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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1009552-75.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UMEN 
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é apelado LOVELY EMPREENDIMENTOS 
E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA EPP.

ACORDAM, em 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ANDRADE NETO (Presidente) e LINO MACHADO.

São Paulo, 27 de janeiro de 2016.

PENNA MACHADO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1009552-75.2014.8.26.0100 -Voto nº 4875 2

VOTO Nº: 4.875
APELAÇÃO COM REVISÃO Nº: 1009552-75.2014.8.26.0100
APELANTE: UMEN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
APELADA: LOVELY EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE 
BENS LTDA. EPP.
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ “A QUO”: ARTHUS FUCCI WADY

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Renovatória - Direito a 
renovação compulsória do Contrato de Locação  Sentença 
de Extinção do Feito, sem Resolução do Mérito  
Reconhecimento de Decadência - Inconformismo   
Acolhimento  Data de distribuição da Ação certificada 
digitalmente nos Autos distinta da data de liberação da 
Exordial nos Autos Digitais  Extinção afastada  
RECURSO PROVIDO DE MODO A SE ANULAR A R. 
SENTENÇA de Primeiro Grau proferida, determinando-se 
o retorno dos Autos à Vara de Origem para o 
prosseguimento do Feito, nos termos da Lei.

Trata-se de Apelação interposta contra a R. Sentença de fls. 58/59, 

cujo Relatório se adota, que Indeferiu liminarmente a Petição Inicial nos Autos da 

“Ação Renovatória de Locação Comercial” ajuizada pela Apelante “Umen Indústria 

e Comércio Ltda.” em face de “Lovely Empreendimentos e Administração de Bens 

Ltda. Epp”, condenando a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

sem condenação nos honorários advocatícios ante a ausência de citação da Parte 

Adversa.

Primeiramente, houve a interposição de Embargos de Declaração 

(fls. 60/61), os quais foram conhecidos, porém, não providos, nos termos da r. 

Decisão de fl. 63.
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Inconformada, Apela a Empresa Autora (fls. 67/73) alegando, em 

apertada síntese, que, em verdade, houve a distribuição da presente Demanda na data 

de 31 de janeiro de 2014, conforme certificação eletrônica fornecida por este E. 

Tribunal de Justiça, e não em 03 de fevereiro de 2014 como entendeu o D. 

Magistrado de Primeiro Grau, não decorrendo, consequentemente, o prazo 

decadencial estabelecido pelos termos do parágrafo 5º, artigo 51, da Lei 8.245/1991; 

pugnando, ao fim, pela declaração da nulidade da R. Sentença Proferida, e o retorno 

dos Autos à Comarca de Origem, para a continuidade da tramitação do Feito.

Recurso tempestivo, recebido no efeito devolutivo e suspensivo, 

(fls. 78) processado regularmente, ausente a apresentação de Contrarrazões.

É o breve Relatório.

Cuida-se de “Ação Renovatória de Locação Comercial” ajuizada 

pela Apelante “Umen Indústria e Comércio Ltda.” em face do “Lovely 

Empreendimentos e Administração de Bens Ltda. Epp”, objetivando a renovação 

compulsória do Contrato de Locação do Imóvel locado à Empresa Requerente, ora 

Apelante, descrito às fls. 37/41.

Respeitadas profundamente as razões de decidir exaradas pelo 

Nobre Magistrado de Primeiro Grau, “data máxima vênia”, o Recurso da Empresa 

Autora merece integral guarida, senão vejamos.

Ao reconhecer a configuração da Decadência do Direito da 

Empresa Autora à Renovação Compulsória do Contrato de Locação havido entre as 

Partes, o Eminente Magistrado “a quo” fundamentou seu “decisum”, atentando 

para o fato que o vencimento do referido prazo se daria em 31 de Janeiro de 2014, 

termo final para o ajuizamento da Demanda, porém, teria a Requerente distribuído a 

presente Ação somente em 03 de Fevereiro de 2014, ensejando, portanto, o 

indeferimento, “in limine”, da Exordial.

Todavia, compulsando os Autos, verifica-se, “data máxima vênia” 

que referida fundamentação partiu de premissa equivocada.
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Em verdade, a distribuição desta Ação, se deu, efetivamente, em 

31 de janeiro de 2014, conforme pode se observar pela chancela eletrônica da 

petição informada pelo sistema “SAJ”, sendo certo que, a Exordial fora liberada nos 

“Autos Eletrônicos” em 03 de Fevereiro de 2014, apesar da data da Distribuição.

Com efeito, pelas próprias fundamentações exaradas pelo Nobre 

Magistrado de Primeiro Grau, o presente Feito fora distribuído na data limite ao 

prazo decadencial previsto no parágrafo 5º, artigo 51, da Lei 8.245/1991.

Sendo assim, deve ser afastado o reconhecimento da configuração 

da Decadência do Direito da Empresa Autora, e, “data máxima vênia”, com a 

consequente decretação da Anulação da Respeitável Sentença de Primeiro Grau, 

com o decorrente retorno do Presente Feito à Vara de Origem de modo a oportunizar 

o regular andamento do Feito, com a citação da Empresa Ré.

 De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias 

extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional 

e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a 

citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido 

decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

Ante todo o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao Recurso da 

Empresa Autora, ANULANDO-SE A R. SENTENÇA de Primeiro Grau 

proferida, determinando-se o retorno da presente Demanda à Comarca de Origem, 

para a citação da Empresa Requerida, e regular andamento do Feito, nos termos da 

Lei, sem o arbitramento neste momento processual, do pagamento dos ônus 
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sucumbenciais, visto que não formada a relação jurídico processual.

PENNA MACHADO
Relatora 
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