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NOTA PRÉVIA

O princípio da igualdade dos credores é amiúde invocado como funda-
mento de normas e institutos insolvenciais diversos, mas nem sempre tal 
invocação resiste a uma indagação mais aprofundada; acresce que o próprio 
conteúdo a assinalar ao princípio da igualdade dos credores não é unívoco.

Estas “inquietações” levaram-me a empreender a análise crítica de espe-
cíficos aspectos da disciplina da insolvência-liquidação (resolução em bene-
fício da massa, exoneração do passivo restante, compensação e graduação 
de créditos, entre outros) e de alguns regimes do direito civil patrimonial 
(como a impugnação pauliana ou a disciplina legal e contratual aplicável 
à faculdade de escolha do devedor quanto às obrigações a cumprir), sem 
esquecer uma referência alargada ao processo executivo.

No final do percurso, concluí que no ordenamento jurídico português 
a par condicio não se apresenta como um princípio ou regra cogente, sequer 
no processo de insolvência. Constitui, isso sim, um instrumento cómodo 
que é chamado a actuar nos espaços deixados livres pelas específicas valo-
rações legislativas – as quais, com base em considerações de diversa ordem 
e não necessariamente radicadas numa ideia de justiça distributiva, fomen-
tam disparidades muito abundantes e variadas.

E, dentro da área residual que por fim é chamada a ocupar, a igualdade 
que a par condicio realiza é exclusivamente formal – o que constitui, aliás, 
a sua grande vantagem operativa, pois permite uma radical economia de 
meios na tomada de uma decisão que se torna puramente aritmética e 
alheia a qualquer ponderação material. Acaba, assim, por coincidir com 
uma modesta (mas eficaz) regra de tratamento proporcional dos credores. 
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Já a concretização do princípio da igualdade em sede de plano de insol-
vência remete para um conteúdo totalmente diferente: uma perspectiva 
material que permite diferenciações entre credores com base em razões 
objectivas. O seu estudo exigirá uma investigação autónoma, a qual conto 
realizar em breve.

Espero que estas reflexões possam ser úteis a quantos lidam com os 
regimes analisados, permitindo uma melhor compreensão do seu funcio-
namento com impacto positivo no plano da aplicação.

Coimbra, 9 de Setembro de 2021

Carolina Cunha
Professora Associada da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 

Univ Coimbra, Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, FDUC 
ccunha@fd.uc.pt
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1
O Princípio do Tratamento Igualitário  

dos Credores no Direito Civil

1.1. Introdução: a igualdade dos credores no Código Civil e no CIRE
Proponho-me neste estudo levar a cabo uma reflexão sobre o significado e 
alcance do chamado princípio da igualdade dos credores, sobretudo (mas 
não exclusivamente) em sede insolvencial. Como se trata de uma regra aco-
lhida pelo direito civil no art. 604º CCiv., no seio do capítulo dedicado à 
garantia geral das obrigações, e na medida em que esta manifestação nor-
mativa, pela sua localização sistemática, é vista como fundadora do acolhi-
mento insolvencial, não poderia deixar de a tomar como ponto de partida 
da pesquisa que tenciono desenvolver.

Gostaria de também notar, preliminarmente, que a terminologia não 
é uniforme. Partindo da expressão latina par condicio creditorum1, de uso 
franco, a ideia de igualdade entre credores é vertida pela doutrina em for-
mulações que a alcandoram a princípio da igualdade, a matizam em princí-
pio do tratamento igualitário ou a constroem como simples regra da paridade.

O legislador civilista abstém-se de qualquer nomeação explícita – o art. 604º 
não utiliza nenhum dos termos mencionados: a epígrafe da norma é “con-
curso de credores” e a ideia-chave é veiculada pela expressão “os credores 
têm o direito de ser pagos proporcionalmente”. Já o legislador do CIRE, no 
art. 194º, consagra abertamente, tanto em epígrafe como texto, o princípio 
da igualdade dos credores da insolvência.

1 Sobre a origem histórica da expressão, ver A. Menezes Cordeiro, Tratado de Direito 
Civil Português, Tomo X, “Direito das Obrigações-Garantias”, colab. A. Barreto Menezes 
Cordeiro, Almedina, Coimbra, 2015, p. 243-244.
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Todavia, como veremos, a ideia de igualdade de credores vertida no Código 
Civil não coincide com aquela que é acolhida pelo art. 194º do CIRE. Ou seja, à 
diferente designação e modo de consagração corresponde um conteúdo 
também substancialmente diverso2. Contudo, fora da disciplina do plano 
de insolvência e sem que se justifique autonomizá-la num preceito espe-
cífico (pois que já resulta da norma fundadora que é o art. 604º CCiv.), o 
próprio CIRE acolhe (embora não tão amplamente quanto por vezes se 
afirma) a ideia da par condicio creditorum entendida como tratamento paritá-
rio de credores na perspectiva da liquidação de um património debitório. 

