
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS
CRIMINAIS,  DO JÚRI E DE EXECUÇÕES PENAIS

MANIFESTAÇÃO N. 173/2018

Referência: Instauração de Procedimento Administrativo

Assunto: Levantamento  do  atual  panorama  junto  à

Procuradoria-Geral  da  República  e  o  Superior  Tribunal  de

Justiça  referente  aos  delitos  de  obtenção  fraudulenta  de

financiamento (art. 19 da Lei n. 7.492/86) e situações residuais

de estelionato

1.  Trata-se  de  procedimento  administrativo  instaurado  em

razão de provocação por parte de Promotorias de Justiça criminais desta Capital

bem como da Autoridade Policial  responsável  pela Delegacia de Estelionatos de

Curitiba sobre a aparente divergência de entendimentos entre a Procuradoria-Geral

da República e o Superior Tribunal de Justiça no que tange à configuração do crime

de  fraude  na  obtenção  de  financiamento  (art.  19  da  Lei  n.  7.492/86),  cuja

competência para julgamento é da Justiça Federal, e as situações residuais que, no

mais das vezes, resultam na configuração do delito de estelionato.

Relataram  que  tal  situação  tem  ensejado  a  declinação  de

atribuição por parte do Ministério Público Federal para o Ministério Público Estadual

em diversas investigações que tratam da obtenção de financiamento fraudulento

junto à instituições financeiras para aquisição de veículos automotores, o que estaria

em desacordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Em  razão  disso,  foi  determinado  fosse  realizado  o

levantamento do atual panorama de atuação e entendimentos junto à Procuradoria-
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Geral  da  República  e  ao  Superior  Tribunal  de  Justiça  referente  aos  delitos  de

obtenção  fraudulenta  de  financiamento  (art.  19  da  Lei  n.  7.492/86)  e  situações

residuais  de  estelionato,  sobretudo  nos  casos  de  obtenção  de  financiamento

fraudulento junto à instituições financeiras para aquisição de veículos automotores, a

fim de verificar incongruências e possibilitar eventual orientação para uma atuação

uniforme e planejada sobre o tema.

É o breve relato.

2. Inicialmente, para a regular delimitação temática do presente

caso, transcreve-se o artigo 19 da Lei n. 7.492/86, objeto principal da controvérsia

que será analisada na sequência:

Art. 19. Obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira:
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo  único.  A pena  é  aumentada  de  1/3  (um terço)  se  o  crime  é
cometido  em  detrimento  de  instituição  financeira  oficial  ou  por  ela
credenciada para o repasse de financiamento.

Válido destacar que o artigo 26 da Lei n. 7.492/86 dispõe que a

ação penal, nos crimes previstos naquela lei, será promovida pelo Ministério Público

Federal, perante a Justiça Federal. 

Ao longo dos anos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou

entendimento no sentido de que, para a configuração do elemento normativo do tipo

“financiamento” e, por consequência, da incidência do artigo 19 da Lei n. 7.492/86, o

critério seria a existência de uma  destinação específica vinculada ao valor obtido

junto à instituição financeira.

É dizer, sempre que o valor obtido, mediante fraude, junto à

instituição financeira  tiver  uma destinação específica,  vinculada à compra de um

determinado bem ou investimento em determinada atividade, estar-se-ia diante do

crime disposto no artigo 19 da Lei n. 7.492/86, conforme se verifica:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. USO DE CARTÃO CLONADO
PARA OBTENÇÃO  DE  EMPRÉSTIMO  EM  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CRIME DE ESTELIONATO.  1.
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Esta Corte Superior de Justiça já firmou posicionamento de que só há
a  conduta  descrita  no  art.  19  da  Lei  nº  7.492/86  ("financiamento")
quando os  recursos  obtidos  junto  à  instituição  financeira  possuem
destinação específica, não se confundindo, assim, com mútuo obtido a
título pessoal, conduta que caracteriza o crime de estelionato. 2. Tendo
em  vista  que  os  autos  descrevem  a  ocorrência  de  mero  empréstimo
fraudulento, sem destinação específica, certa é a competência da Justiça
Estadual para processar e julgar os fatos objeto dos presentes autos. 3.
Conflito  conhecido  para  declarar  competente  o  Juízo  de  Direito  do
Departamento  de Inquéritos Policiais  e  Polícia  Judiciária  de são Paulo  -
DIPO, o suscitado.
(STJ,  CC  122.257/SP,  Rel.  Ministra  ALDERITA RAMOS  DE  OLIVEIRA
(DESEMBARGADORA  CONVOCADA  DO  TJ/PE),  TERCEIRA  SEÇÃO,
julgado em 28/11/2012, DJe 12/12/2012) – sem grifos no original.

