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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0002047-89.2015.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROYAL 
HOLIDAY BRASIL NEGÓCIOS TURÍSTICOS LTDA, é apelado SERGIO GREIF.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso e declaro 
prejudicado o pedido de declaração de suspeição da Magistrada a quo V.U", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO 
COELHO (Presidente) e SOUZA NERY.

São Paulo, 15 de dezembro de 2016

LAURO MENS DE MELLO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelante(s): Royal Holiday Brasil Negócios Turísticos Ltda

Apelado(a)(s): Sergio Greif

DIFAMAÇÃO  consumidor que divulgou em redes sociais 
descumprimento de contrato com a querelante  ausência de prova 
da intenção de ofender a reputação da empresa  intenção de 
alertar outros consumidores sobre a quebra contratual  falta de 
evidência da materialidade  rejeição da queixa mantida  
improvimento.

Ao relatório da r. sentença1, proferida pela 
Drª. Aparecida Angélica Correia2, que ora se adota, acrescenta-se 
que foi rejeitada a queixa crime3 com fundamento no artigo 395, inciso 
III, do Código de Processo Penal.

A apelante, Royal Holiday Brasil Negócios 
Turísticos Ltda. apelou4 pedindo o recebimento da queixa crime, 
prequestionando a matéria e a suspeição da magistrada. 

Apresentadas contrarrazões5.

A douta Procuradoria Geral de Justiça 
opinou6 pelo não provimento ao recurso.

É o relatório.

A empresa apelante apresentou queixa 

1 Folhas 82.
2 1ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
3 Fato ocorrido em 28/11/2014.
4 Folhas 258.
5 Folhas 268 e 274.
6 Folhas 286.
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crime por difamação porque o querelado teria veiculado nas redes 
sociais matérias de caráter sensacionalista ofendendo sua honra.

A queixa foi rejeitada na decisão por 
ausência de comprovação do animus de difamação, afirmando que o 
material trazido aos autos mostra que as comunicações tiveram como 
finalidade despertar a atenção dos consumidores para problemas com 
produtos e atendimento oferecidos pela querelante. É um alerta e tem 
ânimo informativo, não denotando finalidade de conspurcar a honra 
da empresa em questão.

E a rejeição deve permanecer.

Vê-se que o querelado teve problemas 
contratuais com a querelante, que se recusou a chegar a uma solução 
amigável, tanto que o réu necessitou ajuizar ação cível para 
solucionar o impasse contratual. Houve frustração em suas 
expectativas em relação ao contrato e através das redes sociais o 
querelado tenta alertar outros consumidores em potencial.

A querelante reclama que o querelado 
utilizou termos como “mentirosa”, “malandra” ou “enganadora”, mas o 
fato é que o querelado necessitou ajuizar ação civil para obter o 
cumprimento de seu contrato e, de acordo com a sentença juntada 
pela querelante, esta não se desincumbiu do ônus de provar o 
cumprimento.

Portanto, as palavras do querelante, não 
se mostraram mendazes e ele próprio esclarece que a finalidade dos 
vídeos é de alertar outros consumidores interessados em contratar 
com a querelante sobre a ocorrência, no seu caso, da quebra 
contratual.

Não há prova do dolo específico e o tipo 
não comporta a modalidade culposa, de forma que a materialidade 
não se encontra evidenciada, não oportunizando o recebimento da 
queixa, sendo sua rejeição bem decretada nos autos.

A empresa apelante pleiteou, uma vez 
provido o presente recurso, a necessidade de declaração de 
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suspeição da Magistrada a quo tendo em vista que teria antecipado 
indevidamente a análise do mérito processual e que a futura sentença 
seria previsível, já que a autoridade judicial estaria condicionada a 
ratificar sua decisão. 

Desta feita, ante o não provimento do 
presente, prejudicado fica o pedido de declaração de suspeição da 
Magistrada. 

Quanto ao prequestionamento, FREDIE 
DIDIER JR.7 define-o como: “o exame, na decisão recorrida, da questão federal ou 
constitucional que se quer ver analisada pelo Superior Tribunal de Justiça ou Supremo 
Tribunal Federal”.

