
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 220-58.2017.6.05.0000 - BAHIA (Salvador)

Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto
Agravante: Ministério Público Eleitoral
Agravado: Jaques Wagner
Advogados: Pablo Domingues Ferreira de Castro e outra

DECISÃO

ELEIÇÕES 2006. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. INQUÉRITO. INSTAURAÇÃO. CRIME ELEITORAL. ART. 350 
DO CE. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO TSE. 
COMPETÊNCIA. JUIZ ZONAL. FORO. PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. NOVEL ENTENDIMENTO DO 
STF. ART. 69, I, DO CPP. ART. 35, II, DO CE. REGRAMENTO GERAL. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO. 
NULIDADE. PRONUNCIAMENTO. RETORNO DOS AUTOS. PROVIMENTO.

Trata-se de agravo manejado pelo Parquet Eleitoral contra a decisão de inadmissão, na 
origem, do processamento de recurso especial interposto em face de acórdão do Tribunal 
Regional Eleitoral da Bahia (TRE/BA), pelo qual mantida decisão monocrática da relatora na 
linha do arquivamento dos presentes autos, nos quais formulado, pela Procuradoria Regional 
Eleitoral, requerimento de remessa do feito à Superintendência da Polícia Federal na 
Bahia, requisitando-se a instauração de Inquérito Policial.

Eis a ementa do acórdão recorrido:

Agravo interno. Embargos. Decisão monocrática. Petição criminal. Notícia crime. Art. 350 
do Código Eleitoral. Foro privilegiado. Hipótese afastada. Arguição de nulidade. 
Possibilidade de manifestação pelo órgão colegiado. Superação da questão. Arquivamento da 
petição. Ausência de elementos mínimos. Delação. Fragilidade. Desprovimento. 
1. Questão de Ordem. Competência do Tribunal. 
Considerando que os fatos noticiados, objeto do presente feito, teriam ocorrido, em tese, 
durante a campanha de governador e que não se trata de suposta conduta praticada durante o 
exercício de mandato e em razão do mesmo, resta afastada a hipótese de foro por 
prerrogativa de função, nos termos do novel entendimento do STF.
Descabida a remessa dos autos suscitada pelo parquet, seja ao TSE, seja à primeira 
instância, haja vista a competência deste Regional para apreciação de fatos que envolvem o 
pleito e a prestação de contas referentes ao cargo de governador, à luz da interpretação 
sistemática da legislação de regência. 
Questão de ordem rejeitada. Manutenção da competência do TRE para apreciação da matéria. 
2. Preliminar de nulidade da decisão. 
Considerando que o art. 47, XVI, do Regimento Interno desta Corte, permite o arquivamento 
de inquérito ou de peças informativas pelo Relator, sem haver qualquer ressalva quanto à 
existência de pedido do órgão ministerial; que o vertente agravo interno, de toda sorte, 
oportuniza a manifestação do órgão colegiado, supera-se a invocada nulidade. Preliminar 
rejeitada.
3. Questão de fundo. 
Conforme entendimento da Suprema Corte, diante da ausência de elementos indiciários 
mínimos demonstrativos da autoria e materialidade, há que se admitir - desde o seu 
nascedouro - seja coarctada a instauração de procedimento investigativo, uma vez 
inexistente base empírica idônea para tanto. 
Agravo interno desprovido. (Fls. 152-152v, grifos no original)

O caso

Instaurado procedimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por força de depoimentos de 
colaboradores premiados, nos quais noticiado o suposto recebimento de vantagens indevidas 
a pretexto de contribuição à campanha eleitoral do ora agravado, Jacques Wagner, o então 
relator do feito, autuado na classe petição sob o n. 6.805, eminente Ministro Edson 
Fachin, à luz da orientação firmada na Corte Constitucional, determinou o levantamento do 
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sigilo dos autos e o envio de cópia dos termos de depoimento que especificou à Seção 
Judiciária da Bahia. Autorizou, ainda, a remessa de cópia de idêntico material à 
Procuradoria da República naquele Estado (fls. 3-6).

Sua Excelência registrou, ao final, "que a presente declinação não importa em definição de 
competência, a qual poderá ser reavaliada"  (fl. 6).

Em atenção à manifestação da Procuradoria da República, o Juízo da 2ª Vara Especializada 
Criminal da Seção Judiciária da Bahia, considerando a natureza, em tese, das possíveis 
práticas delituosas, declinou da competência para o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia 
(TRE/BA).