Ocorre que, sem embargo do entendimento consolidado pelo

Superior Tribunal de Justiça, discutia-se se a obtenção fraudulenta de crédito junto à

instituições  financeiras  na  modalidade  de  Crédito  Direto  ao  Consumidor  (CDC)

configuraria o elemento normativo do tipo “financiamento”, para fins de tipificação do

artigo 19 da Lei n. 7.492/86.

Isso  porque  essa  modalidade  de  crédito  não  possuiria

destinação  específica,  tampouco  as  formalidades  exigidas  para  a  concessão  de

financiamento, tratando-se de atividade bancária rotineira, na qual a destinação é

livre e a garantia é acessória.

Assim,  a  ausência  do  necessário  caráter  empreendedor

dirigido a fomentar certa atividade e a possibilidade ampla de contratação para os

mais  variados  fins  não  permite  equiparar  CDC  ao  financiamento  para  fins  de

capitulação penal, o que deságua num contrato de contornos estritamente privados.

Pensar  de  outra  forma,  significaria  deslocar  para  a  Justiça  Federal  todos  os

processos envolvendo fraudes em financiamento de automóveis, em descompasso

com  o  objeto  jurídico  da  Lei  n.º  7.492/86,  na  medida  em  que  tais  contratos,

isoladamente, não afligem o sistema financeiro como unidade ou os interesses dos

investidores1.

Verifica-se,  portanto,  que  se  buscou  uma análise  efetiva  da

natureza  da  operação  financeira,  para  além  da  mera  destinação  específica

1 TRF2, HC n. 2008.02.01.014211-9, Rel. Des. Abel Gomes. 1ª Turma Especializada, Julgamento
em 05 de novembro de 2008.
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decorrente do bem objeto da garantia, com o objetivo final de aferir a efetiva violação

ao bem jurídico tutelado pela norma penal em comento.

Nesse contexto, no segundo semestre do ano de 2017, chegou

à  Procuradoria-Geral  da  República  um conflito  de  atribuições  entre  o  Ministério

Público de São Paulo e o Ministério Público Federal, em um inquérito policial que

investigava a obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de veículo.

Entendendo  ainda  não  evidente  o  conflito  de  atribuições,  o

Procurador-Geral da República encaminhou os autos à 2ª Câmara de Coordenação

e Revisão para apreciação.

Em  seu  voto  n.  6121/2017  (anexo),  a  2ª  CCR  resumiu  da

seguinte forma os fundamentos da manifestação dos Procuradores da República

pela inexistência de crime contra o sistema financeiro  e,  por consequência, pelo

declínio em favor do Ministério Público Estadual:

