regulado pelo Decreto-Lei n.º 269/98, de 1 de setembro'. A eliminação do processo 
sumaríssimo foi justificada com idêntica fundamentação por LOPES DO REGO, Carlos, in Os 
Princípios Orientadores da Reforma do Processo Civil em Curso: O Modelo de Ação Declarativa – 
Revista Julgar, n.º 16 (2012), pág. 114. 
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a compensação passou a ter que ser sempre invocada através de reconvenção, mas, 

em contrapartida, a reconvenção passou a ser sempre admissível. 

 Da conjugação destes elementos resulta que a intenção do legislador – mens 

legis – foi estabelecer que a compensação tinha que ser sempre invocada através 

de reconvenção, mas, simultaneamente, admitir a reconvenção em todas as formas 

de processo no âmbito do processo civil, o que impedia que o réu fosse forçado a 

ter que intentar uma ação autónoma apenas para obter o reconhecimento do seu 

crédito e, posteriormente, fazer um acerto de contas com o autor, procedendo à 

compensação. 

 

III 

 Sucede que continuaram a existir outras formas de processo específicas, 

previstas em diferentes diplomas legais, em que não é admissível reconvenção. É o 

caso do procedimento de injunção sempre que é deduzida oposição e é aplicável o 

regime previsto no Decreto-Lei n.º 269/98, de 1 de setembro8. É o caso igualmente 

da ação declarativa comum do processo laboral, em que a reconvenção apenas é 

admissível se o valor da causa for superior à alçada do tribunal de primeira 

instância (artigo 30.º, n.º 1, do Código de Processo do Trabalho). 

 Nestas situações coloca-se a questão de saber se, não sendo admissível 

reconvenção, o réu não poderá invocar a compensação como mera exceção apenas 

para impedir o efeito jurídico do crédito reclamado pelo autor. 

 Nas restantes ações, em que a reconvenção é admissível, a questão poderá 

ter interesse, mas apenas teórico ou de enquadramento. Nestas ações, ainda que o 

réu invoque a compensação como mera exceção, existem mecanismos que 

permitem integrar a sua pretensão na reconvenção, designadamente através de um 

                                        
8 A este propósito, pode ver-se COSTA, Salvador da, in A Injunção e as Conexas Ação e Execução 
(2008), pág. 88, para quem 'a simplificada tramitação processual legalmente estabelecida para a 
ação em causa, cuja particular especificidade se centra na celeridade derivada da simplificação, não 
se compatibiliza com a admissibilidade de formulação de qualquer pedido reconvencional'. 
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convite ao aperfeiçoamento do articulado, no âmbito da gestão inicial do processo, 

nos termos do artigo 590.º, n.os 2, al. a), e 3, do Código de Processo Civil. 

 A jurisprudência começou por ser especialmente rigorosa, considerando 

que, não sendo admissível reconvenção, a compensação não podia ser invocada 

mesmo que o crédito de que o réu era titular não excedesse o crédito que era 

reclamado pelo autor e estivesse em causa apenas impedir o efeito jurídico deste 

crédito. Neste sentido pode ver-se, entre muitos outros, o Ac. da Relação do Porto 

de 12 de maio de 2015, de acordo com o qual ‘face à redação do artigo 266.º, n.º 2, al. 

c), do Código de Processo Civil é de concluir que foi intenção do legislador estabelecer 

que a compensação de créditos terá sempre de ser operada por via da reconvenção, 

independentemente do valor dos créditos compensáveis; por esse motivo, no âmbito 

do processo especial previsto no Decreto-Lei n.º 269/98, de 1 de setembro, no qual 

não é admissível reconvenção, não é possível operar a compensação de créditos por 

via de exceção quando o crédito invocado pelo réu é inferior ao do autor’9. 

