
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 222.118 - ES (2011/0249412-8)
  

RELATOR : MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
IMPETRANTE : JOSÉ JÚLIO DOS REIS E OUTRO
ADVOGADO : MÁRCIO DELAMBERT MIRANDA FERREIRA  - RJ106809 
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIÃO 
PACIENTE  : WOLMAR CAMPOSTRINI FILHO 

EMENTA

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E 
ESTELIONATO MAJORADO CONTRA O INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL – INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
EFETIVO PREJUÍZO AOS COFRES DO INSS. INEXISTÊNCIA DE 
FLAGRANTE ILEGALIDADE. EVENTUAL CRIME ELEITORAL DEVE 
SER ANALISADO EM AÇÃO PENAL AUTÔNOMA. PRECEDENTES. 
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Tendo sido a infração penal praticada em detrimento 
de interesse da entidade autárquica está configurada a competência 
da Justiça Federal, conforme dispõe o art. 109, IV, da Constituição 
Federal. A alegada finalidade eleitoral da conduta não demove o 
interesse do INSS, que experimentaria o prejuízo financeiro.

Como o Direito Penal pune somente atos e não 
intenções, sem que tivesse havido a concessão fraudulenta de 
benefícios previdenciários, não haveria que se falar na pretensão de 
angariar potenciais eleitores às custas do INSS.

Ademais, nos termos da pacífica jurisprudência desta 
Corte Superior, a eventual ocorrência do delito previsto no art. 299 do 
Código Eleitoral, nos termos do alegado pelo impetrante, seu 
julgamento ocorrerá de forma autônoma sem interferência nos autos 
da ação penal relativa ao crime de estelionato previdenciário. 
Precedentes.

2. Habeas Corpus  não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

por unanimidade, não conhecer do pedido.

Os Srs. Ministros Felix Fischer, Jorge Mussi, Reynaldo Soares da 

Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. 

SUSTENTARAM ORALMENTE: DR. MÁRCIO DELAMBERT 

MIRANDA FERREIRA (P/PACTE) E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 

Brasília (DF), 02 de fevereiro de 2017(Data do Julgamento).
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Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 222.118 - ES (2011/0249412-8)
RELATOR : MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
IMPETRANTE : JOSÉ JÚLIO DOS REIS E OUTRO
ADVOGADO : MÁRCIO DELAMBERT MIRANDA FERREIRA  - RJ106809 
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIÃO 
PACIENTE  : WOLMAR CAMPOSTRINI FILHO 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK (Relator): 

Trata-se de habeas corpus , com pedido de liminar, impetrado em 

benefício de WOLMAR CAMPOSTRINI FILHO, contra acórdão do Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região (Processo Originário 2011.50.01.002498-5).

Infere-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática 

dos delitos tipificados no art. 288, caput , art. 171, § 3º, por nove vezes, e art. 171, § 

3º, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (associação criminosa, estelionatos 

em detrimento de entidade de direito público nas modalidades consumada e 

tentada).

A denúncia foi recebida pelo Tribunal a quo nos termos do acórdão 

que restou assim ementado:

PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. 
CRIME CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. DEPUTADO ESTADUAL. 
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. 
FONOGRAMAS. REGULARIDADE. DENÚNCIA. RECEBIMENTO.

I - A competência da Justiça Federal se firma porque as 
condutas foram, em tese, praticadas em detrimento do Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, autarquia federal, o qua atrai a 
competência para a Justiça Federal nos termos do art. 109, inciso IV, 
da Constituição da República/88. A competência do Plenário do 
Tribunal Regional Federal é inconteste, porquanto figura, no pólo 
passivo, Deputado Estadual no Estado do Espírito Santo, detentor de 
foro por prerrogativa de função, consoante interpretação que se dá ao 
art. 27, §1º, da CR/88.

II - A Lei n. 9.296/96 confirma a natureza da interceptação 
como diligência que é e, portanto, sedimenta que se trata de meio para 
materializar alguma coisa e possibilitar que se chegue a um fim. Isso 
está no art. 5º e nos § § 1º e 2º do art. 6º. A finalidade última da 
diligência é produzir um material que seja capaz de constituir prova 
sobre o fato delituoso e/ou sua autoria para o processo, com vistas à 
plena conclusão sobre a verdade ao final da instrução, razão pela qual 
a Lei determina que em sendo possível a gravação dos diálogos, 
"será" determinada a sua transcrição (art. 6º, § 1º). O fonograma 

Documento: 1566957 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 08/02/2017 Página  3 de 8



 

 

Superior Tribunal de Justiça

constitui a mais completa e direta das formas documentais que se 
apresentam previstas na Lei nº 9.296/96, contento o resultado da 
interceptação.

