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ACÓRDÃO 

Ementa: Execução de sentença - Indenização - Desvio de bagagem - Valor 
da condenação fixada em 5000 Francos Poincare - Valor correspondente a 
US$ 3.605,17 - Valor base para os demais cálculos da condenação -
Recurso parcialmente provido neste sentido. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO 
N° 847.226-0, da Comarca de São Paulo, sendo apelante UNITED AIRLINES 
INC e apelado JOSÉ WARMUTH TEIXEIRA. 

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

1.- Embargos à execução de sentença ajuizados pela 
apelante, na ação que lhe move o apelado, que a r.sentença de fls. 50, cujo 
relatório se adota, julgou parcialmente procedentes, para que a execução 
prossiga com os valores apurados em julho de 1.998, no total de R$7.321,72 (fls. 
41/42), da qual apela a devedora, buscando provimento, para reforma integral do 
julgado e procedência total dos embargos. 

Recurso tempestivo, respondido e preparado. 

É o relatório. 

2.- Na apelação alega a embargante que foi condenada ao 
pagamento de indenização no valor de U$ 3.888,00 se referido valor não fosse 
superior a 5.000 francos poincare, abatido o valor anteriormente pago 
correspondente a Cr$ 7.529.353,75. Dessa forma, não deve mais nada, pois foi 
condenada a pagar indenização no mesmo valor que já havia pago antes do 
ajuizamento da ação. Insurge-se, ainda, contra a forma de conversão do franco 
poincare, dizendo ser público e notório que a indenização devida por extravio de 
bagagem ocorrido em transporte aéreo internacional é de aproximadamente 
quatrocentos dólares e a doutrina é unânime em reconhecer a aplicação do limite 
previsto na Convenção de Varsóvia de US$ 20,00 por quilograma de bagagem 
extraviada, quando o passageiro não declara o conteúdo de sua bagagem, o que 
foi superado durante a ação de conhecimento, tendo a sentença determinado a 
aplicação deste limite. Assim, se a indenização anteriormente paga foi calculada 
com base em 32 quilogramas, superior a 5.000 francos poincare a que foi 
condenada, há muito tempo cumpriu sua obrigação de indenizar. 

Como se sabe, o CPC consagrou o princípio da 
inalterabilidade da sentença na execução (art. 610), explicitada na lição de 
AMÍLCAR DE CASTRO, no sentido de que: 

"A sentença transitada em julgado é titulo definitivo, em que 
nada se pode incluir além do que expressa ou implicitamente já se contenha 
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em seu contexto. Por isso mesmo, a liquidação só deve versar sobre o que 
ficou explicito na conclusão do julgado, de vendo-se ter como omisso tudo o 
que dela não constar de modo expresso, ou que virtualmente no expresso se 
contiver; e de modo algum poderá ir além, porque apenas tem por fim 
definir, determinar, completar ou especificar aquilo mesmo que o Julgador 
apenas indicou genericamente, ou por maior, sem entrar em miudezas. A 
função do processo de liquidação é somente a de. declarar ou aclarar os 
termos do julgado, e não de alterá-los ou modificá-los. (Comentários ao 
Código de Processo Civil, Ed.RT, vol. VIII, Pág. I3J.I32, edição de 1974). " 

Por isso, importa seguir e acatar o que está no julgado 
exeqüendo (sentença de fls. 80/85; V.Acórdãos de fls. 133/140 e 150/154), que foi 
expresso e claro em condenar a embargante ao pagamento de quantia 
correspondente a US$3.888,00 (dólares americanos), se este valor não for 
superior a 5.000 Francos Poíncaré, ambos na data do desembolso pela 
apelante (28.12.92), quando, então, se o caso, considerar-se-á este; abatido, 
em seguida, o valor já pago antecipadamente, correspondente a 
Cr$7.529.353,75, devidamente corrigido desde 28 de dezembro de 1.992, com 
juros desde a citação e correção monetária a partir do decisório, bem como 
das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% 
sobre o valor da condenação. 