 Entretanto, surgiram entendimentos na doutrina no sentido que o artigo 

266.º, n.º 2, al. c), do Código de Processo Civil não devia ser interpretado com este 

rigor. Neste sentido pronunciou-se JOSÉ LEBRE DE FREITAS, para quem a 

interpretação mais adequada do regime atual é que, no essencial, nada mudou, 

permanecendo a utilização da reconvenção para invocar a compensação a ser 

meramente facultativa, tal como acontecia anteriormente. A reconvenção é 

obrigatória apenas nas situações em que o crédito de que o réu é titular é de valor 

superior ao crédito reclamado pelo autor e o réu pretende a condenação do autor 

no pagamento desta parte do seu crédito. O legislador limitou-se a afirmar que a 

compensação é admissível como fundamento da reconvenção, o que é diferente de 

apenas poder ser invocada através de reconvenção. Por outro lado, podia discutir-

se se a obrigatoriedade da reconvenção para invocar a compensação era aplicável 

nas situações em que o crédito de que o réu era titular não excedia o crédito que 

era reclamado pelo autor e estava em causa apenas impedir o efeito jurídico deste 

                                        
9 Processo n.º 143043/14.5YIPRT.P1, in www.dgsi.pt. 
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crédito, tendo a compensação operado extraprocessualmente, através de uma 

declaração do réu dirigida ao autor, tal como resultava do artigo 848.º, n.º 1, do 

Código Civil10. Com efeito, nestas situações não existia qualquer componente 

constitutiva que justificasse a obrigatoriedade de utilização da reconvenção. 

Todavia, gerava-se uma distinção algo artificial. Se a compensação tivesse operado 

extrajudicialmente, para o que bastava uma mera declaração do réu dirigida ao 

autor, podia ser invocada como mera exceção, destinada a impedir o efeito jurídico 

do crédito que era reclamado pelo autor. Em contrapartida, na mesma situação, se 

a compensação não tivesse operado extraprocessualmente, o réu estava obrigado a 

invocar a compensação através de reconvenção. Assim, 'a melhor interpretação do 

regime do Código de Processo Civil de 2013 é de que com ele nada mudou, 

permanecendo a reconvenção fundada em compensação meramente facultativa'11-12. 

 Estes entendimentos levaram a uma evolução da jurisprudência no sentido 

de uma maior flexibilidade nesta matéria. Passou a ser entendido que nas formas 

de processo em que não é admissível reconvenção, esta deve ser admitida por 

aplicação do princípio da adequação formal, previsto no artigo 547.º do Código de 

Processo Civil. Neste sentido, pode ver-se o Ac. da Relação do Porto de 13 de junho 

de 2018, de acordo com o qual 'face à redação do artigo 266.º, n.º 2, al. c), do Código 

de Processo Civil, é de concluir que foi intenção do legislador estabelecer que a 

compensação de créditos terá sempre de ser operada por via da reconvenção, 

independentemente do valor dos créditos compensáveis; embora seja entendimento 

generalizado que no âmbito do processo especial previsto no Decreto-Lei n.º 269/98 

de 1 de setembro (emergente de injunções de valor não superior a € 15.000,00), não é 

                                        
10 O legislador consagrou a solução do direito alemão em que a compensação exige uma declaração 
dirigida por uma das partes à outra. No entanto, como afirma MENEZES LEITÃO, Luís Manuel 
Teles de, in Direito das Obrigações – Vol. II (2002), pág. 200, 'uma vez efetuada essa declaração, os 
créditos consideram-se extintos desde o momento em que se tornaram compensáveis'. A solução 
alternativa seria a do direito francês em que a compensação é ainda mais simplificada, operando 
automaticamente. 
11 In A Ação Declarativa Comum à Luz do Código de Processo Civil de 2013 (2017), pág. 153. 
12 Em sentido semelhante pode ver-se LEBRE DE FREITAS, José e ALEXANDRE, Isabel, in Código 
de Processo Civil Anotado – Vol. I (2018), pág. 535. 
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admissível reconvenção, essa possibilidade, nesta forma de processo, deve ser dada 

ao réu de modo a que este possa invocar a compensação de créditos, devendo o juiz, 

se necessário, fazer uso dos seus poderes de gestão processual e de adequação formal 

para ajustar a respetiva tramitação à dedução do pedido reconvencional'13-14. Passou 

também a entender-se, acolhendo o entendimento de JOSÉ LEBRE DE FREITAS, que o 

artigo 266.º, n.º 2, al. c), do Código de Processo Civil deve ser interpretado no 

sentido que a reconvenção apenas é obrigatória nas situações em que o crédito de 

que o réu é titular é de valor superior ao crédito reclamado pelo autor e o réu 

pretenda a condenação do autor no pagamento desta parte do seu crédito, o que 

permite que seja invocada como mera exceção nas formas de processo em que não 

é admissível reconvenção, sem necessidade de aplicação do princípio da adequação 

formal. Neste sentido pode ver-se o Ac. da Relação de Coimbra de 16 de janeiro de 