Na Corte Eleitoral, instada, a Procuradoria Regional Eleitoral requereu o envio dos autos 
à Superintendência da Polícia Federal na Bahia, requisitando-se a instauração de Inquérito 
Policial (manifestação à fl. 83).

Por decisão monocrática de fls. 85-93, a relatora no TRE, por compreender ausentes 
referência ou elementos informativos mínimos de suposto crime eleitoral, determinou o 
incontinente arquivamento dos autos.

Em face desse pronunciamento, foram opostos embargos de declaração pelo órgão ministerial, 
rejeitados pela decisão de fls. 107-110v.

Seguiu-se a interposição de agravo interno, o qual foi desprovimento pelo Plenário do 
Tribunal Regional (ementa acima transcrita).

Foi, então, manejado recurso especial pelo MPE. Alegou-se que:

a) os autos deveriam ter sido enviados à 1ª instância da Justiça Eleitoral, pois, em 
consonância com o novel entendimento sufragado pelo STF;

b) é patente o equívoco na conclusão do julgado, que reputou os fólios desprovidos de 
elementos mínimos para a instauração de inquérito;

c) há divergência jurisprudencial em cotejo a precedentes nos quais se firmou a 
compreensão de que o trancamento de inquérito policial somente é possível quando, de 
plano, se constata ilegalidade ou teratologia capazes de suprimir a justa causa para o 
prosseguimento do feito.

Juízo negativo de admissibilidade às fls. 188-198. Em sua decisão, o presidente do 
Tribunal a quo anotou, como fundamentos: (i) ausência de violação ao texto legal; (ii) 
deficiência recursal no tocante à indicação dos dispositivos ofendidos; (iii) 
impossibilidade de reexame fático; e (iv) não configuração do suscitado dissídio 
jurisprudencial (Súmula n. 29/TSE).

Manejado agravo pelo Ministério Público Eleitoral, no qual articula: a) não pretender a 
reincursão probatória; b) estar demonstrada a violação às regras de competência, porquanto 
o pedido deduzido nos presentes autos deveria ter sido remetido ao juiz de primeiro grau; 
e c) estar evidenciada, com o necessário cotejo analítico, a divergência jurisprudencial.

Reitera, ainda, as teses do apelo nobre (fls. 202-207v).

Contrarrazões ao agravo às fls. 210-217.

Em parecer, a PGE opina pelo não conhecimento do recurso, porquanto "desnecessária a 
insurgência do Parquet eleitoral, na medida em que eventual requisição para a instauração 
de inquérito, dirigida diretamente à autoridade policial, dispensa o prévio exame pela 
Corte Regional"  (fl. 225).

Pelo despacho de fl. 230, determinei a intimação do agravado para, querendo, apresentar 
contrarrazões ao recurso especial.
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Contrarrazões ao apelo nobre às fls. 233-243. Aponta-se a competência da Corte Regional e 
reafirma-se a ausência de justa causa para a instauração do pretendido inquérito policial 
pelo Ministério Público Eleitoral.

Autos conclusos em 19.6.2019.

É o relatório.

Decido.

I. Questão preliminar suscitada no parecer da PGE

Consoante relatado, a Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo não conhecimento do 
recurso, por entender ausente o interesse recursal.

Eis a síntese do parecer ofertado nesta instância:

14. Assim, o objeto dos presentes autos diz respeito à promoção da Procuradoria Regional 
Eleitoral na Bahia, endereçada à Corte Regional, requerendo o encaminhamento dos autos à 
Superintendência da Polícia Federal no Estado, para apurar os fatos em questão (fl. 83), o 
que foi negado pela Relatora, em decisão monocrática que determinou, tão somente, o 
arquivamento dos autos (fls. 85-93), mantido pela Corte a qua (fls. 152-174).

15. Tal cenário revela ausência de interesse recursal, na medida em que a decisão de mero 
arquivamento dos autos - impugnada por meio da presente insurgência -, em nada impede a 
atuação investigativa ministerial. (Fl. 221v, grifei)

A despeito do judicioso opinativo, verifica-se a imprescindibilidade - para o 
prevalecimento da tese de fundo (dispensa de autorização judicial para a instauração de 
inquérito por requisição do MPE) - de que seja desconstituído, se for o caso, o 
pronunciamento judicial combatido, no qual assentada a ausência de elementos informativos 
mínimos de suposto crime eleitoral aptos ao implemento de eventual procedimento 
investigativo.

