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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0005742-26.2014.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante/querelante 
ANTONIO APARECIDO BELARMINO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO e Querelado FERNANDO MAURO GOMES.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO 
ANTÔNIO COGAN (Presidente) e LOURI BARBIERO.

São Paulo, 20 de outubro de 2016.

CARLOS MONNERAT

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0005742-26.2014.8.26.0063

Apelante/Querelante: Antonio Aparecido Belarmino Junior 

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo 

Querelado: Fernando Mauro Gomes

Comarca: Barra Bonita

Juiz(a): Dr.(a) Fábio Fernandes Lima

Voto nº 3.197

APELAÇÃO CRIMINAL. Calúnia, injúria e difamação. 
Rejeição da queixa-crime por falta de recolhimento de custas. 
Cabimento de Recurso em Sentido Estrito. Literalidade do artigo 
581, inciso I, do Código de Processo Penal. Inviabilidade de 
aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes do 
C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido.

Trata-se de queixa-crime oferecida por ANTONIO 

APARECIDO BELARMINO JUNIOR contra Fernando Mauro Gomes, em 

razão da suposta prática dos delitos de calúnia, difamação e injúria, previstos nos 

artigos 138, 139 e 140, com as causas de aumento dos incisos III e IV do artigo 

141, todos do Código Penal.

Manifestado, expressamente, o desinteresse do querelante 

em se conciliar com o querelado, a teor do que dispõe o artigo 520 do Código 

Processo Penal (fls. 30/31), houve o recebimento da inicial (fl. 44) e a 

apresentação de resposta à acusação (fls. 52/81).

Constatada pela i. representante do Parquet a ausência de 

recolhimento de custas processuais dentro do prazo decadencial (fls. 93/94), o 

Juízo a quo anulou a decisão de recebimento da queixa-crime, rejeitando-a, em 
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seguida(fls. 95/96), o que ensejou a interposição do presente recurso (fls. 

101/105).

Alega o apelante que há isenção no pagamento de custas nas 

ações penais de competência do Juizado Especial Criminal, conforme disposição 

do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/13, motivo pelo qual deve ser dado 

prosseguimento ao processo (fls. 101/105).

O querelado não apresentou contrarrazões (fl. 108).

O Ministério Público requereu o não provimento do apelo 

(fls. 110/113) e a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu não 

conhecimento ou, no mérito, pelo não provimento (fls. 118/123). 

RELATADOS, passo a decidir.

Antes de analisar o mérito recursal, verifica-se obstáculo 

intransponível ao conhecimento do apelo.

Da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa-crime, caberá 

a interposição de recurso em sentido estrito, e não apelação.

A redação do artigo 581, inciso I, do Código de Processo 

Penal, é clara, in verbis:

"Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, 

despacho ou sentença:

I - que não receber a denúncia ou a queixa; (...)."
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Não se desconhece a possibilidade de aplicação do princípio 

da fungibilidade recursal, no qual o julgador deve se ater mais ao conteúdo do 

recurso, do que à nomenclatura utilizada pela parte.

Todavia, aplica-se o princípio somente quando não se trata 

de erro grosseiro, ou seja, quando houver fundada dúvida acerca do cabimento 

de qual recurso, o que não é o caso, uma vez que a previsão de interposição do 

recurso em sentido estrito decorre da literalidade da lei, conforme já explanado.

Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de 

Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO 
ART. 579 DO CPP. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APELAÇÃO 
RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 
IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA DO RECURSO 
CABÍVEL NO CPP. ERRO GROSSEIRO. ACÓRDÃO EM 
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 
SÚMULA 83/STJ. OFENSA AO ART. 593 DO CPP. ALEGAÇÃO 
GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 
SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 
255/RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO.
1. É firme a compreensão deste Superior Tribunal de Justiça, no 
sentido de que "a indicação expressa, no Estatuto Processual Penal 
quanto ao recurso cabível na espécie, afasta a aplicação do princípio 
da fungibilidade recursal, diante da constatação do erro grosseiro". 
(HC 172.515/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 
29/03/2012). Incidência do enunciado 83 da Súmula deste STJ. 
(negritei)
2. A ausência de particularização dos dispositivos legais supostamente 
violados inviabiliza a compreensão da irresignação recursal, em face 
da deficiência da fundamentação do apelo raro. Incidência da Súmula 
284/STF.
3. A não observância dos requisitos do artigo 255, parágrafos 1º e 2º, 
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, torna 
inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c 
do permissivo constitucional.
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4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 15685/DF, Agravo regimental no agravo em 
recurso especial 2011/0136218-9, 6ª T., Rel. Min. MariaThereza de 
Assis Moura, j. 27.08.13).

“PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. 
REMESSA DO FEITO AO JUIZADO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE 
APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 
INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
1. Contra decisão que desclassifica o delito imputado ao réu e, como 
consequência, conclui pela incompetência do juízo, cabe recurso em 
sentido estrito.
2. A interposição, como na espécie, de apelação constitui erro 
grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 
(negritei)
3. Recurso especial improvido.”
(STJ, REsp 611877/RR, Recurso Especial 2003/0210227-1, 6ª T., Rel. 
Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17.04.12).

Portanto, na presente hipótese, não se aplica o princípio da 

fungibilidade recursal.

Insta salientar que, embora o recorrente faça expressa 

menção à competência do Juizado Especial Criminal, nota-se que a soma das 

penas máximas cominadas em abstrato aos delitos imputados ao querelado 

ultrapassa 2 (dois) anos, limite máximo previsto no artigo 61 da lei 9.099/95. 

Inclusive, esse fator não foi ignorado nos autos, tendo o procedimento seguido o 

rito comum, após a infrutífera reconciliação prevista no artigo 520 do Código de 

Processo Penal.

Ainda assim, o querelante interpôs a apelação prevista no 

artigo 82 da Lei 9.099/95 (fls. 101/105).

De tal modo, diante da flagrante impropriedade do recurso 
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manejado, dele não se conhece.

Se não bastasse, o recurso também não merece ser 

conhecido, em face da deserção.

O artigo 806 do Código de Processo Penal prevê que, nas 

ações intentadas mediante queixa, exceto nas hipóteses de comprovação de 

pobreza, a parte deverá depositar previamente as custas judiciais, sob pena de 

deserção do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que o querelante, ora apelante, em 

nenhum momento pleiteou a concessão da justiça gratuita ou apresentou 

qualquer documento que atestasse sua eventual pobreza. Logo, seria 

indispensável o recolhimento do preparo, para que o recurso tivesse o seu regular 

seguimento.

De mais a mais, mesmo que se conhecesse do recurso, o r. 

julgado que rejeitou a queixa-crime deveria permanecer incólume, pois o 

querelante não recolheu as custas iniciais para a tramitação do processo, que não 

segue o rito da Lei 9.099/95, como já mencionado, transcorrendo o prazo 

decadencial de seis meses sem tal providência.

Ante o exposto, pelos diversos motivos acima esclarecidos, 

não se conhece do recurso.

CARLOS MONNERAT

Relator
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