2018, de acordo com o qual 'a al. c) do n.º 2 do artigo 266.º do Código de Processo 

Civil apenas diz que a compensação é admissível como fundamento de reconvenção 

e não que a compensação só possa ser feita valer por esse meio; a compensação opera 

por mera declaração unilateral de uma das partes à outra, tendo a extinção dos 

créditos eficácia retroativa ao momento em que os créditos se tornaram 

compensáveis; em processo onde seja vedada a dedução de reconvenção, ao réu terá 

de ser facultada a possibilidade de invocar a compensação por via de exceção, sob 

pena de lhe ser coartado um importante meio de defesa'15. 

 

                                        
13 Processo n.º 26380/17.0YIPRT.P1, in www.dgsi.pt. 
14 No sentido que no procedimento de injunção, por aplicação do princípio da adequação formal, 
deve ser admitida a possibilidade de o réu deduzir reconvenção mesmo quando o crédito de que é 
titular é de valor superior ao crédito reclamado pelo autor e o réu pretende a condenação do autor 
no pagamento desta parte do seu crédito, indo mais além do que a solução que tradicional nesta 
matéria, pode ver-se o Ac. da RELAÇÃO DE GUIMARÃES de 17 de dezembro de 2018 – Processo n.º 
110141/17.3YIPRT.G1, in www.dgsi.pt, de acordo com o qual 'no âmbito de uma ação especial para 
cumprimento de obrigações pecuniárias deve ser dada a possibilidade ao réu de, invocar a 
compensação de créditos por via de reconvenção, bem como, através desta, tentar obter o 
pagamento do valor em que o seu crédito excede o da autora; para tal, deve o juiz fazer uso dos seus 
poderes de adequação formal e também de gestão processual de forma a ajustar a tramitação da 
ação à dedução do pedido reconvencional'. 
15 Processo n.º 12373/17.1YIPRT-A.C1, in www.dgsi.pt. 
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IV 

 Entendemos que o artigo 266.º, n.º 2, al. c), do Código de Processo Civil deve 

ser interpretado no sentido que a intenção do legislador foi que a compensação 

passasse a ser invocada através de reconvenção, independentemente do valor do 

crédito de que o réu é titular16. Esta intenção foi por demais assumida pelo 

legislador e é confirmada pela mera comparação da redação atual com a redação 

anterior. Não é possível afirmar que tudo se manteve inalterado, não tendo o 

legislador, afinal, introduzido qualquer alteração. 

 A utilização do princípio da adequação formal para admitir a reconvenção 

nas formas de processo em que não é admissível não se nos afigura indicada. 

Compreendemos esta solução porque permite alcançar um resultado positivo, 

possibilitando ao réu invocar a compensação nas situações em que apenas está em 

causa impedir o efeito jurídico do crédito que era reclamado pelo autor. Porém, o 

princípio da adequação formal destina-se a ser aplicado em situações específicas 

que, pelas suas excecionais particularidades, impõem a adoção de uma solução 

diversa da que foi prevista pelo legislador. Trata-se de um princípio de utilização 

pontual, para uma determinada situação concreta, que não pode ser utilizado para 

alterar genericamente um instituto jurídico ou o quadro legal relativo à tramitação 

de uma forma de processo, introduzindo uma alteração que apenas o legislador 

poderia introduzir. Como se afirma no Ac. da Relação de Coimbra de 14 de outubro 

de 2014, 'o princípio da adequação formal, consagrado no artigo 547.º do Código de 

Processo Civil, não transforma o juiz em legislador'17. 