Em outras palavras, fulminar o recurso por ausência de interesse recursal acarretará, com 
o trânsito em julgado, a higidez e imutabilidade dos efeitos jurídicos do acórdão regional 
no mundo fenomênico.

Desse modo, vislumbra-se o interesse da parte agravante.

II. Do agravo de instrumento do Ministério Público Eleitoral

O cotejo entre os fundamentos do decisum atacado e os argumentos trazidos nas razões do 
agravo é suficiente para concluir pela integral impugnação do pronunciamento de inadmissão 
do recurso especial.

Desse modo, dou provimento ao agravo de instrumento e, presentes as contrarrazões, passo, 
desde logo, ao exame do recurso especial.

III. Do recurso especial do Ministério Público Eleitoral

III.1. Das premissas teóricas

O tema vertido nos autos recomenda a adoção de premissas teóricas, sobremodo em razão da 
hodierna jurisprudência do TSE e do STF.

III.1.1. Da prescindibilidade de autorização judicial para a instauração de inquérito por 
requisição do Parquet Eleitoral

Na sessão de 17.12.2013, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução n. 23.396 
(Instrução n. 958-26.2013.6.00.0000), pela qual disciplinou, nos termos do art. 23, IX, do 
CE e do art. 105 da Lei n. 9.504/97, a apuração dos crimes eleitorais. Do texto, cabe 
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destacar o art. 8º, in verbis:

Art. 8º O inquérito policial eleitoral somente será instaurado mediante determinação da 
Justiça Eleitoral, salvo a hipótese de prisão em flagrante. (Grifei)

O e. STF, ao se debruçar em medida cautelar na ação de controle de constitucionalidade 
proposta em face da supracitada norma (MC-ADI n. 5104/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 
de 29.10.2014), deferiu o pleito provisório para suspender a eficácia do referido artigo, 
até o julgamento definitivo do feito, nutrido pelas premissas afetas ao sistema penal 
acusatório e à imparcialidade do Judiciário. Confira-se a ementa desse acórdão:

Ementa: Resolução nº 23.396/2013, do Tribunal Superior Eleitoral. Instituição de controle 
jurisdicional genérico e prévio à instauração de inquéritos policiais. Sistema acusatório 
e papel institucional do Ministério Público.
1. Inexistência de inconstitucionalidade formal em Resolução do TSE que sistematiza as 
normas aplicáveis ao processo eleitoral. Competência normativa fundada no art. 23, IX, do 
Código Eleitoral, e no art. 105, da Lei nº 9.504/97.
2. A Constituição de 1988 fez uma opção inequívoca pelo sistema penal acusatório. Disso 
decorre uma separação rígida entre, de um lado, as tarefas de investigar e acusar e, de 
outro, a função propriamente jurisdicional. Além de preservar a imparcialidade do 
Judiciário, essa separação promove a paridade de armas entre acusação e defesa, em 
harmonia com os princípios da isonomia e do devido processo legal. Precedentes.
3. Parâmetro de avaliação jurisdicional dos atos normativos editados pelo TSE: ainda que o 
legislador disponha de alguma margem de conformação do conteúdo concreto do princípio 
acusatório - e, nessa atuação, possa instituir temperamentos pontuais à versão pura do 
sistema, sobretudo em contextos específicos como o processo eleitoral - essa mesma 
prerrogativa não é atribuída ao TSE, no exercício de sua competência normativa atípica.
4. Forte plausibilidade na alegação de inconstitucionalidade do art. 8º, da Resolução nº 
23.396/2013. Ao condicionar a instauração de inquérito policial eleitoral a uma 
autorização do Poder Judiciário, a Resolução questionada institui modalidade de controle 
judicial prévio sobre a condução das investigações, em aparente violação ao núcleo 
essencial do princípio acusatório.
5. Medida cautelar parcialmente deferida para determinar a suspensão da eficácia do 
referido art. 8º, até o julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade. 
Indeferimento quanto aos demais dispositivos questionados, tendo em vista o fato de 
reproduzirem: (i) disposições legais, de modo que inexistiria fumus boni juris; ou (ii) 
previsões que já constaram de Resoluções anteriores do próprio TSE, aplicadas sem maior 
questionamento. Essa circunstância afastaria, quanto a esses pontos, a caracterização de 
periculum in mora. (Grifei)

