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APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
PRELIMINARES.  CARÊNCIA  DA  AÇÃO
EXECUTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE  DOCUMENTO  HÁBIL.  MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA  NÃO  VERIFICADO.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  PERÍCIA  INCONCLUSIVA  POR
OCASIÃO  DA  NÃO  JUNTADA  DA  VIA  DA
PARTE  EMBARGANTE.  DESRESPEITO  AO
ÔNUS  PROBATÓRIO  INSCULPIDO  NO  ART.
333,  INCISO  I,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL.  FRAUDE  NÃO  COMPROVADA.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

- Não precisa ser  expert para constatar, nos autos da
execução em apenso, que o contrato juntado não se
trata  de  documento  xerografado,  especialmente  se
considerando  a  tonalidade  da  impressão  de
preenchimento  dos  dados  dos  contratantes  e,
principalmente, pela verificação de quatro assinaturas
todas  apostas  por  meio  de  caneta  da  cor  azul,
contendo,  inclusive,  em  cima  da  rubrica  da
embargante, um carimbo azul com a denominação da
empresa  recorrente.  Para  corroborar  ainda  a
clarividência  de  não  ser  uma  xerox  o  instrumento
exequendo, ainda se pode visualizar a existência de
um  sensível  relevo  nas  assinaturas  apostas,
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demonstrando,  portanto,  não  se  tratar  de  cópia
reprográfica, mas sim de uma via contratual original,
afigurando-se,  pois,  manifestamente  improcedente  a
alegação recursal de preliminar de carência da ação
executiva.

-  Na hipótese,  verifica-se  que o  juiz  singular,  após
analisar  todas  as  provas  acostadas  aos  autos  e  ter
formado  de  pronto  o  seu  convencimento,  entendeu
que  não  havia  a  necessidade  de  mais  delongas
procedimentais,  julgando  antecipadamente  a  lide,
com base na legislação processual civil vigente e em
perfeita observância ao caso que lhe foi submetido,
concedendo-lhe  a  devida  solução  judicial,  não
havendo que se cogitar em cerceamento de defesa.

-  Não  se  pode  concluir  a  fraude,  como  sustenta  a
apelante,  porquanto  não  há  prova  de  inserção
posterior  de  obrigação  não  convencionada  entre  as
partes. Ainda há de se considerar que, para a própria
época  e  o  meio  de  celebração  do  pacto,
instrumentalizada  por  escrito  confeccionado  em
máquina de datilografia, era comum haver inserções
no  documento  cujas  características  não  se
enquadravam  perfeitamente  ao  padrão  do  conteúdo
previamente  existente  no  modelo  de  contrato  feito
pela própria embargante.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator,
unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ilcasa Indústria de
Laticínios de  Campina  Grande  S/A  contra  a  sentença  (fls.  196/199)
proferida pelo Juízo da 17ª Vara Cível da Capital que, nos autos da Embargos
à  Execução  opostos  pelo  recorrente  em  face  de Cioba  Comercial  de
Pescados  S/A, rejeitou  os  embargos,  determinando  o  prosseguimento  da
execução até os seus ulteriores termos.

Na peça inaugural  (fls.  02/06),  a empresa embargante afirma
argui  incidentalmente  a  falsidade  do  documento  instrutório  do  pedido
executório  formulado  pela  sociedade  exequente,  asseverando  a  inserção
fraudulenta  no  instrumento  negocial  da  cláusula  décima  terceira,  cujo
conteúdo  estipula  que  “após  (10)  anos,  a  contratada  fará  jus  a  uma
Gratificação equivalente a (100.000)  cem mil  Lts.  de Leite”,  asseverando,
para  tanto,  que  a  sua  inclusão  foi  feita  com  máquina  diversa  da  do
preenchimento inicial dos termos do contrato, bem como que seu conteúdo
contradiz com o respectivo parágrafo único.
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No mérito,  alega  a  nulidade  do  contrato  de  distribuição  por
adulteração, sob a assertiva de que, assim como nos outros contratos padrões
idênticos  ao  firmado  com  a  demandada,  não  havia  qualquer  cláusula  que
assegurasse a pseudo-obrigação de entregar 100.000 (cem mil) litros de leite
após 10 (dez) anos.