                                        
16 Neste sentido pode ver-se PAIS DO AMARAL, Jorge Augusto, in Direito Processual Civil (2018), 
pág. 253, que referindo-se ao artigo 266.º, n.º 2, al. c), do Código de Processo Civil, afirma que 
'atualmente, considerando o teor do preceito, sempre que o réu pretenda o reconhecimento do seu 
crédito, quer seja para obter a compensação, quer seja para obter o pagamento da parte em que o 
seu crédito excede o do autor, deve deduzir reconvenção. Entende-se que o pedido de compensação 
ultrapassa o mero pedido de defesa, pois o réu não se limita a invocar um facto extintivo do direito 
do autor, mas submete à apreciação do tribunal uma relação jurídica sobre o património do autor 
e, portanto, diferente da que foi configurada por este na ação'. 
17 Processo n.º 507/10.1T2AVR-C.C1, in www.dgsi.pt. 
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 Acresce que utilizar o princípio da adequação formal nesta matéria 

comporta uma contradição. Na verdade, ou se considera que a intenção do 

legislador foi que a obrigatoriedade de invocar a compensação através de 

reconvenção e as consequências desta opção fossem aplicáveis a todas as formas 

de processo, incluindo as que não admitem reconvenção, e então o princípio da 

adequação formal não pode ser utilizado para afastar esta solução, uma vez que se 

trata de uma opção legislativa, ou se considera que o legislador não pretendeu que 

a obrigatoriedade de invocar a compensação através de reconvenção fosse aplicável 

às formas de processo que não admitem reconvenção, porque não foi esta a sua 

intenção ou não ponderou esta possibilidade, e então a questão é de interpretação 

da lei e determinação do seu exato sentido e alcance, o que é prévio à adequação 

formal. 

 No sentido que a intenção do legislador foi que a obrigatoriedade de invocar 

a compensação através de reconvenção fosse aplicável a todas as formas de 

processo, assumindo as consequências desta opção, parece ser o entendimento de 

ANTÓNIO ABRANTES GERALDES, embora não o afirmando expressamente. Para este 

autor, 'a opção do legislador resolveu qualquer dúvida a respeito da forma de 

invocação de contracrédito por via judicial, implicando a reconvenção (com as 

limitações que decorrem desta opção, conexas quer a competência absoluta do 

tribunal, quer com a forma de processo em que se insere)'18. A ter sido assim, o 

princípio da adequação formal não pode ser utilizado para afastar as consequências 

que decorrem da forma de processo, contornando a opção do legislador. A questão 

está em saber se foi exatamente esta a intenção do legislador, o que, todavia, se 

insere na interpretação da lei. 

 Na perspetiva da adequação formal, não existe nenhuma razão para admitir 

a possibilidade de o réu deduzir reconvenção quando pretende invocar a 

compensação e recusar esta possibilidade quando pretende invocar um dos 

                                        
18 Com PIMENTA, Paulo e PIRES DE SOUSA, Luís Filipe, in Código de Processo Civil Anotado - 
Parte Geral e Ação Declarativa – Vol. I (2018), pág. 303. 
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restantes fundamentos, designadamente quando está em causa a formulação de 

um pedido que emerge de um facto que serve de fundamento à ação ou à defesa, 

nos termos do artigo 266.º, n.º 2, al. a), do Código de Processo Civil. Se a adequação 

formal permite que o réu possa deduzir reconvenção para invocar a compensação, 

adequando-se a tramitação do processo a esta pretensão, também devia permitir 

que pudesse formular um pedido que emerge de um facto que serve de fundamento 

à ação ou à defesa, uma vez que a alteração que era introduzida na tramitação do 

processo era exatamente a mesma. Sucede que a razão para a existência de formas 

de processo que não admitem reconvenção é a sua maior simplicidade e celeridade. 

Era isto que justificava o processo sumaríssimo e é isto que justifica atualmente o 

procedimento de injunção e a ação declarativa comum do processo laboral. Esta 

maior simplicidade e celeridade é garantida através da limitação do objeto do 

processo e de uma tramitação menos exigente. Admitir a possibilidade de o réu 

deduzir reconvenção para formular um pedido que emerge de um facto que serve 

de fundamento à ação ou à defesa punha em causa irremediavelmente esta maior 

simplicidade e celeridade. 

 O que distingue a compensação é a circunstância de o réu pretender apenas 

que seja reconhecida a existência do seu crédito na parte em que não excede o 

crédito do autor para impedir o efeito jurídico deste crédito. Ao contrário dos 

restantes fundamentos da reconvenção, nesta situação o réu pretende apenas 

exercer o seu direito de defesa. É este o motivo porque se aceita facilmente que o 

réu não possa deduzir reconvenção invocando qualquer um dos restantes 

fundamentos e não se compreende que lhe seja vedado invocar a compensação. 