Evoluindo na orientação até então perfilhada, este Tribunal Superior passou a se 
pronunciar em igual norte, como se vê no julgamento do REspe n. 12935/RR, Rel. Min. Luís 
Roberto Barroso, DJe de 26.11.2018: 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. CRIMES DE 
FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL E USO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS. DEPUTADO 
ESTADUAL. INQUÉRITO POLICIAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que rejeitou a denúncia oferecida contra 
deputado estadual, ao argumento de que é nulo o inquérito policial que tramitou sem a 
supervisão do Tribunal Regional.
[...]
5. Ademais, é inconstitucional a exigência de prévia autorização judicial para a 
instauração de investigação criminal (MC-ADI nº 5.104/DF, sob minha relatoria, j. em 
21.5.2014). A Constituição de 1988 fez uma opção inequívoca pelo sistema acusatório, do 
que decorre uma separação rígida entre as tarefas de investigar e acusar, de um lado, e a 
de julgar, de outro. Condicionar a instauração do inquérito policial à autorização do 
Poder Judiciário equivale a um controle judicial prévio sobre a condução das 
investigações, inexistente na Constituição.
6. Também é legítima a instauração de Procedimentos Investigatórios Criminais (PIC) de 
natureza penal pelo Ministério Público, a fim de instruir inquéritos policiais ou 
subsidiar o oferecimento de ação penal. Precedentes
[...]
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8. Recurso especial eleitoral a que se dá parcial provimento. 

Embora guarde compreensão distinta sobre essa temática, fiquei vencido, como relator 
originário, no exame do AgR-REspe n. 133-88/RN, redatora para o acórdão a Ministra Rosa 
Weber, DJe de 17.5.2019, tendo, a partir de então, adotado, com ressalva do ponto de 
vista, a ótica do colegiado.

Contudo, no aludido caso, há saliente advertência posta no voto condutor proferido pela 
eminente Ministra Presidente, Rosa Weber. Veja-se:

O inquérito policial é mera peça informativa, eventuais vícios dele constantes não têm o 
condão de contaminar o processo penal a que der origem. Assim, existindo apenas 
irregularidade em ato praticado no curso do inquérito, mostra-se inviável a rejeição da 
peça acusatória, ainda que se entenda necessária a autorização do TRE/RN para a abertura 
de inquérito. Afinal, as nulidades processuais concernem tão somente aos defeitos de ordem 
jurídica que afetam os atos praticados ao longo do processo penal condenatório. 

Por esses fundamentos, divirjo do eminente relator, à compreensão de que a abertura de 
inquérito policial contra prefeitos municipais não se submete à autorização judicial. 

Essa conclusão não implica, por outro lado, que os inquéritos instaurados contra prefeitos 
corram à margem de distribuição e registro no Poder Judiciário, muito menos que seja 
excluída a necessária supervisão judicial dos atos investigatórios diretamente dirigidos 
contra o titular da prerrogativa de foro e sujeitos à reserva de jurisdição. 

Em outros termos, é desnecessária autorização judicial para o início das investigações, 
porém, é imprescindível que o inquérito tramite sob a supervisão judicial - registrado e 
distribuído no tribunal competente para o julgamento do titular da prerrogativa de foro, 
devendo a ele ser necessariamente submetidos os atos que, para serem praticados, dependam 
de autorização judicial. (Grifei)

Vale anotar que o entendimento firmado nos precedentes acima elencados foi reafirmado na 
recente sessão de 13.6.2019 (HC n. 0600087-39/AP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, acórdão 
pendente de publicação).

Logo, adota-se, como premissas desta Justiça Especializada que: (i) a instauração de 
inquérito policial para apuração de suposto crime eleitoral, por requisição do Parquet, 
independe de prévia autorização judicial; (ii) o inquérito, contudo, tramitará com o 
devido registro e distribuição, devendo ser submetidos ao juízo competente os atos 
sujeitos à reserva de jurisdição.

III.1.2. Do novel entendimento sobre prerrogativa de foro

No tópico, importante gizar a redução teleológica da norma afeta ao foro por prerrogativa 
de função realizada pelo Supremo Tribunal Federal, que concluiu pela aplicação desse 
instituto apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às 
funções desempenhadas, de maneira a efetivar adequadamente os princípios constitucionais 
estruturantes da igualdade e da república e a conferir maior efetividade ao sistema penal. 