1.  A especialização de varas federais, ofícios ministeriais e  delegadas de
Polícia  Federal  na  repressão  a  crimes  financeiros,  lavagem de  ativos  e
delitos afins foi pensada para trabalho mais aprofundado que a rotina dos
casos  criminais  comuns.  Ocorre  que  o  elevado  número  de  inquéritos
instaurados para apuração do delito do artigo 19 da Lei n. 7492/86, 48%
deles concentrados em São Paulo, compromete a ideia de especialização,
na  medida  em  que  consome  recursos  materiais  e  a  força  de  trabalho,
prejudicando a investigação de outros delitos contra o sistema financeiro.
2. Visando a inibir a multiplicação de fraudes na obtenção de "crédito direto
ao  consumidor',  o  MPF  tentou  buscar  a  responsabilização  criminal  das
instituições  que  estariam  facilitando  exageradamente  tal  contratação.
Entretanto, verificou-se ser muito baixo o percentual de fraudes no contexto
macroeconômico, o que afastaria a incidência de gestão temerária ou de
outros delitos semelhantes.  Em síntese,  o  quantitativo  de fraudes não é
suficiente  para  afetar  o  lucro  das  instituições  financeiras,  embora  seja
suficiente para obstruir a persecução penal fragmentada desses crimes pelo
MPF.
3.  Não se está a discutir a atribuição do MPF e a competência da  Justiça
Federal  para  a  persecução  do  delito  do  artigo  19  da  Lei  7492/86.  A
discussão  objetiva  verificar  se  a  modalidade  de  empréstimo  “credito
direto ao consumidor -CDC”,  realizada sem direcionamento em bano ou
financeira, para aquisição de veículo com gravame de alienação fiduciária,
constitui  operação que se diferencia do  financiamento,  cujos valores se
vinculam a uma finalidade específica.
4.  Para fins da proteção jurídico-penal posta no artigo 19 da Lei 7492/86,
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considera-se  financiamento  a concessão de crédito facilitada por política
estatal, com apoio propósito macroeconômico. Constituiriam exemplos disso
os programas de financiamento agrícola, imobiliário e do ensino superior.
Por esse foco, seria atentadora da política de fomento a conduta dirigida a
perverter o sistema de fomento dessas atividades, como intuito de obtenção
de vantagem ilícita.
5.  A fraude em contrato bancário na modalidade de empréstimo “credito
direto ao consumidor -CDC”, realizada sem direcionamento em banco ou
financeira, para aquisição de veículo com gravame de alienação fiduciária,
caracteriza  em  tese  o  delito  de  estelionato  (CP  art.  171),  cabendo  a
persecução ao Ministério Público Estadual.
6.  A exclusão  do  “credito  direto  ao consumidor  -CDC”  do âmbito  de
incidência  do  artigo  19  da  Lei  7492/86  já  foi  acolhida  pelos  Tribunais
Regionais Federais da 2ª e 3ª Região ( HC- 00142116820084020000, ABEL
GOMES,  TRF2;  RSE  00115220320114036181,  DESEMBARGADOR
FEDERAL PAULO FONTES, TRF3 -  QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial  1
DATA:25/11/2016).
7.  Há também a tese  subsidiária  no sentido  de  diferenciar  as  fraudes
quanto  à  finalidade  dos  valores  obtidos  com  operações,  das  fraudes
relativas  apenas  à  identidade  ou  qualidade  do  tomador.  Na  primeira
hipótese a persecução caberia ao Ministério Público Federal; na segunda,
ao  MPF  ou  ao  Ministério  Público  Estadual,  conforme  a  titularidade  da
instituição financeira prejudicada.
8.  Nos casos analisados nos inquéritos em tramitação, verificou-se que a
totalidade das fraudes verificadas na obtenção de crédito para aquisição de
veículo as fraudes residem na atribuição de falsa identidade ou qualificação
do tomador. Nesse tipo de operações o que se tem violado rotineiramente é
o patrimônio das instituições financeiras, não a finalidade dos recursos.

Após análise, a 2ª CRR reconheceu o conflito de atribuições,

adotando  a  tese  sustentada  pelos  Procuradores  da  República  de  São  Paulo,

determinando  a  remessa  ao  Procurador-Geral  da  República  para  apreciação  do

conflito. A ementa do voto é a seguinte:

INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA  O  SISTEMA
FINANCEIRO  NACIONAL.  FRAUDE  NA  OBTENÇÃO  DE  CREDITO
DIRETO AO CONSUMIDOR. DIRECIONAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO.  INOCORRÊNCIA  DO  DELITO  DO  ARTIGO  19  DA  LEI  Nº
7.492/86. CRIME DE ESTELIONATO. AQUISIÇÃO DE BEM QUE É DADO
EM GARANTIA DO CREDITO CONCEDIDO. CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO.
ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL  PARA  A
PERSECUÇÃO  DO  ESTELIONATO.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial
instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86,  consistente  na  obtenção  de  financiamento  fraudulento  para
aquisição  de  veículo.  2.  Inquérito  inicialmente  instaurado  no  âmbito  da
Polícia Civil  do Estado de São Paulo. Manifestação do Ministério Público
estadual  no  sentido  da  incompetência  da  Justiça  estadual,  com
subsequente remessa dos autos à Justiça Federal. 3. Manifestação do MPF
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no  sentido  de  que  conduta  noticiada,  relativa  a  operação  financeira  na
modalidade crédito direto ao consumidor, não caracteriza o tipo penal do
artigo 19 da Lei n. 7492/86. Distinção entre as figuras de financiamento e
empréstimo na modalidade de crédito direto ao consumidor. 4. O Juízo da
10ª Vara Federal Criminal Especializada de São Paulo entendeu não haver
conflito  de  competência,  mas  conflito  de  atribuições  entre  órgãos  do
Ministérios Público Estadual e do Ministério Público Federal, a ser dirimido
pelo Procurador-Geral da República, nos termos da jurisprudência recente
do  STF.  5.  Não  é  relevante,  para  exame  da  atribuição  do  MPF  ou  de
competência  judicial,  o  aspecto  quantitativo  de  inquéritos  pelo  delito  do
artigo 19 da Lei 7492/86. As delegacias de polícias estaduais, ofícios do
Ministério Público dos Estados e varas da Justiça estadual também estão
obstruídas  por  levados  números  de  inquéritos  por  crimes  graves,  que
afetam seriamente o  cotidiano das pessoas,  com baixíssimos índices de
resolução, por carências de recursos humanos e materiais,  dentre outras
causas.  6.  Os crimes definidos  na Lei  7492/86  objetivam a proteção da
higidez  e  integridade  do  sistema  financeiro,  considerados  os  objetivos
expressos no artigo 192 da CF (promover o desenvolvimento equilibrado do
País  e  a  servir  aos  interesses  da  coletividade),  não  imediatamente  o
patrimônio particular de alguma instituição financeira dele integrante. O tipo
penal do artigo 19 da Lei n. 7492/86, consiste  em obter, mediante fraude,
financiamento  em  instituição  financeira.  7.  Não  há  distinção  normativa
quanto  ao  meio  fraudulento  empregado,  se  relativo  à  identidade,
qualificação do tomador, dados e condições exigidos ou na utilização final
dos recursos em desacordo com os objetivos a que estavam vinculados. Há
tipo penal específico para a utilização em finalidade diversa da prevista em
lei ou contrato, dos recursos provenientes de financiamento concedido por
instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo
(art. 20). 8. Não há relevância na distinção quanto à fraude na finalidade do
financiamento ou na identidade ou qualificação do tomador. Essa distinção,
além de não ser compatível com a descrição do tipo penal em referência,
não parece ter importância para a finalidade de proteção do bem jurídico, a
integridade do sistema financeiro. 9. A documentação relativa ao negócio
que ensejou a presente investigação indica a contratação de operação de
crédito  com  garantia  de  alienação  fiduciária.  Embora  a  documentação
contratual  indique  o  veículo  a  ser  adquirido,  com  a  caracterização
específica, esse direcionamento tem a finalidade de destacar o bem que
servirá de garantia do crédito concedido diretamente ao consumidor, sem
que isso possa configurar financiamento propriamente. 10. Os precedentes
do STJ acerca da competência da Justiça Federal para do crime do art. 19
da  Lei  7.492/86,  quando  os  recursos  obtidos  mediante  fraude  perante
instituição  financeira  possuírem  destinação  específica,  não  analisam  as
características da contratação, mas apenas a ocorrência do delito em tese.
11. Adequada a análise do tema nos precedentes do TRF2 e TRF3, que
consideram essencialmente as peculiaridades do contrato de crédito direto
ao consumidor, de modo a afastar a caracterização de financiamento, ainda
que  haja  a  indicação  do  bem  que  se  pretende  adquirir  (HC-
00142116820084020000,  ABEL  GOMES,  TRF2;  RSE
00115220320114036181, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES,
TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3). 12. Adoto a conclusão dos Procuradores
da República em São Paulo, no sentido da não caracterização do delito do
art. 19 da Lei nº 7.492/86 no caso dos autos, relativo a fraude verificada em
operação  de  credito  direto  ao  consumidor.  A situação  posta  nos  autos
caracteriza, em tese, o delito do artigo 171 do CP. 13. Reconheço o conflito
de atribuições e determino a remessa dos  autos ao Procurador-Geral da
República.
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Finalmente,  a  Procuradoria-Geral  da  República,  em  decisão

proferida  no  PCA-1.00.000.008428-2017-00  (anexa),  resolveu  o  conflito  de

atribuições reconhecendo a atribuição do Ministério Público de São Paulo, sob o

argumento central  de  que não estaria  configurado o elemento  normativo do tipo

“financiamento”, previsto no artigo 19 da Lei n. 7.492/86, não havendo, pois, abalo

aos bens jurídicos protegidos pela mencionada norma penal, qual seja o Sistema

Financeiro  Nacional,  enquanto  estrutura  jurídico-econômica global  valiosa  para  o

estado brasileiro.