Porém, isto só demonstra que, verdadeiramente, não está em causa a reconvenção, 

mas a defesa por exceção. 

 

V 

 O nosso entendimento é que o artigo 266.º, n.º 2, al. c), do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado restritivamente por forma a que seja aplicável 
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somente nas formas de processo que admitem reconvenção. No essencial, 

entendemos que nas formas de processo em que não é admissível reconvenção 

deve ser permitido ao réu invocar a compensação como mera exceção até ao limite 

do crédito do autor, apenas para impedir o efeito jurídico deste crédito19. 

 Nos dizeres de JOÃO BATISTA MACHADO, a interpretação restritiva é aplicável 

quando 'o intérprete chega à conclusão que o legislador adotou um texto que 

atraiçoa o seu pensamento, na medida em que diz mais do que aquilo que se 

pretendia dizer'20. 

 É precisamente com esta situação que nos deparamos. Nas alterações que 

foram introduzidas pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, estava em causa uma 

reforma do processo civil, pelo que o legislador teve em mente especialmente as 

formas de processo previstas no Código de Processo Civil e não outras formas de 

processo específicas previstas em diferentes diplomas legais. Este aspeto tem 

particular relevância no que respeita à ação declarativa comum do processo 

laboral, uma vez que, logo que surgiu a Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, passou a ser 

discutida a necessidade de harmonização do Código do Processo de Trabalho com 

o novo modelo do processo civil. A isto acresce que a alternativa à interpretação 

restritiva do artigo 266.º, n.º 2, al. c), do Código de Processo Civil, consistia em 

admitir que o autor intentava uma ação contra o réu em que o crédito de que era 

titular era discutido como se não existisse qualquer crédito a favor do réu e, 

posteriormente, o réu intentava uma ação contra o autor em que o crédito de que 

era titular era discutido como se não existisse qualquer crédito a favor do autor21. 

                                        
19 Esta possibilidade é admitida, pelo menos implicitamente, por RAMOS DE FARIA, Paulo e 
LOUREIRO, Ana Luísa, in Primeiras Notas ao Novo Código do Processo Civil – Vol. I (2014), pág. 
259, quando afirmam que o artigo 266.º, n.º 2, al. c), do Código de Processo Civil 'só dispõe sobre os 
casos em que a reconvenção é admissível. Não versa sobre a possibilidade, ou não, de utilização de 
diferente meio processual para obter idêntico efeito – no caso, meramente extintivo do crédito do 
autor'. No mesmo sentido, colocando precisamente esta questão, pode ver-se o Ac. da RELAÇÃO 
DE LISBOA de 12 de novembro de 2015 – Processo n.º 138557/14.0YIPRT.L1-2, in www.dgsi.pt, no 
qual se afirma que ‘[se] põe o problema da admissibilidade da arguição da compensação de créditos 
não reconhecidos em ações em que não seja possível a reconvenção’. 
20 In Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador (1990), pág. 186. 
21 Nesta segunda ação, o réu não poderia questionar o direito do autor em consequência do caso 
julgado que se formou na primeira ação. A reconvenção tem sempre natureza facultativa. Porém, 
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Finalmente, as duas sentenças que fossem proferidas eram confrontadas entre si e 

procedia-se à compensação de créditos22. Seguramente que não foi esta a solução 

que o legislador pretendeu. Se assim fosse, estaríamos a admitir duas ações em que 

os créditos do autor e do réu eram discutidos autonomamente como se não 

existisse qualquer crédito a favor da outra parte, o que se traduzia num notório 

artificialismo e contrariava frontalmente a intenção do legislador no sentido de um 

reforço da primazia da verdade material em detrimento de uma verdade 

estritamente formal23. Por outro lado, esta solução implicava que o réu tivesse que 