Confira-se a síntese da deliberação havida na Questão de Ordem na Ação Penal n. 937/RJ, 
Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10.12.2018:

Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem em Ação Penal. 
Limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e em razão 
dele. Estabelecimento de marco temporal de fixação de competência.
I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa
1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui 
adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os 
agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive os praticados 
antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu exercício.
2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro 
privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não 
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realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e 
república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos 
por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema 
penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a 
moralidade administrativa.
3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir 
o livre exercício das funções - e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade - é 
indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do 
cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, 
causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo.
4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. 
De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar material 
- i.e., a que os protege por 2 suas opiniões, palavras e votos - à exigência de que a 
manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF 
realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às 
suas finalidades. Precedentes.
II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF
5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação 
para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais 
- do STF ou de qualquer outro órgão - não será mais afetada em razão de o agente público 
vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A 
jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências 
constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da 
prestação jurisdicional. Precedentes.
III. Conclusão
6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: "(i) O foro por 
prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo 
e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com 
a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência 
para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público 
vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo" .
7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os 
atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência 
anterior. 8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona 
Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado Federal 
e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a 1ª 
instância.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, conferiu o mesmo sentido e alcance atribuído 
pelo STF às normas afetas ao foro por prerrogativa de função, consoante pronunciamentos 
recentes, sendo digno de nota o proferido pela c. Corte Especial no Agravo Regimental na 
Ação Penal n. 866/DF (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 3.8.2018). Eis a ementa:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS. COMPETÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. 
INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
ANALISAR SUA PRÓPRIA COMPETÊNCIA. REGRA DA KOMPETENZ-KOMPETENZ. LIMITAÇÃO DO FORO POR 
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 105, I, "A" DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. PRINCÍPIO REPUBLICANO. GOVERNADOR DE ESTADO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA APENAS AOS 
CASOS DE DELITOS PRATICADOS EM RAZÃO E NO EXERCÍCIO DO CARGO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO 
SIMÉTRICA DO ART. 102, I, "B" E "C", EM RELAÇÃO AO ART. 105, I, "A", CF. ALINHAMENTO AO 
ENTENDIMENTO ADOTADO PELO EXCELSO PRETÓRIO. MESMA RATIO DECIDENDI. UBI EADEM RATIO, IBI 
EADEM LEGIS DISPOSITIO (ONDE EXISTE A MESMA RAZÃO FUNDAMENTAL, PREVALECE A MESMA REGRA DE 
DIREITO). AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O fato de a regra de competência estar prevista em texto constitucional não pode 
representar óbice à análise, por esta Corte de Justiça, de sua própria competência, sob 
pena de se inviabilizar, nos casos como o dos autos, o exercício deste poder-dever básico 
de todo órgão julgador, impedindo o imprescindível exame deste importante pressuposto de 
admissibilidade do provimento jurisdicional.
2. Todo e qualquer magistrado deve aplicar o direito, de acordo com a incidência das 
normas jurídicas, sempre tendo em conta as regras e os princípios previstos na 
Constituição da República, sem o que restaria inviabilizada a própria interpretação 
sistemática do ordenamento jurídico.
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3. O foro especial no âmbito penal é prerrogativa destinada a assegurar a independência e 
o livre exercício de determinados cargos e funções de especial importância, isto é, não se 
trata de privilégio pessoal. O princípio republicano é condição essencial de existência do 
Estado de Direito, razão pela qual o republicanismo caminha, pari passu, com a supressão 
dos privilégios, devendo ser afastadas da interpretação constitucional os princípios e 
regras contrários ao elemento axiológico da igualdade.
4. O art. 105, I, "a", CF consubstancia exceção à regra geral de competência, de modo que, 
partindo-se do pressuposto de que a Constituição é una, sem regras contraditórias, deve 
ser realizada a interpretação restritiva das exceções, com base na análise sistemática e 
teleológica da norma.
5. Desse modo, ao art. 105, I, "a", da Constituição Federal, deve ser conferida 
interpretação de forma a atender o princípio republicano, do qual é corolário a vedação de 
privilégios de qualquer espécie, com ênfase na interpretação restritiva das exceções, 
segundo a qual o foro por prerrogativa de função se aplica apenas aos crimes cometidos 
durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.
6. Somente com uma interpretação simétrica dos arts. 102, I, "b" e "c" e 105, I, "a", da 
Lei Fundamental, conferindo a mesma solução jurídica a casos análogos, será possível 
afirmar que esta Corte Superior proferiu decisão consistente e aceitável racionalmente, 
duas condições indispensáveis à tarefa de julgar, para que se realize a função socialmente 
integradora da ordem jurídica e a pretensão de legitimidade do direito.
7. As mesmas razões fundamentais - a mesma ratio decidendi - que levaram o Excelso 
Pretório, ao interpretar o art. 102, I, "b" e "c", da CF, a restringir as hipóteses de 
foro por prerrogativa de função são, todas elas, aplicáveis ao caso em apreço, 
justificando, dessa forma, que seja atribuído ao art. 105, I, "a", da Lei Fundamental, 
interpretação simétrica àquela conferia pelo Supremo Tribunal Federal às suas competências 
originárias.
8. Assim, é de se conferir ao enunciado normativo do art. 105, I, "a", da CF, o mesmo 
sentido e alcance atribuído pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 102, I, "b" e "c", 
restringindo-se, desse modo, as hipóteses de foro por prerrogativa de função perante o STJ 
àquelas em que o crime for praticado em razão e durante o exercício do cargo ou função - 
no caso concreto, o de Governador de Estado -, porquanto "onde existe a mesma razão 
fundamental, prevalece a mesma regra de direito".
9. Destarte, reconhecida a incompetência do Superior Tribunal de Justiça, determina-se a 
remessa dos autos a uma das Varas Criminais da Capital do Estado da Paraíba, e posterior 
prosseguimento da presente ação penal perante o juízo competente.
10. Agravos regimentais a que se nega provimento.