Exige-se para que se possam apreciar os 
recursos Especial e Extraordinário a anterior análise das questões de 
direito federal ou constitucional, respectivamente, a fim de se 
preencher o requisito do pré-questionamento. Trata-se de etapa do 
cabimento dos mencionados recursos, o que se faz por exame da 
tipicidade da lei federal ou constitucional em voga.

Tratando da necessidade de apreciação 
do tema pelo juízo a quo há dois verbetes dos tribunais superiores:

“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da 
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal "a 
quo"” 8. 

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na 
decisão recorrida, a questão federal suscitada” 9.

Exposto, isso se discute se é necessário 
que o acórdão recorrido mencione expressamente os artigos de lei 
pré-questionados pelo recorrente ou se basta que se manifeste sobre 
o assunto. Sobre isto se manifesta a doutrina mencionada no sentido 
de que: “O que importa é a efetiva manifestação judicial  causa decidida. Não há aqui 
qualquer problema: se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a 
regra de lei a que está sujeita, é óbvio que se trata de matéria questionada e isso é o 
quanto basta” 10.

7 Curso de Direito Processual Civil  Volume 3  8ª edição  Editora Juspodivm  2010  p. 260.
8 Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
9 Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.
10 Curso de Direito Processual Civil  Volume 3  8ª edição  Editora Juspodivm  2010  p. 260
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Também esse é o entendimento que se 
extrai da lição do eminente Ministro Eduardo Ribeiro de Oliveira, em 
seu artigo “Prequestionamento”, publicado pela editora Revista dos 
Tribunais, na coletânea Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos 
Cíveis, de Acordo com a Lei 9.756/98, 1ª edição, 2ª tiragem, São 
Paulo, 1999, do qual se transcreve o trecho abaixo, extraído da 
página 252: “A violação de determinada norma legal ou o dissídio sobre sua 
interpretação não requer, necessariamente, haja sido o dispositivo expressamente 
mencionado no acórdão. Decidida a questão jurídica a que ele se refere, é o quanto 
basta”.

Portanto, tem-se admitido o denominado 
pré-questionamento implícito como apto a ensejar o cabimento dos 
recursos excepcionais.

Este é o entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO - CONSTATAÇÃO DE ERRO DE 
PREMISSA FÁTICA  EMBARGOS ACOLHIDOS - RECURSO 
ESPECIAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - 
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - CABIMENTO - RAZÕES 
RECURSAIS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DA IRRESIGNAÇÃO 
- RECURSO QUE MERECE TRÂNSITO - AGRAVO PROVIDO - 
DETERMINAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1. 
Constatado que o julgado embargado adotou premissa fática 
equivocada, configurado está o erro de fato a justificar o acolhimento 
dos aclaratórios. 2. Se a matéria foi abordada pelo Tribunal local, 
ainda que sem menção a dispositivos de lei, é de se considerar 
cumprido o requisito do prequestionamento, ainda que de modo 
implícito. 3. Deve ser admitido o recurso especial cujas razões são 
suficientes à compreensão da irresignação da parte. 4. Embargos de 
declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao 
agravo e determinar o recebimento do recurso especial interposto” 11.

Portanto, os fundamentos que autorizam 
a interposição dos recursos especial e extraordinário perante as 
Cortes Superiores não se vinculam à menção expressa de disposição 
legal da órbita federal, ou de norma constitucional. Nesse cenário, 
evidente que o prequestionamento se situa no comando emergente 
do Acórdão, o qual, ao ferir, eventualmente, o texto da Constituição da 
República, ou de lei federal, irá ensejar o recurso ao Tribunal 

11 STJ  EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1279249 / PE  Rel. Min. Moura Ribeiro  Quinta Turma  DJe 06/06/2014.
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Superior.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao 
recurso e declaro prejudicado o pedido de declaração de suspeição 
da Magistrada a quo. 

LAURO MENS DE MELLO
Relator

Assinatura Eletrônica
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