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AÇAO PENAL 1039/CE
REU: Cid Ferreira Gomos
RELATORA: Ministra Rosa beber

Excelentíssima Senhora Ministra Rosa Weber,

A Procuradora-Geral da República, no uso de suas atribuições constitucionais e

legais, vem expor e requerer o que se segue.

l

Em 29 de novembro de 2017, o Ministério Público Eleitoral no Ceará ofereceu

denúncia contra Cid Ferreira Gomos como incurso nas penas dos artigos 325 e 326 do Código

Eleitoral - diíàmação e injúria eleitoral, respectivamente - com a causa de aumento prevista no

artigo 327-111 do mesmo diploma legal.

Gabinete da Procuradora-Geral da República
Brasília/DF
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Conforme narrado na denúncia, em discurso proferido no dia 6 de setembro de 2016,

em comício realizado na campanha eleitoral para o cargo de Prefeito do Município de Lavras da

Mangabeira/CE, Cid Gomes imputou fatos ofensivos e insultou o Senador Eunício Lopes de

Oliveira (íls. 2/4).

Na ocasião, foi oferecido a Cid Gomes o benefício da suspensão condicional do

processo pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante submissão às condições previstas nos incisos l a

IV. do $ 1', do artigo 89 da Lei n' 9.099/95.

Na decisão datada de 2 de maio de 2018 (fls. 7/8), o Juízo da 14' Zona Eleitoral do

Ceará recebeu a denúncia.

O réu ofereceu resposta à acusação na petição de fls. 1 5/56, ocasião em que pontuou

(i) que os fatos ocorreram durante a inauguração de um comitê central no Município, no
momento em que prestava apoio à candidatura de Gustavo Augusto Lama Bisneto;

(ii) que não era candidato e nem detentor de cargo político ao tempo das eleições municipais
de 2016;

(iii) atipicidade da conduta, que reflete mero exercício do direito de livre expressão do
pensamento;

(iv) atipicidade da conduta por ausência de elemento subjetivo;

(v) subsidiariamente, aplicação do princípio da consunção, com absorção do delito de injúria
pelo de difamação, porque as condutas imputadas foram praticadas em um mesmo contexto.

Na petição datada de 9 de julho de 2018, Cid Gomos infomlou desinteresse na

proposta de suspensão condicional do processo (í1. 93).

Na decisão datada de 16 de novembro de 2018 (fls. 127/128), o Juízo da 14' Zona

Eleitoral ratificou o recebimento da denúncia, e consignou que, com a diplomação de Cid Comes

ao cargo de Senador da República, os autos deveriam ser remetidos ao STF.

Os autos aportaram no STF e vieram ao Ministério Público Federal para

manifestação.
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A hipótese é de devolução dos autos à Justiça Eleitoral.

Com efeito, em razão da nova orientação jurisprudencial da Suprema Corte sobre o

alcance da regra de prerrogativa de foro, a competência para processar e julgar os fatos não é do

STF, não obstante figure um senador da República no polo passivo da ação penal.

Ao resolver a Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ, acompanhando o voto do

Relator, Ministro Roberto Barroco, em julgamento paradigmático concluído em 3 de maio de

2018, a Suprema Corte decidiu ser competente para os crimes atribuídos a deputados federais e

senadores da República durante o mandato parlamentar e que estejam, de qualquer forma, vincu-

lados à função pública. Assim, as demais inüações penais que não se enquadrem nesta situação

devem ser processadas e julgadas em primeira instância.

Conforme o próprio denunciado esclareceu na resposta à acusação, ao tempo dos fa-

tos ele não exercia nenhum mandato eletivo. Ademais, os fatos dizem respeito à campanha elei-

toral para o cargo de prefeito municipal.

Portanto, a imputação não se relaciona com as fiJnÇÕes anualmente exercidas pelo

parlamentar.
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Pelo exposto, manifesto-me pela devolução dos autos ao Juízo da 14' Zona Eleitoral

do Ceará.

Brasília, 8 dejulho de 2019

Procuradora-Geral da República
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