
PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ACÓRDÃO 

EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL - Sentença • Responsabilidade civil -
Transporte aéreo - Atraso em vão Internacional - Apelação a que se deu 
parcial provimento para que a condenação fixada na r. sentença, em 5.000 
"francos poincaré", fosse fixada em 4.150 DES (Direitos Especiais de Saque) 
- Condenação que, embora convertida em DES, o seu valor em reais, não 
poderia ser maior que a condenação contida na r. sentença - Alegação de 
excesso de execução justificada, porque a execução não podia tomar por 
base o valor em DES, para cada autor, sem antes converter os valores em 
reais e, se o valor em DES superaase o resultado obtido na conversão de 
5.000 francos em reais, a tanto deveria ser reduzido, para que a condenação 
não fosse maior do que aquela com a qual os credores se conformaram -
Conversão do franco em reala, para se conhecer o limite da indenização, 
deve ser feita utilizando-se o valor do ouro, corrigindo-se monetarlamente o 
total apurado petos índices oficiais, de acordo com a tabela pratica do E. 
Tribunal de Justiça, acrescido de Juros desde a citação - Recurso 
parcialmente provido. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO 
N° 893.507-9, da Comarca de SÃO PAULO, sendo apelantes ANTÔNIO 
SÉRGIO LIPORANI E OUTROS e apelada AMERICAN AIRLINES INC.. 

ACORDAM, em Terceira Câmara do Primeiro Tribunal de 
Alçada Civil, por votação unânime, dar provimento parcial ao recurso. 

Empresa de transporte aéreo de passageiros foi condenada a 
indenizar, por atraso de vôo, por sentença ainda nâo transitada em julgado, 
constando que pende de julgamento recursos a Egrégios Tribunais Superiores. 
Cuida-se de execução provisória, à qual foram opostos embargos, julgados 
procedentes, reduzindo-se a indenização, pedida no valor de R$45.206,64, para 
R$3.616,56. Os embargados foram ainda, condenados a pagar honorários 
advocatícios arbitrados em 10% sobre a diferença entre o valor pedido e o ora 
fixado. Apelam os embargados, afirmando que acórdão proferido por este E. 
Tribunal, no julgamento da apelação interposta pela ré, no processo de 
conhecimento, substituiu a condenação em 5.000 francos poincaré, por autor, por 
4.150 DES, acórdão que foi confirmado por outro, no julgamento dos embargos de 
declaração, com observações que a apelada entendeu como modlficativas do que 
ficou decidido. Mas se os embargos de declaração foram rejeitados, o acórdão 
que julgou a apelação ficou intocado e deve prevalecer, embora haja certa 
contradição entre a ementa e o que ficou decidido. O acórdão proferido no 
julgamento dos embargos de declaração não pode alterar o acórdão embargado e 
sua modificação só seria possível, através de decisão em ação rescisória. Os 
cálculos que apresentaram estão corretos, acompanham o decidido no acórdão. 
Pedem reforma, ou alternativamente, o cálculo do valor da indenização segundo o 
valor do ouro, pela cotação da BMF — Bolsa de Mercadorias e Futurosxdwybsulta 
no valor de R$23.285,25. / I ) 

Recurso respondido e bem processado. < 
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É o relatório. 