Defende  a  existência  de  um  direito  regressivo  em  face  da
sociedade requerida  da  quantia  de  R$ 21.194,20 (vinte  e  um mil,  cento e
noventa e quatro reais e vinte centavos), paga em decorrência de uma ação
trabalhista  aforada  por  um  ex-empregado  da  embargada  e  adimplida  pela
embargante por ocasião de responsabilização solidária.

Ao final,  pleiteia  que  a  empresa  demandada seja  obrigada  a
exibir  e  juntar  a  cópia  do contrato  original  anexado aos  autos,  havendo a
realização de perícia para comprovação do incidente de falsidade, pugnando
pelo depoimento testemunhal.

Laudo pericial apresentado pelo expert (fls. 97/100).

Manifestação das partes (fls. 113/118; 120/122).

Resposta aos embargos ofertada (fls. 126/135), alegando que o
incidente de falsidade suscitado pela requerente restou prejudicado, em face
do  resultado  inconclusivo  a  que  chegou  o  perito  judicial,  destacando  que
“somente com a apresentação da via do contrato original pela embargante,
poder-se-ia averiguar se as disposições constantes do parágrafo único da
cláusula  décima  terceira  do  contrato  de  fls.  21/23  teriam  sido  inseridas
unilateralmente pela embargada, ou se resultara de acordo entabulado pelas
partes, que a haviam consignado no corpo do instrumento”.

Questiona o fato de a embargante ter juntado contratos originais
que alega idênticos ao firmado com a sociedade exequente, porém, ainda mais
antigos, e não ter colacionado o essencial documento firmado entre as partes,
imprescindível para a conclusão do incidente de falsidade levantado. 

Frisa que “tendo a embargada, com a via do seu contrato (fls.
21/23 dos autos da execução apensa), provado a obrigação assumida pela
embargante,  caberia a esta,  de acordo com o art.  333, II,  do CPC, fazer
contraprova da existência de fato impeditivo,  modificativo ou extintivo do
direito alegado, tarefa da qual não logrou desincumbir-se”.

Sobreveio,  então,  sentença  (fls.  136/139),  rejeitando  os
embargos.

Inconformada,  a  empresa  embargante  interpôs  Recurso
Apelatório  (fls.  147/154),  em  cujas  razões  defende,  preliminarmente,  a
carência da ação executiva, uma vez que o contrato executado não poderia
ensejar  a  respectiva  demanda  por  se  tratar  de  mera  xerocópia,  consoante
atestado pela perícia, ante a ausência de requisito essencial à caracterização do
título executivo.
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No mérito, alega a nulidade do contrato, afirmando não haver
como atestar  a  validade  e,  consequentemente,  a  exigibilidade  da obrigação
presente na disposição contratual sob a assertiva de se tratar de mera xerocópia
o documento carreado aos autos. Sustenta ter se comprovado fraude cometida
a posteriori no instrumento executado.

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  apelo  e  reforma  da
sentença,  “declarando-se  a  nulidade  do  título  sub  judice,  sobretudo,  a
cláusula em que se funda a obrigação de entregar coisa certa, a qual está
presente  na  cópia  de  contrato  de  distribuição  apresentado  como  título
extrajudicial,  extinguindo-se, por via de consequência,  a execução por ele
ensejada”.

Contrarrazões ofertadas (fls. 157/167).

Parecer Ministerial pelo desprovimento do apelo (fls. 174/180).

Sobreveio,  após,  Decisão  Monocrática  (fls.  184/193),
afirmando a existência de julgamento citra petita, devolvendo-se os autos ao
juízo a quo.

Nova  sentença  fora  proferida  (fls.  196/199),  rejeitando  os
embargos e apresentando a seguinte ementa:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO.  ÔNUS DA PROVA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
-Não  havendo  a  embargante  feito  prova  de  sua
alegação  de  qual  disposição  do  contrato  firmado
com a embargada seria fruto de contrafação é de se
ter como improcedentes os embargos”

A empresa vencida,  mais uma vez,  apresentou Apelação (fls.
207/215), defendendo, preliminarmente, a carência da ação executiva em face
de o contrato executado consistir em xerocópia do original e o cerceamento de
defesa  em  virtude  do  indeferimento  da  prova  testemunhal  requerida.  No
mérito, sustenta a nulidade do contrato. 

