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ACÓRDÃO 

Prazo - Procedimento sumário - Audiência de conciliação - Contagem do prazo a 
partir da citação e, não. da juntada do aviso de recebimento da respectiva carta -
Cumprimento do disposto no art. 277 do CPC - Recurso improvido. 

Transação judiciai - intervenção de advogado - Desnecessidade - Recurso 
improvido. 

Litigância de má-fé - Indenizatória - Argumentação baseada em normas jurídicas 
de interprestação controvertida - Condenação descabida - Recurso improvido 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO N° 
905.933-2, da Comarca de São Paulo, sendo apelante AMERICAN AIRLINES INC 
e apelado FÁBIO EDUARDO DE PIERI SPINA 

ACORDAM, em Nona Câmara de Férias de Julho de 2000 do 
Primeiro Tribunal de Alçada Civil, por votação unânime, negar provimento ao 
recurso. 

Trata-se de ação de indenização, decorrente de atraso de 
vôo, proposta pelo ora recorrido em face da ora recorrente, encerrada pelo 
acordo, devidamente homologado, lavrado na audiência de conciliação, oferta de 
contestação e eventual julgamento, de fls. 73/74. Inconformada, a ré interpôs a 
apelação, preparada, de fls. 77/81, pleiteando seja decretada a nulidade do 
processo, porque foi citada em prazo inferior a 10 dias, previsto no art. 277, 
segunda parte, do CPC, e, também, porque o acordo foi celebrado sem a 
presença do seu advogado. 

O recurso não foi recebido, conforme decisão de fls. 82, da 
qual, todavia, foi interposto agravo de instrumento, que foi, por maioria, provido, 
para determinar o regular processamento da apelação, conforme acórdão de fls. 
99/101, do apenso. 

Recurso recebido (fls. 114 v°) e respondido pelo autor (fls. 
118/124), propugnando pelo improvimento, com aplicação ao agravante de pena, 
por litigância de má-fé. 

É o relatório. 

A audiência de conciliação foi designada para o dia 23.2.99, 
às 14h55m (fls. 56), e, embora o aviso de recebimento da carta citatória tenha sido 
juntado em 22.2.99 (fls. 71), a citação se efetivou no dia 11.2.99 (fls. 72), dentro, 
portanto, do prazo de 10 (dez) dias, previsto no art. 277 do CPC. 

Conquanto haja controvérsia, esse prazo é contado da 
citação, e, não, da juntada do aviso de recebimento da respectiva carta, como 
pretende a apelante. 

Com efeito, observa Vicente Greco Filho, em comentário fio 
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art. 277, com a redação dada pela Lei n° 9.245/95, que: 

"O caput do dispositivo esclareceu divergência 
doutrinária e jurisprudência! quanto a ter a Fazenda Pública a 
prerrogativa do prazo em dobro no caso do antigo procedimento 
sumaríssimo, mas deixou de definir se o assegurado ao réu conta-se 
da citação ou da juntada do mandado cumprido. Parece que a 
reiteração da redação anterior nesse ponto, sem referência à juntada, 
confirma nosso entendimento anterior no sentido de que o mínimo de 
dez dias (ou 20 se tratar da Fazenda Pública) é assegurado a partir 
da citação e não da juntada do mandado aos autos" ("Comentários 
ao Procedimento Sumário, ao Agravo e à Ação Monitoria", ed. 
Saraiva, 1996, pág. 7). 

Não é diferente o entendimento de Nelson Nery e Rosa Maria: 

"O termo inicial (dies a quo) do prazo de dez ou 
vinte dias, conforme o caso, é o dia da efetiva citação e não o da 
juntada do mandado de citação cumprido ou do aviso de recebimento 
do correio aos autos. Como a regra do caput do CPC 277 é especial, 
prevalece sobre a regra geral do CPC 241 I, que não se aplica ao 
procedimento sumário" ("Cód. de Proa Civil com. e leg. proc. civ. 
extr. em vigor", 4a ed., RT, 1999, pág. 766, n° 6). 

Aliás, nem poderia ser de outra forma, pois, do contrário, o réu 
teria um prazo superior ao previsto nos processos de rito ordinário, o que se 
constituiria em total incoerência e afronta aos princípios norteadores da 
sumarização das formas. 

A respeito da composição judicial feita entre as partes, sem a 
presença do ilustre advogado da apelante, anota, na jurisprudência, o douto 
Theotônio Negrão, que: 

"A transação, mesmo judicial, dispensa a 
intervenção dos advogados das partes (RT 724/362 (leia-se 382), JTJ 
165/204, Lex-JTA 142/326)" ("Código de Processo Civil e legislação 
processual em vigor", 31a ed., Saraiva, 2000, pág. 334, nota 4 ao art. 
269). 

Não se justifica a aplicação de pena por litigância de má-fé, 
pois a argumentação apresentada no recurso se baseia em normas jurídicas de 
interpretação controvertida, o que, a toda evidência, não enseja sanção. 

Çm face do exposto, nega-se provimento ao recurso. 
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Presidiu o julgamento o Juiz HÉLIO LOBO JÚNIOR e dele 
participaram os Juizes JOÃO CARLOS GARCIA e LUÍS CARLOS DE BARROS 

São Paulo, 27 de julho de 2000. 

^yARMINDO FREIRE MÁRMORA 

Relator 
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