Sustentou  que,  “são  justamente  as  peculiaridades  dos

financiamentos – sua finalidade fomentadora do progresso, melhoria ou criação de

oportunidades para a coletividade, o interesse estatal no incremento de algum tipo

de  atividade  ou  serviço  –  que  fundamentam  o  tratamento  penal  mais  rigoroso

previsto para a fraude na obtenção desse tipo de operação de crédito”.

Tem-se, nesse caso, a contratação de operação de crédito com

garantia de alienação fiduciária de um veículo escolhido pelo cliente. Há a aquisição

de  determinado  bem,  escolhido  pelo  contratante,  diretamente  pela  instituição

financeira e em nome desta, como garantia da dívida em dinheiro,  assumindo o

contratante o encargo de depositário fiel, com previsão de propriedade resolúvel a

ser transferida após a quitação integral da dívida.

Em última análise, o bem adquirido serviria como garantia da

dívida, e a contratação do gravame pressupõe a indicação do bem a ser dado em

garantia. É somente esse o motivo de haver, no contrato de crédito ao consumidor –

CDC, a explicitação do veículo automotor escolhido e apontado pelo cliente.

Assim,  independentemente  da  nomenclatura  utilizada  pela

instituição  financeira,  são  as  características  da  operação  que  determinam  sua

natureza jurídica. Não havendo finalidade específica além daquela eleita pelo próprio

cliente, em razão da opção pelo instrumento da alienação fiduciária em garantia,

existência de linha de financiamento atrelada a determinada atividade ou escopo
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social/coletivo, não há que se falar em “financiamento” para fins da caracterização

do delito previsto no artigo 19 da Lei n. 7.492/86. Há ofensa apenas ao patrimônio

da instituição financeira, sem potencialidade de afetar o sistema financeiro nacional.

Sem  descuidar  do  entendimento  consolidado  no  Superior

Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral da República salientou, por fim, que os

julgados  daquela  Corte  Superior  não  faziam  análise  sobre  as  características  e

natureza de cada contratação, de modo que a conclusão alcançada pela PGR se dá

por meio de argumentos diversos e não apreciados até então.

Com  base  nessa  decisão  em  conflito  de  atribuições,  houve

uma grande quantidade de declínios de atribuição de diversas investigações do MPF

para os Ministérios Públicos estaduais.  As discussões sobre o tema continuaram

frequentes e, no corrente ano, chegaram ao Superior Tribunal de Justiça conflitos de

competência nos quais era sustentada a tese defendida pela Procuradoria-Geral da

República.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu por manter

seu  entendimento  já  consolidado,  sustentando  que  a  caracterização  do  delito

previsto no artigo 19 da lei n. 7.492/86 independe da efetiva possibilidade de lesão

ao sistema financeiro nacional.