Por fim, pleiteia  o julgamento procedente dos embargos para
extinguir a ação executiva diante de sua carência, ou a anulação da sentença
por  cerceamento de  defesa,  ou sua  reforma  “declarando-se a nulidade do
título  sub judice,  sobretudo,  a  cláusula  em que  se  funda  a  obrigação de
entregar  coisa  certa,  a  qual  está  presente  na  cópia  de  contrato  de
distribuição apresentado como título extrajudicial, extinguindo-se, por via de
consequência, a execução por ele ensejada”.

Contra-argumentação apresentada (fls. 219/232).
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O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer  (fls.  241/244),  opinando pelo prosseguimento do feito  sem
manifestação meritória. 

É o relatório.

DECIDO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
presente recurso.

Como relatado, a  presente ação de natureza defensiva traz a
situação da execução levada a cabo pela Cioba Comercial de Pescado LTDA
em face da Ilcasa – Indústria de Laticínios de Campina Grande S/A, fundada
em  título  executivo  extrajudicial,  consistente  no  Instrumento  Particular  de
Contrato de Distribuição de Leite  Pasteurizado e Derivados de Leite,  mais
especificamente quanto à obrigação estipulada no âmbito do Parágrafo Único
da Cláusula Décima Terceira, cujo teor estipula:

“Não  será  devida  qualquer  indenização  ou  multa
quando a rescisão do presente instrumento, caso não
se  verifiquem  ocorrência  de  transgressão  de
quaisquer  das  cláusulas  e  consequente  dano  para
qualquer  dos  contratantes.  Após  (10)  dez  anos,  A
CONTRATADA  fará  jus  a  uma  Gratificação
equivalente a (100.000) cem mil Lts. de Leite” (fls.
102). (grifo nosso).

A defesa apresentada na exordial tem como cerne a alegação de
nulidade da cláusula referida, especificamente quanto à obrigação grifada, sob
a assertiva de falsidade e inserção extemporânea fraudulenta do dever que se
executa, ressaltando, inclusive, que o alegado acréscimo se contradiz com o
próprio conteúdo da redação da cláusula onde inserta.

Asseverou ainda a existência de um direito regressivo em face
da sociedade requerida da quantia de R$ 21.194,20 (vinte e um mil, cento e
noventa e quatro reais e vinte centavos), paga em decorrência de uma ação
trabalhista  aforada  por  um  ex-empregado  da  embargada  e  adimplida  pela
embargante por ocasião de responsabilização solidária.

Pois  bem,  muito  embora  tenha  o  juiz  singular  julgado
improcedente o alegado pedido subsidiário compensatório fundado em direito
regressivo,  não  houve  impugnação  da  apelante  quanto  a  este  julgado,
limitando a sustentar as preliminares de carência de ação e de cerceamento de
defesa e, no mérito, a nulidade do contrato.

- Das Preliminares

- Da Carência da Ação Executiva 
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Apesar  de não ter  a  recorrente  apresentado o argumento  ora
analisado  quando  do  ajuizamento  dos  presentes  embargos  à  execução,
incidindo em aparente inovação recursal,  haja  vista  tratar-se de matéria  de
ordem pública, bem como terem as alegações sido construídas e naturalmente
desenvolvidas  no  decorrer  da  instrução  processual,  especialmente  após  a
realização da perícia técnica.

A empresa insurgente aduz a impossibilidade da continuação da
execução,  “uma vez que o contrato executado não poderia ensejar tal ação
executiva, por se tratar de mera xerocópia, conforme atestado pela perícia
técnica” (fls. 209).

Quanto  a  tal  argumentação,  há  de  se  esclarecer  o  seguinte
evento:  por  meio de uma análise  mais detida  do Laudo nº  2679/2008 (fls.
96/107),  averigua-se que o objeto da perícia, denominando de “Documento
Questionado (D. Q.)” consistiu numa  “xérox de Instrumento Particular de
Contrato de Distribuição entre Pessoas Jurídicas celebrado entre ILCASA e a
TRANSLEITE, contendo 14 cláusulas, datada de João Pessoa 02 de janeiro
de 1992, sendo de interesse para a perícia o parágrafo único da cláusula
décima terceira (Vide verso e anverso da xerox de nº 01 e xerox de nº 02,
Doc. 08 folhas 21,22 e 23 do processo de nº 200.2006.048.804-2)” (fls. 98).