III - A denúncia só é imprópria ou insuficiente quando 
descreve fato flagrantemente atípico ou inviabiliza o exercício da ampla 
defesa. No caso dos autos, a inicial acusatória narrou com clareza a 
dinâmica dos fatos, demonstrando os elementos mínimos que vinculam 
o denunciado aos crimes que lhes foram imputados.

IV - Está presente a justa causa para a ação penal, haja 
vista que a denúncia baseia-se em extensa investigação, com 
interceptação telefônica, busca e apreensão, perícias, depoimentos e 
documentos a respaldar os fato narrados na inicial acusatória, 
atendendo ao disposto no art. 41 e 395, a contratio sensu, ambos do 
CPP, assim como aos preceitos constitucionais.

V - Denúncia recebida  (fls. 120/121).

No presente mandamus , alega que os fatos narrados na exordial 

acusatória são de competência da Justiça Eleitoral, uma vez que a conduta tinha 

como objetivo angariar votos e não auferir vantagem financeira. Sustenta, ainda, 

violação do princípio do promotor natural e ilicitude da interceptação telefônica 

autorizada por autoridade incompetente.

Requer, assim, a suspensão da ação penal e o reconhecimento da 

competência da Justiça Eleitoral para julgar os fatos imputados ao paciente.

Indeferido o pedido de liminar (fls. 156/157) e prestadas as 

informações solicitadas (fls. 165/204); o Ministério Público Federal opinou pela 

denegação da ordem em parecer acostado às fls. 208/210.

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 222.118 - ES (2011/0249412-8)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK (Relator): 

Não merece acolhimento a alegação de incompetência da Justiça 

Federal. A tese foi rejeitada pelo Tribunal de origem sob as seguintes 

considerações:

A competência da Justiça Federal se firma porque as 
condutas foram, em tese, praticadas em detrimento do Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, autarquia federal, o que atrai a 
competência para a Justiça Federal nos termos do art. 109 inciso IV da 
Constituição da República/88.

A competência do E. Plenário é também inconteste, com 
incidência do art. 12 XIII do RI, porquanto figura no pólo passivo, 
Deputado Estadual no Estado do Espírito Santo, detentor de foro por 
prerrogativa de função, consoante interpretação que se dá ao art. 27, § 
1º, da CR/88, à luz do art. 109, I, "a" da Constituição do Estado do 
Espírito Santo, a exemplo do seguinte julgado do Supremo Tribunal 
Federal (...).

Nesse passo, foi narrado que WOLMAR CAMPOSTRINI 
FILHO se associou de forma permanente e com união de desígnios 
aos demais, liderando uma quadrilha voltada à concessão de 
benefícios previdenciários fraudulentos e, ainda, que ele atuou na 
concessão de benefícios fraudulentamente, uma vez que utilizaria sua 
influência junto ao INSS para que tais benefícios fossem concedidos 
independentemente da efetiva existência de alguma doença no 
segurado (fls. 87/88).

Com efeito, no caso concreto – em que a infração penal foi praticada 

em detrimento de interesse da entidade autárquica – está configurada a 

competência da Justiça Federal, conforme dispõe o art. 109, IV, da Constituição 

Federal. A alegada finalidade eleitoral da conduta não demove o interesse do INSS, 

que experimentaria o prejuízo financeiro. 

Nesse ponto é preciso fazer uma diferenciação. Os precedentes 

colacionados pelo impetrante não tratam de prejuízo sofrido por entidade 

autárquica, como no caso em análise. Como o Direito Penal pune somente atos e 

não intenções, sem que tivesse havido a concessão fraudulenta de benefícios 

previdenciários, não haveria que se falar na pretensão de angariar potenciais 
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eleitores às custas do INSS.

Ademais, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a 

eventual ocorrência do delito previsto no art. 299 do Código Eleitoral, nos termos do 

alegado pelo impetrante, seu julgamento ocorrerá de forma autônoma sem 

interferência nos autos da ação penal relativa ao crime de estelionato previdenciário.

