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REGISTRO DE IMÓVEIS – escritura pública de dação em pagamento – solvens em 
recuperação judicial – autorização judicial indispensável no caso concreto (arts. 49 e 
66 da Lei nº 11.101/2005) – ofensa aos princípios da legalidade e segurança jurídica 
configurada – exigência mantida – dúvida procedente 

DECISÃO 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0006358-46.2015.8.26.0457, 

da Comarca de Pirassununga. 

ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, v.u.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este Acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO DIMAS 

MASCARETTI (Presidente), ADEMIR BENEDITO, XAVIER DE AQUINO, LUIZ 

ANTONIO DE GODOY, RICARDO DIP (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E 

SALLES ABREU. 

São Paulo, 02/02/2017. 

PEREIRA CALÇAS 

CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA E RELATOR 

Apelante: Banco Industrial do Brasil S.A 

Apelado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Pirassununga 

Voto nº 29.605 

 

Ao expor as razões da recusa do registro da escritura pública de dação em pagamento, 

o suscitante se escorou na regra do art. 66 da Lei nº 11.101/2005, uma vez que o 

negócio jurídico não conta com autorização judicial, embora o devedor, solvens, 

encontre-se em processo de recuperação judicial.[1] 

Inconformada com a sentença que julgou a dúvida procedente[2], a interessada interpôs 

apelação afirmando a desnecessidade da autorização judicial, pois o bem imóvel 

contemplado na dação em pagamento não integra o ativo permanente da devedora, 

cuja atividade envolve a construção, a compra e a venda de bens imóveis.[3] 

Com o recebimento do recurso[4], os autos foram enviados ao C. CSM e, ato contínuo, 

abriu-se vista à Procuradoria Geral da Justiça, que propôs o desprovimento da 

apelação[5]. 

 

É o relatório. 

Com vistas à satisfação do saldo devedor resultante da CCB n.º 01.1747/11, a M. I. L. 

Ltda., quando já requerida sua recuperação judicial, comprometeu-se, mediante 

escritura pública lavrada no dia 14 de outubro de 2014, a transferir, em dação em 

pagamento, ao Banco Industrial do Brasil S/A, fração ideal equivalente a 0,913876% 

do terreno descrito na mat. 26.811 do RI de Pirassununga, correspondente à unidade 
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autônoma n.º 4 do Edifício Christiano II, que, no caso, integra o empreendimento 

imobiliário denominado Condomínio Residencial Gusmão.[6] 

Convencionou-se, enfim, uma dação em pagamento, “acordo de vontades entre credor 

e devedor por meio do qual o primeiro concorda em receber do segundo, para exonerá-

lo da dívida, prestação diversa da que lhe é devida”[7], enfim, um contrato, um acordo 

liberatório. 

A propósito, conforme Judith Martins-Costa, há, na dação em pagamento, “negócio 

jurídico de alienação, pois o devedor dá o objeto da prestação para satisfazer a 

pretensão do credor, havendo um plus, que é solver a dívida.”[8] 

A superveniente homologação judicial do acordo, nos autos da execução[9], não 

desnaturou a natureza consensual da dação em pagamento, negócio translativo 

oneroso, com escopo liberatório, por meio do qual a recorrente aceitou receber, da 

proprietária tabular, em lugar da prestação originalmente devida, da res 

debita (pagamento em dinheiro), prestação diversa, consistente na transferência do 

domínio do bem imóvel antes identificado. 

Destarte, a dação em pagamento, e aí pouco importa a homologação judicial, pressupõe 

que o devedor tenha o ius disponendi da coisa; trata-se, na justa advertência de Caio 

Mário da Silva Pereira, de uma das consequências de seu caráter translatício, pois, se 

o solvens não puder realizar a transferência de sua propriedade ao accipiens, dação 

não haverá.[10] 

Ocorre que a M. I. L. Ltda., ao tempo da dação, já tinha distribuído, consoante 

ressaltado, seu pedido de recuperação judicial, em curso na 3.ª Vara Cível da Comarca 

de Barueri (processo n.º 1002568-11.2013.8.26.0068), desde 11 de março de 2013. 

Assim, seu poder de disposição, mormente quanto ao ativo permanente, não é, 

atualmente, pleno; sofre restrições, nos termos da regra do art. 66 da Lei nº 

11.101/2005, assim vazada: 

Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não 

poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente 

utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles 

previamente relacionados no plano de recuperação judicial . (grifei) 

É certo, por sua vez, que o negócio jurídico não foi precedido de autorização 

judicial; esta ainda não foi obtida, e nem foi ouvido o comitê de credores, sequer 

constituído. Além disso, o imóvel abrangido pela dação em pagamento não consta de 

plano de recuperação judicial, ainda não apresentado. 

Aliás, ao que consta, não houve, até o momento, deferimento do processamento de 

recuperação judicial. Nada obstante, de acordo com a regra do art. 49, caput, da Lei nº 

11.101/2005, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data 

do pedido, ainda que não vencidos” (grifei). 

Por conseguinte, a devedora/executada, requerente do pedido de recuperação judicial, 

é desprovida de legitimidade para, ao arrepio então do Juízo da recuperação judicial, 

transferir, em dação em pagamento, a um dos seus credores – e assim em detrimento 

dos demais –, bem imóvel de sua propriedade. 

Sob outro prisma, malgrado a devedora tenha por atividade empresarial a incorporação 

imobiliária, a transferência de que aqui se cuida não está atrelada ao característico 

desenvolvimento dessa atividade econômica, mas voltada ao pagamento de dívida em 

execução, a ser satisfeita com prestação distinta da res debita. 
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Quero enfatizar: a exigência questionada não está a embaraçar o andamento ordinário 

dos negócios da solvens; a inviabilizar a continuidade de sua atividade empresarial. Por 

isso, também, convém manter o condicionamento imposto ao registro da escritura 

pública de dação em pagamento, do qual depende a legitimidade da devedora para fins 

da transferência idealizada, apesar do bem imóvel estar classificado, nos documentos 

exibidos pela recorrente, como ativo circulante 

Na realidade, in concreto, impõe reservar ao Juízo da recuperação judicial a 

deliberação sobre a eventual prescindibilidade de sua autorização, inclusive, se o 

caso, e se assim, portanto, considerar suficiente, sob o fundamento de que o 

imóvel compõe o ativo circulante da devedora. 

De todo modo, é oportuno sublinhar, e a despeito da textual dicção do art. 66 

da Lei nº 11.101/2005, que, em determinadas circunstâncias, tomada em 

consideração, particularmente, a natureza da atividade econômica exercida pelo 

empresário e pela sociedade empresária, a alienação e a oneração de bens e de 

direitos de seu ativo circulante podem, muitas vezes, causar, aos seus credores, 

danos mais significativos do que a alienação e oneração de ativos permanentes.  

Nessa linha, a cautela do Oficial se revelou acertada, posto em sintonia, inclusive, com 

o princípio da segurança jurídica. 

Isto posto, nego provimento ao recurso. 

 

PEREIRA CALÇAS 

Corregedor Geral da Justiça e Relator 
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