Ora,  a  partir  da  remissão do perito  ao verso  de  anverso das
xerox de nº 01 e 02, bem como a devida consulta à indicação (fls. 101/106),
percebe-se que o documento objeto da perícia consistiu numa xerox das fls.
21, 22 e 23 dos autos da Execução nº 200.2006.048.804-2, o que não implica
dizer que o documento fundante da execução é uma reprodução xerografada.

Ademais,  não precisa ser  expert para constatar,  nos autos da
execução em apenso,  que  o contrato  juntado às  fls.  21/23 não se  trata  de
documento  xerografado,  especialmente  se  considerando  a  tonalidade  da
impressão  de  preenchimento  dos  dados  dos  contratantes  e,  principalmente,
pela verificação de quatro assinaturas todas apostas por meio de caneta da cor
azul, contendo, inclusive, em cima da rubrica da embargante, um carimbo azul
com a denominação da empresa recorrente. 

Para corroborar ainda a clarividência de não ser uma xerox o
instrumento exequendo, ainda se pode visualizar a existência de um sensível
relevo nas assinaturas apostas, demonstrando, portanto, não se tratar de cópia
reprográfica,  mas  sim  de  uma  via  contratual,  afigurando-se,  pois,
manifestamente improcedente a alegação recursal de preliminar de carência da
ação executiva.

Isto posto, REJEITO a primeira prefacial suscitada.

- Do Cerceamento de Defesa

Quanto ao alegado cerceamento de defesa por indeferimento da
produção  de  prova  testemunhal  requerida  pelo  embargante,  verifica-se
igualmente manifesta a improcedência do argumento preliminar apresentado.
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Isso porque, a despeito de ter realizado tal pedido  (fls. 39) –
frise-se,  com  a  aparente  finalidade  de  comprovação  da  não  realização  da
obrigação exigida e constante em cláusula contratual, logo após a apresentação
do laudo pericial (fls. 96/107), a sociedade apelante apresentou petição (fls.
119/122), alegando que a perícia constatou de forma conclusiva a falsidade,
concluindo com os seguintes dizeres:

“Assim sendo, ante à flagrante e inconteste falsidade
documental,  não  é  possível  que  o  Embargante
continue  sendo  forçado  a  cumprir  uma  obrigação
que não assumiu o ônus.
ANTE  O  EXPOSTO,  requer  à  Vossa  Excelência
acolher  todos  os  argumentos  do  Embargante,
declarando  NULO  o  contrato  que  fora  periciado,
visto  que,  o  mesmo  apresenta  vícios  que
comprometem  sua  autenticidade,  para   ao  final,
julgar  os  presentes  Embargos  procedentes”  (fls.
121).

Ora, não precisa realizar grande esforço interpretativo para se
constatar  que,  após  a  produção  da  prova  pericial  –  aquela  que  se  afigura
devidamente idônea para possível comprovação de falsidade documental –, a
própria embargante, sequer mencionando o interesse de continuar com os atos
instrutórios, pleitou expressa e claramente pelo julgamento da demanda por
ele  apresentada,  não  havendo  que,  apenas  neste  momento,  em  virtude  da
rejeição  dos  Embargos  pelo  magistrado,  se  cogitar  a  configuração  de
cerceamento do direito de defesa.

Para atestar a inexistência de prejuízo, e de próprio interesse
quanto  à  produção  da  prova  testemunhal,  visualiza-se  que  –  quando  da
prolação da primeira sentença (fls. 136/139) declarada, de ofício, nula por este
Egrégio Tribunal em virtude de não ter apreciado todos os pedidos da inicial
(fls. 189/193) – a embargante sequer ventilou a preliminar em questão, não
mencionando em nenhum momento a necessidade e imprescindibilidade da
oitiva da testemunha inicialmente indicada, sendo absolutamente irrazoável e
despropositado o acolhimento da prefacial de cerceamento.

Cumpre registrar a passagem da fundamentação da sentença em
que o juiz afirma  “não ser admissível em casos como o dos autos a prova
exclusivamente testemunhal prova que, repise-se, seria despicienda e apenas
seria acolhida se apresentado o documento original do contrato (CPC, art.
401)” (fls. 198).