Nesse sentido, confiram-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FRAUDE 
NA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS. 
CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO 
PENAL. POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE CRIME ELEITORAL. 
APURAÇÃO EM SEDE PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE 
JULGAMENTO CONJUNTO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL FIXADA NA 
CONSTITUIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA 
ESPECIALIDADE.

1. Constatada a existência inequívoca da prática do crime 
previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, consistente no emprego de 
fraude para a obtenção de benefício previdenciário junto ao INSS, a 
competência para processar e julgar o delito é da Justiça Federal.

2. Na eventualidade de ficar caracterizado o crime do 
art. 299 do Código Eleitoral, este deverá ser processado e julgado 
na Justiça Eleitoral, sem interferir no andamento do processo 
relacionado ao crime de estelionato, porquanto a competência da 
Justiça Federal está expressamente fixada na Constituição 
Federal, não se aplicando, portanto, o critério da especialidade, 
previsto nos arts. 74, IV, do CPP e 35, II, do Código Eleitoral, 
circunstância que impede a reunião dos processos na Justiça 
especializada. Precedentes.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo 
Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do Mato Grosso, o suscitado, 
para processar e julgar o crime previsto no art. 171, § 3º, do Código 
Penal, sem prejuízo de ser apurado, em sede própria, eventual crime 
eleitoral conexo (CC 107.913/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 31/10/2012)

1. Nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal, 
compete aos juízes federais processar e julgar os crimes políticos e as 
infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou 
interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas 
públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da 
Justiça Militar e da Justiça Eleitoral.

2. Na hipótese, os fatos delituosos descritos nos 
autos culminaram em efetiva lesão aos cofres do INSS, que, a teor 
do art. 109, IV, da Constituição Federal, atrai a competência da 
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Justiça Federal para julgar o estelionato qualificado , bem como os 
crimes a eles conexos (no caso, a lesão corporal grave). Súmula nº 
122/STJ.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo 
Federal da 1ª Vara de Colatina - SJ/ES, o  suscitante (CC 119.084/ES, 
Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA 
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), TERCEIRA 
SEÇÃO, DJe 23/08/2013)

Assim, considerando a efetiva lesão patrimonial aos cofres de  

Autarquia Federal, com o fim de praticar fraude previdenciária, não verifico a 

existência de flagrante ilegalidade que justifique o afastamento da Justiça Federal 

para a apuração da prática delituosa descrita na denúncia. 

Não merecem prosperar, também, as teses de violação do princípio do 

promotor natural e de utilização de prova ilícita por derivação, porquanto confirmada 

a competência da Justiça Federal, a exordial acusatória foi oferecida por parte 

legítima e a autorização para interceptação telefônica, bem como os mandados de 

busca e apreensão foram expedidos por autoridade judiciária competente.

Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do presente 

habeas corpus. 

Documento: 1566957 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 08/02/2017 Página  7 de 8



 

 

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2011/0249412-8 PROCESSO ELETRÔNICO HC 222.118 / ES
MATÉRIA CRIMINAL

Número Origem: 200702010149031

EM MESA JULGADO: 02/02/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro FELIX FISCHER

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : JOSÉ JÚLIO DOS REIS E OUTRO
ADVOGADO : MÁRCIO DELAMBERT MIRANDA FERREIRA  - RJ106809 
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIÃO 
PACIENTE  : WOLMAR CAMPOSTRINI FILHO 
CORRÉU    : FERNANDA CAMPOSTRINI 
CORRÉU    : MARIA DA PENHA PRUDÊNCIO MORAES 
CORRÉU    : JOCIMAR RODRIGUES 
CORRÉU    : ERCÍLIA ANACLETO SASSINE 
CORRÉU    : RENAUD BOECHAT FILHO 
CORRÉU    : JASSON JOSÉ MOSCON 
CORRÉU    : GILMAR LÚCIO BRITO 
CORRÉU    : JOSÉ LUIZ DA SILVA 
CORRÉU    : MARCOS SENNA MIRANDA 
CORRÉU    : GEMAR DO CARMO QUINTINO 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato Majorado

SUSTENTAÇÃO ORAL

SUSTENTARAM ORALMENTE: DR. MÁRCIO DELAMBERT MIRANDA FERREIRA 
(P/PACTE) E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, não conheceu do pedido."
Os Srs. Ministros Felix Fischer, Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro 

Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
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