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INVESTIGAÇÃO  CRIMINAL. 
PRESENTE  HIPÓTESE  DE 
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA, NOS 
TERMOS  DO  PRECEDENTE  FIRMADO 
NA AP 937-QO. REMESSA DOS AUTOS 
AO JUÍZO COMPETENTE. 

DECISÃO:  Trata-se  de  Inquérito  Criminal  instaurado  para  apurar 
movimentação financeira suspeita ocorrida no âmbito da Confederação 
Nacional dos Transportes – CNT, revelada por ALEXANDRE CORRÊA 
DE OLIVEIRA ROMANO em Acordo de Colaboração Premiada firmado 
entre este e o Ministério Público Federal. 

Cumpridas  as  diligências  investigatórias,  a  Procuradoria-Geral  da 
República ofereceu denúncia em desfavor do Deputado Federal ODAIR 
JOSÉ DA CUNHA, ARISTIDES FRANÇA NETO, CLÉSIO SOARES DE 
ANDRADE e ALEXANDRE CORRÊA DE OLIVEIRA ROMANO. 

Narra o Parquet Federal que “Nos meses de outubro e novembro do ano  
de 2013, o Diretor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTES  
– CNT – ARISTIDES FRANÇA NETO, com anuência do Presidente CLÉSIO  
SOARES DE ANDRADE e, em unidade de desígnios e comunhão de esforços  
com  ALEXANDRE  CORRÊ  DE  OLIVEIRA  ROMANO,  apropriou-se  de  
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valores  da  referida  entidade  e  os  desviou  em  benefício  do  Deputado  Federal  
licenciado ODAIR JOSÉ DA CUNHA”. 

Aduz que “A apropriação mediante o desvio de valores da CNT em favor  
de ODAIR CUNHA se deu de forma disfarçada, com a utilização da empresa de  
ALEXANDRE  ROMANO,  denominada  NSG  TI  SOLUTIONS  –  
TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  LTDA.,  a  qual  foi  destinatária  dos  
recursos  desviados  da  CNT a  partir  de  autorização do Diretor  ARISTIDES  
FRANÇA e da anuência do Presidente da entidade CLÉSIO DE ANDRADE. A  
empresa  NSG,  que  simulou  prestação  de  serviços  à  CONFEDERAÇÃO  
NACIONAL DOS TRANSPORTES, recebeu, nos dias 23, 25 e 30 de outubro de  
2013, transferência de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, totalizando R$  
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)”. 

Diz que “tais valores foram repassados, mediante transferências bancárias,  
para  uma  conta  pessoal  de  ALEXANDRE  ROMANO,  tendo  ele  sacado  e  
entregado os montantes em espécie  a ODAIR CUNHA, de modo a ocultar e  
dissimular  a  natureza  origem,  localização,  disposição,  movimentação  e  
propriedade dos recursos provenientes da apropriação”.

Requer, ao final, dentre outros pedidos, “a condenação dos denunciados  
ODAIR JOSÉ DA CUNHA, ARISTIDES FRANÇA NETO, CLÉSIO SOARES  
DE  ANDRADE  e  ALEXANDRE  CORRÊA DE  OLIVEIRA ROMANO  às  
penas prevista no art. 168, com a causa de aumento prevista no §1°, combinado  
com o art. 29, ambos do Código Penal, assim como a condenação dos denunciados  
ODAIR JOSÉ DA CUNHA, ARISTIDES FRANÇA NETO e ALEXANDRE  
CORRÊA DE OLIVEIRA ROMANO, também, às penas previstas no art. 1°,  
caput, da lei 9.613/98, na forma do art. 69 do Código Penal”.

É o relatório.
Decido.
Na sessão  plenária  de  03/05/2018,  este  Supremo Tribunal  Federal 

definiu, no julgamento da AP 937-QO, Rel. Min. Roberto Barroso, que a 
prerrogativa  de  foro  prevista  no  art.  102,  I,  a,  da  Constituição  da 
República “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e  
relacionados às funções desempenhadas”.
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In  casu,  conforme  apontado  na  denúncia  oferecida  pela 
d.  Procuradoria-Geral  da República,  “A apropriação  mediante  o  desvio  de  
valores da CNT em favor de ODAIR CUNHA se deu de forma disfarçada, com a  
utilização  da  empresa  de  ALEXANDRE  ROMANO,  denominada  NSG  TI  
SOLUTIONS  –  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  LTDA.,  a  qual  foi  
destinatária dos recursos desviados da CNT a partir de autorização do Diretor  
ARISTIDES  FRANÇA  e  da  anuência  do  presidente  da  entidade  CLÉSIO  
ANDRADE”.  

Desse  modo,  conclui-se  que  os  fatos  não  estão  relacionados  ao 
exercício do mandato de Deputado Federal de ODAIR JOSÉ DA CUNHA, 
razão  pela  qual  não  incide  a  competência  constitucional  do  Supremo 
Tribunal Federal para seu processo e julgamento. 

Ademais,  o  feito  se  encontra  em  fase  de  Inquérito,  a  afastar  a 
imposição da perpetuatio jurisdictionis.

Relativamente  à  competência  para  o  prosseguimento  do  feito, 
estabelece o art. 70 do Código de Processo Penal que “A competência será,  
de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de  
tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”.

O crime de apropriação indébita consuma-se no ato da inversão da 
propriedade  do  bem  -  in  casu,  consubstanciado  na  transferência  de 
recursos da conta bancária titularizada pela CNT, empresa com sede em 
Brasília/DF, efetuada pelo Diretor da entidade, ARISTIDES FRANÇA, em 
suposto conluio com os demais investigados.

Ex positis, declino da competência e determino a remessa dos autos 
ao  Tribunal  de  Justiça  do  Distrito  Federal  e  Territórios,  para 
redistribuição do feito ao juízo criminal competente.

Publique-se. Cumpra-se.
Brasília, 20 de novembro de 2018.

Ministro LUIZ FUX

Relator
Documento assinado digitalmente
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