Registe-se, por último, que o debate jus-privatista sobre a igualdade 
de credores acaba quase inevitavelmente por trazer à liça o princípio cons-
titucional da igualdade (art. 13º CRP). Delimitadas que sejam as diferentes 
esferas normativas de actuação da ideia de igualdade e esclarecida também 
a inevitável intersecção entre elas3, é de sublinhar a utilidade de algumas 
das categorias aperfeiçoadas pelo discurso jus-publicista (a distinção entre 
igualdade formal e igualdade material, o conceito de discriminação posi-
tiva, as diferenciações de tratamento legítimas e ilegítimas, etc.) como fer-
ramenta de análise dos problemas levantados pela igualdade de credores4.

1.2. Do património como garantia geral (art. 601º CCiv.) à par condi-
cio creditorum (art. 604º CCiv.)
Decorre do art. 601º CCiv. que o património do devedor constitui a garan-
tia geral dos seus credores. É esse património – ou melhor, o conjunto dos 
bens susceptíveis de penhora que o compõem – que, no caso de a obrigação 
não ser voluntariamente cumprida, assegura a realização coactiva da prestação 
(cfr. art. 817º CCiv., a norma que consagra o direito de o credor executar 
o património do devedor inadimplente)5. O cumprimento da obrigação é, 
portanto, garantido a todos os credores (princípio da generalidade) pela totali-

2 Cfr. a conclusão infra, 6.2.
3 Cfr. infra, 1.3.1.
4 Para uma referência às teorias que se inclinam para uma “identificação, pelo menos tenden-
cial, entre a par condicio creditorum e o princípio constitucional da igualdade”, José María 
Garrido, Tratado de las preferencias del crédito, Civitas, Madrid, 2000, p. 725.
5 Ver, entre vários, João de M atos Antunes Varela, Das obrigações em geral, vol. II, 
Almedina, Coimbra, 2003, p. 429 (salientando que tal garantia é dada pelo património “e 
não pela pessoa ou a liberdade” do devedor), Luís Manuel Teles de Menezes Leitão, 
Direito das Obrigações, vol. II, 4ª ed., Almedina, Coimbra, 2006, p. 295, Luís Miguel Pestana 
de Vasconcelos, Direito das garantias, 2ª, Almedina, Coimbra, 2016, p. 46. Aponta ainda 
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dade dos bens penhoráveis existentes no património do devedor ao tempo 
da execução, mesmo que tenham sido adquiridos depois da constituição 
da obrigação6. Semelhante garantia geral não incide sobre bens certos e 
determinados: só se concretiza com a penhora7.

A este meio normal de realização do direito do credor8 podem, como 
é sabido, acrescer as chamadas garantias especiais, caracterizáveis como um 
reforço ou via de privilégio conferida a um crédito face aos outros9, e que são 
susceptíveis de se dividir, na sistematização mais difundida, em garantias 
reais ou pessoais10, mas ainda e também consoante assentem num reforço 
qualitativo ou quantitativo do crédito11.

A posição do credor comum ou quirografário (aquele que não dispõe 
de qualquer privilégio ou preferência) encontra-se, assim, fortemente con-
dicionada não só pela extensão e variações do património do devedor, 
como pelo número dos seus (outros) credores e montante dos respectivos créditos12. 