Com  efeito,  portanto,  percebe-se  que  o  juiz  singular,  após
analisar todas as provas acostadas aos autos e ter formado de pronto o seu
convencimento,  entendeu  que  não  havia  a  necessidade  de  mais  delongas
procedimentais,  julgando  antecipadamente  a  lide,  com  base  na  legislação
processual  civil  vigente  e  em  perfeita  observância  ao  caso  que  lhe  foi
submetido, concedendo-lhe a devida solução judicial.
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Em caso de antecipação do julgamento de desnecessidade de
produção probatória, o Superior Tribunal de Justiça esposou entendimento no
sentido  de  que  ao  julgador  é  assegurada  a  livre  apreciação  das  provas,
podendo dispensá-las se já firmado o seu convencimento, conforme se infere
do seguinte aresto:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU
FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO.
DESNECESSIDADE  DE  PRODUÇÃO  DE
PROVA.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA
LIDE.  LIVRE  CONVENCIMENTO  DO
MAGISTRADO.  ACERVO  DOCUMENTAL
SUFICIENTE.  INOCORRÊNCIA  DE
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  REEXAME  DE
PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. 
(...) 
3. Decisão  a  quo  clara  e  nítida,  sem  omissões,
contradições  ou  ausência  de  motivação.  O  não-
acatamento  das  teses  do  recurso  não  implica
cerceamento  de  defesa.  Ao  juiz  cabe  apreciar  a
questão de acordo com o que entender atinente à
lide.  Não  está  obrigado  a  julgá-la  conforme  o
pleiteado  pelas  partes,  mas  sim  com  seu  livre
convencimento  (CPC,  art.  131),  usando  fatos,
provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e
legislação que entender aplicáveis ao caso. (...)
4. Quanto à necessidade da produção de provas, o
juiz  tem  o  poder-dever  de  julgar  a  lide
antecipadamente,  desprezando  a  realização  de
audiência para a produção de provas ao constatar
que o acervo documental é suficiente para nortear e
instruir  seu  entendimento.  É  do  seu  livre
convencimento  o  deferimento  de  pedido  para  a
produção  de  quaisquer  provas  que  entender
pertinentes ao julgamento da lide.
(...) 
6. Precedentes no mesmo sentido: MS nº 7834/DF,
Rel.  Min.  Félix  Fischer;  REsp  nº  330209/SP,  Rel.
Min.  Ari Pargendler; REsp nº 66632/SP,  Rel.  Min.
Vicente Leal, AgReg no AG nº 111249/GO, Rel. Min.
Sálvio De Figueiredo Teixeira;  REsp nº  39361/RS,
Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; EDcl nos EDcl
no REsp nº 4329/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira.
Inexistência  de  cerceamento  de  defesa  em face  do
indeferimento de prova pleiteada. 
(...) 
8. Agravo regimental não-provido”.
(STJ  -  AgRg  no  Ag:  938880  PA  2007/0186653-7,
Relator:  Ministro  JOSÉ  DELGADO,  Data  de

Apelação Cível nº 2002350-79.2013.815.0000 8



Julgamento:  12/02/2008, T1 -  PRIMEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 03/03/2008).(grifo nosso).

Não  é  demais  lembrar  que  o  julgador  não  está  obrigado  a
responder  a  todas  as  questões  suscitadas  pelas  partes,  quando  já  tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

No  mesmo  sentido  do  que  ora  se  decide,  este  Tribunal  de
Justiça apresenta firme posicionamento:

“AGRAVO  INTERNO.  REQUERIMENTO  DE
PRODUÇÃO  DE  PROVAS.  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  ARGUIÇÃO  DE
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INOCORRÊNCIA.
MAGISTRADO.  DESTINATÁRIO  DA  PROVA.
REJEIÇÃO. (...). Conferiu o legislador ordinário no
art.  130,  do  Código  de  Processo  Civil,  poderes
instrutórios  ao  juiz  de  indeferir  a  produção  de
provas  que  se  mostrem  desnecessárias  ou
meramente procrastinatórias à solução da demanda.
Devem ser observados os princípios da economia e
da celeridade processual, podendo o magistrado que
preside  a  instrução  da  causa  entender  pela
desnecessidade da produção de provas. (...). (TJ-PB;
AGInt  200.2011.036657-8/001;  Quarta  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho
da Nóbrega Coutinho; DJPB 30/04/2013; Pág. 11).
(grifo nosso). 

Isto posto,  REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada.