É o que se verifica das decisões mais recentes sobre o tema:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA  ENTRE  A.  JUSTIÇA
ESTADUAL E A JUSTIÇA FEDERAL. INQUÉRITO POLICIAL.  TENTATIVA
DE  OBTENÇÃO  DE  FINANCIAMENTO  JUNTO  A  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR.
FINANCIAMENTO  COM  DESTINAÇÃO  ESPECÍFICA.
CARACTERIZAÇÃO, EM TESE, DO DELITO DESCRITO NO ART. 19 DA
LEI N. 7.492/86. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE POTENCIAL ABALO
DO SISTEMA FINANCEIRO COMO UM TODO PARA A CONFIGURAÇÃO
DO  DELITO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL. POSSE  DE
DROGA.  CONEXÃO  COM  A  FALSIDADE  E  USO  DO  DOCUMENTO
FALSO.  SÚMULA 122  DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –  STJ.
DESCOBERTA FORTUITA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL. 1. O presente conflito negativo de competência deve
ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados
a  Tribunais  distintos,  nos  termos  do  art.  105,  inciso  I,  alínea  "d"  da
Constituição  Federal.  2.  A  nova  orientação  no  âmbito  do  Ministério
Público Federal no sentido de que compete à Justiça Estadual apurar
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condutas  delitivas  que  afetam  apenas  o  patrimônio  de  instituições
financeira e não o Sistema Financeiro como um todo não prosperou
nesta Corte, a qual entende que para a configuração do delito descrito
no art.  19 da Lei n. 7.492/86, basta a obtenção, mediante fraude, de
financiamento em instituição financeira com destinação específica dos
valores obtidos. Em outras palavras, o STJ manteve sua jurisprudência
no sentido de que o crime tipificado no art. 19 da Lei n. 7.492/86 não
exige, para a sua configuração, efetivo ou potencial abalo ao Sistema
Financeiro. Precedente. 3. No caso dos autos, tendo em vista que o
investigado  teria  tentado  obter  financiamento  bancário  com  a
destinação  específica  para  adquirir  automóvel  -  leasing  -,  resta
caracterizada a competência da Justiça Federal, na esteira da pacífica
jurisprudência  do  STJ.  Precedentes.  (…)  6.  Conflito  de  competência
conhecido para declarar que compete ao Juízo Federal da 1ª Vara da Seção
Judiciária do Estado do Piauí, o suscitado, a apuração da prática, em tese,
do crime descrito no art. 19 da Lei 7.492/86, bem como da falsificação e do
uso do documento público falso, em razão da conexão entre as condutas; e
que compete ao Juízo de Direito da Central de Inquéritos de Teresina - PI, o
suscitante, tão somente a apuração do delito tipificado no art. 28 da Lei n.
11.343/2006.
(STJ,  CC 158.548/PI,  Rel.  Ministro  JOEL ILAN PACIORNIK,  TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 01/08/2018) –  sem grifos no original
(inteiro teor anexo)

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA  FEDERAL  X  JUSTIÇA  ESTADUAL.  INQUÉRITO  POLICIAL.
CONTRATAÇÃO  DE  FINANCIAMENTO  DE  CRÉDITO  DIRETO  AO
CONSUMIDOR (CDC) JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MEDIANTE
O USO DE DOCUMENTO FALSO, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR
VEÍCULO.  ART.  19  DA  LEI  7.492/86  (CRIME  CONTRA  O  SISTEMA
FINANCEIRO  NACIONAL)  X  ESTELIONATO.  DISTINÇÃO  ENTRE  A
CARACTERIZAÇÃO  DE  EMPRÉSTIMO  E  DO  FINANCIAMENTO
VINCULADA  À  DESTINAÇÃO  ESPECÍFICA  DOS  RECURSOS.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL  QUANDO  A  CONDUTA
ENVOLVER FINANCIAMENTO. 1. O crime do art. 19 da Lei n. 7.492/1986
ficará caracterizado quando envolver financiamento, "e só há 'financiamento'
quando  os  recursos  obtidos  junto  à  instituição  financeira  possuem
destinação específica, não se confundindo, assim, com mútuo obtido a título
pessoal, conduta que caracteriza o crime de estelionato" (CC 122.257/SP,
Rel.  Ministra  ALDERITA  RAMOS  DE  OLIVEIRA  (Desembargadora
Convocada do TJ/PE), Terceira Seção, DJE de 12/12/2012). 2. Se a fraude
é praticada para  a  obtenção de  qualquer  tipo de  empréstimo cujos
valores  não  tenham  destinação  específica,  a  conduta  caracteriza  o
delito de estelionato, de competência da Justiça Estadual. Contudo, se
a  fraude  tem  em  vista  o  objetivo  específico  de  ter  acesso  a
financiamento,  está-se  diante  de  crime contra  o  Sistema Financeiro
Nacional  (CC  140.386/PR,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE  ASSIS
MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2015, DJe 20/08/2015). 3.
Contratado  o  mútuo  perante  instituição  financeira  privada,  com  a
destinação  específica  de  aquisição  de  automóvel,  valendo-se  de
documento  falso,  enquadra-se  a  operação  no  conceito  de
"financiamento"  e  a  conduta  investigada  melhor  se  amolda  ao  tipo
penal previsto no art.  19 da Lei n.  7.492/86 (Obter,  mediante fraude,
financiamento  em  instituição  financeira),  cujo  processamento  e
julgamento é da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 26
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da  Lei  n.  7.492/1986.  Precedentes  desta  Corte:  CC  151.188/SP,  Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em  14/06/2017,  DJe  23/06/2017  e  AgRg  no  REsp  1427122/MG,  Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe
21/10/2016. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ,  AgRg no CC 156.185/MG, Rel.  Ministro  REYNALDO SOARES DA
FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/03/2018, DJe 27/03/2018) –
sem grifos no original (inteiro teor anexo)