                                        
importa distinguir entre a reconvenção puramente facultativa e a reconvenção necessária ou 
compulsiva, designadas habitualmente de permissive counterclaim e compulsory counterclaim. Na 
reconvenção puramente facultativa, a sua falta não tem consequências especiais para o réu. Na 
reconvenção necessária ou compulsiva, a não utilização da faculdade de deduzir reconvenção pode 
ter consequências para o réu, prejudicando a consistência do direito de que é titular em 
consequência do caso julgado que se formou relativamente ao direito do autor. A este propósito, 
MESQUITA, Luís Miguel de Andrade, in Reconvenção e Exceção no Processo Civil – O Dilema da 
Escolha entre a Reconvenção e a Exceção e o Problema da Falta de Exercício do Direito de Reconvir 
(2009), pág. 440, afirma que 'a faculdade de reconvir transforma-se num ónus, na medida em que 
o réu necessita de reconvir para afastar o risco de futura preclusão do direito, por força do caso 
julgado que venha a constituir-se sobre a decisão favorável ao autor'. O réu deverá reconvir 'para se 
livrar de um prejuízo futuro e eventual (não certo): o prejuízo de preclusão do seu direito'. Na 
jurisprudência, pode ver-se o Ac. do SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA de 10 de outubro de 2012 
– Processo n.º 1999/11.7TBGMR.G1.S1, in www.dgsi.pt, no qual se afirma que 'em princípio, o efeito 
preclusivo dos meios de defesa apenas abarca o que constitui matéria de exceção que integre factos 
modificativos ou extintivos apostos à pretensão do autor, excluindo as pretensões autónomas'. Na 
segunda ação, o réu poderia, assim, invocar o crédito de que era titular para proceder depois à 
compensação, mas não questionar o direito do autor que havia sido reconhecido na primeira ação. 
22 Esta solução é aceite no Ac. da RELAÇÃO DE GUIMARÃES de 22 de junho de 2017 – Processo n.º 
69039/16.0YIPRT.G1, in www.dgsi.pt, de acordo com o qual '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 Decreto-Lei n.º 269/98, de 1 de setembro, no qual não é admissível 
reconvenção, não seja possível operar a compensação de créditos por via de exceção 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 ações, excecionalmente e apenas no seu 
domínio, a compensação de créditos possa ser encarada como exceção perentória; (…) o réu não 
fica impedido de arguir a compensação, apenas não o pode fazer por via da exceção e, não podendo 
operar a compensação de créditos no processo especial previsto no Decreto-Lei n.º 269/98, de 1 de 
setembro, por nele não ser admissível reconvenção, não está impedido de fazer valer o seu crédito 
através da propositura de uma ação autónoma para esse efeito'. 
23 O movimento no sentido da primazia da verdade material sobre uma verdade meramente formal 
foi iniciado pela reforma do processo civil operada pelo Decreto-Lei n.º 329-A/95, de 12 de 
dezembro. A este propósito, o legislador afirmou no relatório deste diploma legal que ‘o processo 
civil deve ser perspetivado como um modelo de simplicidade e concisão, apto a funcionar como um 
instrumento, como um meio de ser alcançada a verdade material pela aplicação do direito 
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intentar uma ação autónoma para proceder à compensação de créditos, o que não 

foi pretendido pelo legislador. Com efeito, como vimos, no âmbito do processo civil 

o legislador estabeleceu que a compensação apenas podia ser invocada através de 

reconvenção, mas, simultaneamente, admitiu a reconvenção em todas as formas 

de processo, afastando a necessidade de serem intentadas ações autónomas com 

esta finalidade. 

 No sentido que aqui defendemos pronunciou-se MARIA GABRIELA ABRANTES 

LEAL DA CUNHA RODRIGUES para quem ‘nas ações em que não é admissível 

reconvenção, como as ações especiais para o cumprimento de obrigações 

pecuniárias, previstas no Decreto-Lei n.º 269/98, de 1 de setembro (...), a 

interpretação deste preceito não nos deve conduzir a efeitos tão restritivos. Na 

verdade, o chamamento de uma nova relação jurídica a tribunal também acontece 

na novação (artigo 857.º do Código Civil), cuja natureza de exceção perentória não é 

discutida. E o artigo 395.º do Código Civil integra a compensação e a novação no 

conceito de factos extintivos da obrigação. Parece-nos que ao réu não deve ser 

coartado este relevantíssimo fundamento de defesa. É, pois, 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 exceção perentória nos 

processos em que não é admissível a reconvenção’24-25. 