a doutrina que o mesmo vale para a satisfação da indemnização que venha a ser devida na 
sequência do incumprimento.
6 Mário Júlio de Almeida Costa, Direito das Obrigações, 9ª ed., Almedina, Coimbra, 
2001, p. 787 e 784; Pedro Romano Martinez/Pedro Fuzeta da Ponte, Garantias de 
cumprimento, 5ª ed., Almedina, Coimbra, 200614. Por isso são correntes afirmações como a 
de Salvador da Costa, “O concurso de credores no processo de insolvência”, Revista do 
CEJ, nº 4 (número especial), 2006 (1º semestre), p. 91-111, p. 91, de que “o fundamento último 
do concurso de credores tem a ver com o facto de o património do devedor constituir a [sua] 
garantia geral”.
7 Romano Martinez/Fuzeta da Ponte, Garantias de cumprimento, cit., p. 13. No mesmo 
sentido, Menezes Cordeiro, Tratado de Direito Civil, X, cit., 246: “nenhum credor dispõe, 
até ao momento executivo, de um concreto direito ao património do devedor”.
8 Antunes Varela, Das obrigações em geral, II, cit., p. 429, nota 1, na esteira de Fragali.
9 Pestana de Vasconcelos, Direito das garantias, cit., 47; através delas, a expectativa da satis-
fação do crédito em caso de incumprimento “é imediatamente ampliada”. A ideia de reforço é 
destacada por Antunes Varela, Das obrigações em geral, II, cit., p. 420: “as garantias especiais 
reforçam, desde a sua constituição, a consistência económico-jurídica do vínculo obrigacional”
10 As primeiras consistem na “atribuição a um dos credores de preferência na satisfação do 
seu crédito sobre determinado bem”, as segundas consistem na “atribuição a outra pessoa da 
responsabilidade pela dívida” – assim Menezes Leitão, Direito das Obrigações, II, cit., p. 295.
11 A primeira modalidade consiste na preferência concedida ao credor “no pagamento pelo 
valor (ou rendimento) de certos bens do devedor”; a segunda traduz-se “na sua essência, por 
outras pessoas, terceiros, se vincularem a cumprir” – nessa medida, “os seus patrimónios são 
também responsáveis” – assim Pestana de Vasconcelos, Direito das garantias, cit., p. 63 e 64.
12 Pestana de Vasconcelos, Direito das garantias, cit., p. 46 e 47. Também Menezes 
Cordeiro, Tratado de Direito Civil, X, cit., p. 247 observa que “cada credor que se apresente 
conduz a uma compressão dos direitos dos restantes”.
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Quanto maior for o número dos credores e/ou quanto mais elevado for o 
montante dos respectivos créditos, mais probabilidades haverá de o patri-
mónio do devedor se vir a revelar insuficiente para a satisfação de todos13. 
Nesse caso, quid iuris?

Responde o art. 604º, 1, CCiv. estabelecendo a chamda regra da igual-
dade dos credores comuns perante a garantia geral14: a par condicio creditorum15. 
Quer isto dizer que os credores comuns “se encontram no mesmo plano” 
e “são pagos em pé de plena igualdade (ou de plena proporcionalidade) 
uns com os outros”16, sem qualquer consideração pela prioridade tempo-
ral dos créditos (i.e., pela sua data de constituição) 17, pela sua fonte ou pelo 
seu montante18.

13 Por isso, como na esteira de Carnelutti observa Alberto dos Reis, Processo de Execução, 
vol. 2º, Coimbra Editora, Coimbra, 1954, p. 258-259, existe entre os credores um conflito 
económico, embora não um conflito jurídico, já que o devedor pode contrair legalmente novas 
dívidas sem que os credores tenham o direito de o impedir.
14 Esta perspectiva explica, aliás, como devidamente sublinha Michel Vasseur, Le principe 
de l’égalité entre les créanciers chirographaires dans la faillite, Éditions Rousseau & Cie., Paris, 1949, 
p. 75-76, que ao princípio da igualdade não estejam submetidos os credores das obrigações de fazer 
ou de não fazer, particularmente daquelas que não têm “reflexos ou aderência patrimonial”: 
a execução dessas obrigações, supõe um (mero) comportamento ou abstenção do devedor, 
pelo que “não está a cargo do activo”.
15 Embora, como observa Menezes Cordeiro, Tratado de Direito Civil, X, cit., p. 243 e 245, o 
preceito consagre a regra da igualdade dos credores “de modo não directo”: o nosso legislador 
“não foi claro na consagração da par condicio creditorum”, ao contrário do legislador italiano, 
que no art. 2741º do Codice Civile dispôs que “os credores têm igual direito de ser satisfeitos 
sobre os bens do devedor, salvo as causas legítimas de preferência”.
16 Assim, respectivamente, Almeida Costa, Direito das obrigações, cit., p. 787 e Antunes 
Varela, Das obrigações em geral, II, cit., p. 430.
17 O que, nas palavras de Antunes Varela, Das obrigações em geral, II, cit., p. 430, permite 
concluir que a par condicio “cava um abismo entre os direitos reais e os direitos de crédito”. 
Já Menezes Cordeiro, Tratado de Direito Civil, X, cit., p. 246 sublinha os inconvenientes 
de adoptar, aqui, “um sistema de tipo real: prior in tempore, potior in iure”: “como provar, para 
mais na ambiência tendencialmente litigiosa que acompanha qualquer execução universal, 
a data de constituição de cada crédito”?
18 A própria estrutura ou sequência normativa do nosso Código Civil ilustra a afirmação 
de Vittorio Colesanti, “Mito e realtà della par condicio”, Il fallimento e le altre procedure 
concorsuali, 1984, p. 32-50, p. 36, segundo a qual o concurso de credores não é uma decorrência 
da regra da igualdade – pelo contrário, a paridade constitui a regra (apenas) tendencial da es-
truturação concurso de credores (como o Autor salienta e como adiante terei oportunidade de 
demonstrar). O concurso surge, isso sim, como um “espelho” da responsabilidade que recai sobre 
o património debitório: como o património responde por todas as obrigações, cada credor 