- Do Mérito

Conforme  se  infere  dos  autos,  a  falsidade  apontada  pela
embargante,  base  para  a  declaração  de  nulidade  da  cláusula  contratual
discutida, não restou atestada pelo perito designado pelo juízo, o qual atestou
não ser possível verificar se o texto contratual debatido entre  as partes foi
inserido sobre o instrumento posteriormente à celebração da avença. 

Eis a resposta que embasou a inconclusividade da perícia acerca
da falsidade alegada pela empresa recorrente:

“2 – Se os dizeres em alusão foram inseridos sobre o
documento posteriormente, ou se trata de reprodução
a carbono?
Resposta  –  Prejudicado,  o  mesmo  só  pode  ser
respondido  através  do  confronto  entre  a  1ª  via
original e a 2ª via carbonada” (fls. 99).  
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De acordo com o que se  verifica nos  autos,  o  que sequer  é
motivo  de  insurgência  pela  apelante,  apesar  de  a  sociedade  recorrida  ter
juntado  sua  via  contratual  na  demanda  executiva,  a  partir  da  qual  se
possibilitou a efetivação de uma perícia, não se desincumbiu a embargante de
apresentar  sua  via  de  pacto  firmado,  impossibilitando  a  declaração  de
ocorrência de fraude no contrato exequendo.

Assim, verifica-se que correta foi a sentença ao concluir que
não se desincumbiu o embargante da obrigação de fazer prova documental de
suas alegações, não respeitando a regra insculpida no art.  333, inciso I,  do
Código de Processo Civil.

Ademais, como bem ressaltado pelo magistrado sentenciante:

“(...) as diversidades de tempo e de máquinas não
indicam que as condições inseridas, o tenham sido
contra a vontade de uma das partes, o que apenas
poderia ser estabelecido se o embargante houvesse
procedido à prova de suas alegações trazendo aos
autos a sua via do contrato em discussão, via que,
embora dela a embargante dispusesse, alegou que de
modo 'misterioso'  e conveniente o contrato não foi
localizado  em seus  arquivos,  muito  embora vários
outros  houvessem  sido  encontrados  (fls.  85/96  da
ação de execução)” (fls. 198).

Não  se  pode  concluir  a  fraude,  como  sustenta  a  apelante,
porquanto não há prova de inserção posterior de obrigação não convencionada
entre as partes. Ainda há de se considerar que, para a própria época e o meio
de  celebração  do  pacto,  instrumentalizada  por  escrito  confeccionado  em
máquina  de  datilografia,  era  comum  haver  inserções  no  documento  cujas
características  não  se  enquadravam  perfeitamente  ao  padrão  do  conteúdo
previamente existente no modelo de contrato feito pela própria embargante. 

Exemplo disso se observa nos demais termos contratuais não
impugnados  pela  embargante,  nos  quais  há  escritos  com  padrões
aparentemente  semelhantes,  como  se  observa  no  Parágrafo  Primeiro  da
Cláusula Décima Segunda, a qual estatuiu que:

“Será cobrado uma taxa de – 0 – % da receita bruta
da  distribuição  mensal,  referente  a  manutenção  e
reposição  das  carrocerias  isotérmicas  (BAÚ)  de
propriedade  da  CONTRATANTE.  (digo)  da
CONTRATADA” (fls. 102) 

Ora, se possível a correção do contrato mediante a aposição,
após o erro,  de um “(digo)” e  a consequente palavra correta, irrazoável se
mostra interpretar como fraudulenta a existência, em outra cláusula, de termos
cuja  grafia  impressa  não  segue  o  mesmo  padrão  do  contrato  modelo  da
empresa contratante.
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Assim,  revela-se  correta  a  decisão  impugnada,  afigurando-se
em  estrita  consonância  com  o  que  dos  autos  consta,  sendo  devidamente
fundamentada, não havendo qualquer modificação a ser implementada por esta
Corte  de  Justiça,  devendo-se,  pois,  manter  a  rejeição  dos  Embargos  à
Execução.

- Conclusão 

Por tudo o que foi exposto, REJEITO as preliminares arguidas
e,  no  mérito,  NEGO  PROVIMENTO à  Apelação,  mantendo-se  íntegros
todos os termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do  Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (juiz convocado, para substituir a
Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira) e o Exmo.
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de junho de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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