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Resumo: Contrato particular de cessão de créditos tributários. Contrato Bilateral, oneroso, aleatório,
puro e simples. Álea consistente na cessão de crédito antes do trânsito em julgado da ação que
garantia a cedibilidade e compensabilidade do crédito. Riscos das partes que decorrem de álea
própria do contrato, não da condicionalidade da obrigação, ou de qualquer outro fator de risco.
Adimplemento do contrato pela cedente. Execução negocial iniciada. Pagamentos efetuados.
Contraordem dada a três cheques correspondentes aos últimos pagamentos do preço. Cheques
prescritos. Monitória ajuizada pela cedente, aparelhada com o contrato de cessão e com os cheques
prescritos. Embargos da cessionária fundados em exceção de contrato não cumprido.
Inadimplemento alegado consistente em não ter a cedente prestado caução em juízo para viabilizar a
compensabilidade do crédito. Obrigação não assumida pela cedente. Inexistência de nexo de
causalidade entre a conduta negocial da cedente e a desvantagem experimentada pela cessionária.
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I. Teor essencial da consulta e quesitos formulados

Por meio de seus ilustres advogados, USINA BOM JESUS S/A, doravante denominada Usina,
encaminha-nos consulta sobre matéria discutida nos autos da Apelação Cível n. 0148926-5 (Ação
Monitória), da 4.ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, relativa ao
processo 210.2006.002062 - 4, que tramitou na 2.ª Vara Cível da Comarca do Cabo de Santo
Agostinho-PE, em ação que move contra PLATINUM TRADING S/A, doravante denominada
Platinum, a propósito de contrato de cessão de crédito tributário, celebrado entre a Usina consulente
e a embargante Platinum.

Impõe-se observar que, quando do cumprimento do negócio de cessão pela Platinum (atual
denominação de Full Trading e Comércio Ltda.), foram emitidos cheques para esse fim, por Total
Distribuidora Ltda. que, por isso, figura como ré na ação monitória referida, aparelhada com o
contrato de cessão e com os referidos cheques prescritos.

Total Distribuidora Ltda. também opôs embargos na monitória, tendo sido considerada parte legítima
para essa ação, apesar de não figurar como parte no contrato de cessão, objeto da reconvenção
julgada em conjunto com a monitória.

Nesta ocasião, a consulente Usina apresenta cópia do instrumento particular de contrato de cessão
de créditos tributários; petição da Usina perante o Juízo do MS, datada de 12.11.2003; cópias de
peças dos autos da Carta de sentença 2003.83.00.023210-6, que tramita perante a 9.ª Vara
Federal-PE (decisão que ordena à exeqüente Usina Bom Jesus S/A a prestar caução, de 1.º.4.2004,
bem como cópias da certidão de publicação dessa decisão, de 12.4.2004); cópias dos cheques não
pagos, por contraordem da cessionária e da emitente; petição inicial da ação monitória; cópia da
sentença proferida pelo Juiz Dr. Rafael de Menezes, datada de 27.10.2006, rejeitando os embargos
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