Agora, não cabe mais tentar seja aplicado, como vem fazendo 
a embargante na inicial dos embargos e renovado nas razões de recurso, o 
Decreto n°. 97.505, de 13.02.89, e a forma ou critérios de conversão do Franco 
Poincaré nele estabelecidos, em face dos termos claríssimos da decisão final que 
assentou: 

"Acena a ora embargante pela aplicabilidade do Decreto n°. 
97.505, de 13 de fevereiro de 1989, onde estabelece normas e critérios para a 
conversão do franco-ouro Poincaré. 

Ora, muito embora o julgado da Suprema Corte, acima 
transcrito, tenha sido proferido no ano de 1987, ou seja, em data anterior ao 
Decreto n°. 97.505/89, tal como frisado, os protocolos de Montreal (Decreto 
Legislativo n°. 22/79) não atingiram o quorum de ratificação mínima, exigido para a 
sua recepção no ordenamento jurídico brasileiro, daí porque não há que se aplicar 
o Decreto 97.505/89. 

Prevalece, pois, a condenação em Franco Poincaré, nos 
termos originariamente estabelecidos na Conversão de Varsóvia. 

Por fim, vale lembrar à recorrente que, ao contrário do 
sustentado, a E.Turma Julgadora transcreveu parte do julgado lançado na 
Apelação Cível n°. 311.667, da C. 8a. Câmara do E.Primeiro Tribunal de Alçada 
Civil, relatado pelo Eminente Juiz, hoje Desembargador Silveira Neto, onde se 
definiu a forma para a conversão do Franco Poincaré (fls. 137/139)." 

Portanto, a forma para a conversão do valor do Franco 
Poincaré acolhida pelo julgado e que/agora deve prevalecer é aquela que leva em 
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conta "...valores do ouro e do "franco Poíncaré", tendo-se por base a moeda 
americana, à data em que houve o desembolso pela apelante e não devendo 
ultrapassar o valor constante do pedido inicial." (fls. 139). 

Como se verifica, para o exame do acerto ou desacerto da 
r.sentença apelada e dos cálculos por ela adotados (fls. 41/42), importa antes de 
mais nada saber o valor de 5.000 Francos Poincaré, à data do desembolso, para 
avaliar se deles é superior ou não a quantia de US$3.888,00, pois o julgado 
colocou como parâmetro para a condenação da embargante a relação entre 
aqueles valores, ou seja, se esta quantia em dólares for superior ao valor 
correspondente aos 5.000 Francos Poincaré, prevalecerão estes; caso contrário, 
vale dizer, se US$3.888,00 não for superior a 5.000 FP, a devedora deverá pagar 
aquela quantia fixada em moeda americana, com as conversões para a moeda 
nacional à data da sentença e abatimentos especificamente declarados e 
indicados no julgado. 

Ora, conforme cálculo feito pela Contadoria deste Tribunal 
(fls. 79), 5.000 Francos Poincaré correspondem a US$3.605,17, não estando, 
portanto, correta a r.sentença, quando afastou os embargos na apuração do valor 
correspondente a 5.000 FP e considerou correta a conta de liquidação de fls. 
41/42, pois não está de acordo com o julgado. É que, sendo 5.000 FP de valor 
menor que US$3.888,00, prevalece a quantia expressa em moeda americana 
correspondente ao Franco Poincaré, de acordo com a decisão que se executa ao 
condenar a embargante a pagar US$3.888,00 se esta quantia não fosse superior 
ao valor de 5.000 FP. 

Assim, como é superior, basta considerar como valor do 
principal a quantia de US$3.605,17, fazendo-se os demais cálculos como 
indicados às fls. 41/42, para se encontrar através de simples operações 
aritméticas o valor devido pelo apelante, agora atualizado à data do novo cálculo. 

3.- Ante o exposto, para a finalidade acima especificada, dá-
se parcial provimento ao recurso. 

Presidiu o julgamento, sem voto, o Juiz VASCONCELLOS 
BOSELLI e dele participaram os Juizes SILVEIRA PAULILO (Revisor) e MELO 
COLOMBI. 

São Paulo, 21 de agosto de 2003. 

ANTÔNIO MARSON / 

Relator 
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