                                        
substantivo, e não como um estereótipo autista que a si próprio se contempla e que impede que 
seja perseguida a justiça, afinal o que os cidadãos apenas pretendem quando vão a juízo’. A reforma 
do processo civil operada pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, acentuou este movimento. Na 
Exposição de Motivos da Proposta de Lei n.º 113/XII, o legislador afirmou expressamente que ‘a 
presente reforma completa a de 1995/1996’ e acrescentou que ‘em consonância com o princípio da 
prevalência do mérito sobre meras questões de forma (…), toda a atividade processual deve ser 
orientada para propiciar a obtenção de decisões que privilegiem o mérito ou a substância sobre a 
forma’. 
24 In A Ação Declarativa Comum – Intervenção proferida na Universidade Lusíada em 31 de maio de 
2013 – Universidade Lusíada – Direito – n.º 11 (2013), in www.repositorio.ulusiada.pt, pág. 54. 
25 No mesmo sentido pode ver-se PINTO, Rui, in A Problemática da Dedução da Compensação no 
Código de Processo Civil de 2013, disponível em www.acdemia.edu.pt, pág. 17. Este autor recusa a 
possibilidade de o réu invocar a compensação através de reconvenção nas formas de processo em 
que não é admissível  afirmando que 'os processos especiais não são processos incompletos ou 
lacunares, a que o artigo 549.º do Código de Processo Civil acrescentaria articulados, mas processos 
que veriam diminuída a sua eficácia específica se fossem engordados por normas do processo 
comum (…). Assim, quando o legislador especial determina que um processo especial apenas tem 
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 É este também o entendimento de MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA. Este autor 

pronunciou-se recentemente quanto a esta matéria, na sequência dos trabalhos no 

âmbito de um grupo de trabalho destinado a redefinir o regime de alegação da 

exceção de compensação nas espécies processuais que não admitam articulado de 

resposta do autor à contestação. O autor começa por afirmar que 'o problema tinha 

(e continua a ter) alguma importância, porque, como no Código de Processo Civil 

vigente se consagrou que a compensação deve ser alegada por via de reconvenção 

(artigo 266.º, n.º 2, al. c), do Código de Processo Civil), chegou a formar-se na 

jurisprudência a orientação segundo a qual, nas ações em que não esteja previsto um 

articulado de resposta do autor à contestação do réu, esta parte não pode recorrer à 

reconvenção para provocar a compensação dos créditos, isto é, não pode provocar a 

extinção do crédito do autor com um contracrédito próprio. Esta solução não era (e 

continua a não ser) aceitável'26. A sua proposta consiste em estabelecer-se 

expressamente que o réu pode invocar ou provocar a extinção do crédito alegado 

pelo autor através da compensação com um crédito próprio e alterar a redação do 

artigo 266.º, n.º 2, al. c), do Código de Processo Civil no sentido que a reconvenção 

é admissível quando o réu, na ação em que tenha alegado a exceção de 

compensação, pede a condenação do autor no pagamento do excedente do seu 

crédito sobre o crédito do autor. 

 Cremos que este entendimento confirma uma interpretação restritiva do 

artigo 266.º, n.º 2, al. c), do Código de Processo Civil. Por um lado, a necessidade 

de uma alteração do regime atual e o sentido da alteração que é proposta, 

confirmam que este preceito deve ser interpretado no sentido que a intenção do 

legislador foi que a reconvenção passasse a ter que ser sempre invocada através de 

                                        
dois articulados, quis mesmo limitar esse número (…). 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 (…). Por isso, 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'. 
26 In A Compensação em Processo Civil: Uma Proposta Legislativa (2019), disponível em 
www.acdemia.edu.pt, pág. 1. 
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reconvenção, independentemente do valor do crédito de que o réu é titular, o que 

afasta o entendimento de que nada mudou, permanecendo a utilização da 

reconvenção para invocar a compensação a ser meramente facultativa, tal como 

acontecia anteriormente. Por outro lado, simultaneamente, é reconhecido que o 

regime atual consagrou uma solução excessiva, cujos resultados vão além do que 

era pretendido pelo legislador, o que justifica uma interpretação restritiva, tal 

como propomos. 

 A interpretação restritiva que propomos permite respeitar a intenção do 

legislador com a alteração que foi introduzida com a redação atual do artigo 266.º, 

n.º 2, al. c), do Código de Processo Civil e conciliar este respeito com o afastamento 

de formas de processo que não estiveram na mente do legislador e de uma 

consequência negativa que tudo indica que não foi ponderada e excede o resultado 

que era pretendido. 