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA CRIMINAL.
JUSTIÇA FEDERAL X JUSTIÇA ESTADUAL.  PRÁTICA DE FRAUDE NA
OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 19 DA
LEI 7.492/86. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. I - a Terceira Seção
deste Tribunal já firmou entendimento de que o delito previsto no art. 19, da
Lei n. 7.492/86 será da competência da Justiça Federal quando os recursos
obtidos mediante fraude perante instituição financeira possuírem destinação
específica. II - No caso dos autos, a conduta narrada, amolda-se ao tipo
penal  previsto  no  artigo 19  da  Lei  n.  7.492/86,  em razão de  que,  a
finalidade do financiamento foi específica, pois teria sido perpetrada
para a aquisição de veículo automotor, dessa forma deve ser fixada a
competência da Justiça Federal. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ, AgRg no CC 157.714/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 01/08/2018) – sem grifos no original

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. OBTENÇÃO DE
FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O crime do art.  19 da Lei n.
7.492/1986 ficará caracterizado quando envolver financiamento, [...] e só há
'financiamento'  quando  os  recursos  obtidos  junto  à  instituição  financeira
possuem destinação  específica,  não  se  confundindo,  assim,  com mútuo
obtido a título pessoal, conduta que caracteriza o crime de estelionato (CC
n.  122.257/SP,  Ministra  Alderita  Ramos  de  Oliveira  (Desembargadora
Convocada do TJ/PE), Terceira Seção, DJe 12/12/2012). 2. No caso, pelo
que se depreende da documentação juntada aos autos, há indícios de
fraude  em  contrato  de  financiamento,  uma  vez  que  há  indicação
específica  no  pacto  do  bem  objeto  de  financiamento  (veículo
automotor),  ficando caracterizado,  em tese,  o  tipo penal  do art.  19,
caput, da Lei n. 7.492/1986, e, portanto, evidenciada a competência da
Justiça Federal para o conhecimento da matéria.  3. Agravo regimental
improvido.
(STJ, AgRg no CC 158.734/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 14/08/2018) – sem grifos
no original

Assim, sem embargo dos relevantes argumentos apresentados

pela Procuradoria-Geral da República e sustentados pelo Ministério Público Federal

perante o Superior Tribunal de Justiça, este manteve seu entendimento anterior e já

consolidado, no sentido da desnecessidade de efetivo ou potencial abalo ao sistema
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financeiro  nacional  para  configuração  do  delito  em  comento,  de  modo  que  as

situações de obtenção de crédito  via  CDC junto  à  instituições bancárias  para  a

compra  de  veículo  automotor,  ainda  que  por  cláusula  de  alienação  fiduciária,

configuram o delito do artigo 19 da Lei n. 7.492/86.

Não obstante, válido destacar que, ao que se pôde verificar, o

Superior  Tribunal  de Justiça não enfrentou os argumentos acerca da natureza e

características  das  operações  financeiras,  limitando-se  a  manter  seu  anterior

entendimento  de  caracterização  de  “financiamento”  nas  hipóteses  em  que  haja

destinação específica dos recursos, de maneira genérica, com a complementação

acerca  da  desnecessidade  de  efetivo  ou  potencial  abalo  ao  sistema  financeiro

nacional.

Curitiba, 24 de outubro de 2018.

ANDRÉ TIAGO PASTERNAK GLITZ

Promotor de Justiça
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