O recurso comporta parcial provimento. A r. sentença fixou a 
condenação em francos poincarè (fls. 15), segundo a regra da Convenção de 
Varsóvia, antes da alteração pelos Protocolos de Montreal, que substituiu o franco 
pelo DES — Direito Especial de Saque, unidade de conta do FMI - Fundo 
Monetário Internacional. Sobreveio apelação da companhia transportadora, 
defendendo a indenização em DES pois a condenação em francos poincarè 
violava a Convenção de Varsóvia. A essa apelação, esta mesma Câmara deu 
parcial provimento, apenas para fixar o valor da indenização, para cada um dos 
credores, em 4.150 DES (fls. 19). Inconformada, a devedora interpôs embargos de 
declaração, afirmando contradição e obscuridade. Os embargos foram rejeitados 
por unanimidade, porque não se reconheceu contradição ou obscuridade. 
Todavia, entendeu a turma julgadora de esclarecer o valor dos limites da 
indenização, dada a possibilidade de dúvidas quando da execução - o que 
acabou por ocorrer. Isto porque aos credores, foi dado 5.000 francos poincarè, de 
valor menor que 4.150 DES. E o julgamento da apelação do devedor não poderia 
conter reformata in pejus. Não era razoável que, ao apelar, para pedir outro valor 
de indenização, o devedor fosse onerado. Melhor seria, então, que não 
recorresse. Mas a lei assegura a defesa dos direitos, pelos meios adequados, e o 
recurso só poderia resultar em beneficio ao recorrente, se a ele fosse dado 
provimento ou, ao menos, parcial provimento, como ocorreu. Assim, julgando-se 
os embargos de declaração, verificou a turma julgadora que, ao se estabelecer o 
valor da indenização em DES, como postulado, poderia o valor da condenação 
superar aquele que foi dado na r sentença, e com o qual os credores se 
conformaram. Por isso, se fez constar a observação óbvia - mas necessária - no 
sentido de que a condenação imposta pelo acórdão não poderia superar o valor 
da condenação imposta pela sentença. Procurou se esclarecer que, embora 
convertida a indenização em DES, em determinado número de unidades, o valor, 
em reais, que é a moeda nacional, não poderia ser maior do que a condenação 
contida na r. sentença. 

Decorre dessas considerações que a execução não podia 
tomar por base o valor de 4.150 DES para cada um dos autores. Era necessário, 
antes, converterem-se os valores em reais - de 5.000 francos e de 4.150 DES. Se 
este último valor superar o resultado obtido na conversão de 5.000 francos em 
reais, a tanto deveria ser reduzido, para que a condenação não fosse maior do 
que aquela com a qual os credores se conformaram. Tinha razão, pois a credora, 
ao alegar, nos embargos, o excesso de execução. 

Mas os apelantes têm razão em parte. Não pode prevalecer a 
regra do Decreto n° 97.505/89, para a conversão do franco poincarè em DES. A 
Convenção de Varsóvia não havia sido alterada, nem por lei, nem por outra 
convenção, e prevalecia a indenização como fixada, em francos ouro e não em 
DES, como estabeleceu o Decreto. A alteração da indenização para DES só veio 
com os Protocolos de Montreal e inexiste lei excluindo a indenização prevista na 
Convenção de Varsóvia. Nem se pode admitir a forma de cálculo com fundamento 
no artigo 287 do Código Brasileiro de Aeronáutica, que não alterou a lei vjréotàjio 
país, que era a Convenção de Varsóvia. Ademais, um decreto não tem força pala 
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alterar uma lei. Portanto, a conversão do franco em reais, para se conhecer o 
limite da indenização, deve ser feita utilizando-se o valor do ouro. Segundo a 
Convenção de Varsóvia, o franco corresponde a 0,0655g de ouro ao título de 
novecentos milésimos de metal fino — artigo 22, item 4. O ouro para 
comercialização em barras, deve conter uma liga, o que reduz a pureza a 0,999, 
que é cotado pela Bolsa de Mercadoria e Futuros. O cálculo do limite da 
indenização deve ser feito multiplicando-se 20.000 francos poincaré por 0,0655g = 
1.310 gramas de ouro 900/1000. Esse total será multiplicado pelo valor do grama 
do ouro 999, reduzido a 900/1000, na data da memória de calculo (8 de abril de 
1999 - fls. 57 do apenso). Assim; 900 multiplicado pelo valor do grama do ouro 
cotado pela BMF dividido por 999. 

O total apurado será corrigido monetariamente, pelos Índices 
oficiais, de acordo com a Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça, e será 
acrescido de juros desde a citação. Vencidas ambas as partes, cada uma delas 
arcará com metade das custas da execução e com os honorários dos respectivos 
advogados. 

Para esses fins, dá-se parcial provimento ao recurso. 

Presidiu o julgamento, com voto, o Juiz CARVALHO VIANA e 
dele participaram os Juizes LUIZ ANTÔNIO DE GODOY (Revisor) e ITAMAR 
GAINO. 

São Paulo, 12 de junho de 2001. 

m 
Relator 
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