É de se ressaltar, por fim, que, em situações de reeleição, tem a Corte Constitucional se 
pronunciado pela manutenção do foro estabelecido por prerrogativa de função, desde que 
inexistente interregno entre os mandatos, hipótese esta em que o feito deve ser remetido à 
instância adequada. Nesse sentido, colaciona-se trecho do Informativo n. 940/STF (RE n. 
1185838):

A Primeira Turma, por maioria, deu provimento a agravo regimental interposto em face de 
decisão monocrática que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, manteve o foro por 
prerrogativa de função de prefeito denunciado por delitos cometidos em mandato anterior.
A Turma determinou a remessa dos autos à primeira instância, mantida a validade de todos 
os atos praticados por tribunal de justiça responsável pelo recebimento de denúncia contra 
prefeito que supostamente havia praticado os fatos imputados em mandato anterior e, após o 
interregno de 4 anos, foi eleito para um novo mandato de prefeito. Considerou não se 
tratar, portanto, de reeleição.
O Colegiado reafirmou jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido 
de que o foro por prerrogativa de função se aplica apenas aos crimes cometidos durante o 
exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Entretanto, a prerrogativa de 
foro relaciona-se às funções desempenhadas na atualidade e a jurisprudência da Corte não 
abrange os interregnos de mandatos.
No caso, após o término do primeiro mandato, no qual supostamente praticados os delitos 
apurados, a ação deveria ter sido encaminhada para a primeira instância. O fato de o 
denunciado ter assumido novo mandato de prefeito não enseja a prorrogação do foro.
Vencido, em parte, o ministro Marco Aurélio, que restringia a preservação de atos tão 
somente quanto àqueles de conteúdo instrutório.
Vencida a ministra Rosa Weber (relatora), que negou provimento ao recurso, mantida a 
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definição de competência feita pelo tribunal de justiça local.
(Redator para o acórdão - pendente de publicação - o Ministro Alexandre de Moraes, sessão 
de 14.5.2019, grifei)

Desse modo, adota-se, também a guisa de premissa, que: (i) o foro por prerrogativa de 
função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados 
às funções desempenhadas; e (ii) a prerrogativa de foro relaciona-se às funções 
desempenhadas na atualidade.

III.2. Do exame do caso concreto

Nas razões do recurso especial, o MPE suscita, como questão preliminar, a incompetência 
originária do TRE/BA, sob o argumento de que, "na realidade, os autos deveriam ter sido 
enviados à 1ª instância da Justiça Eleitoral, pois, em consonância com novel entendimento 
sufragado pelo Supremo Tribunal Federal - que restringiu o foro por prerrogativa de função 
aos crimes cometidos durante o mandato e em função dele -, o investigado não mais exercia 
o cargo no qual praticara a conduta supostamente ilícita, nem mais exercia a função de 
Secretário de Estado da Bahia" (fl. 181).

Com efeito, é da moldura do acórdão recorrido que os fatos imputados ao ora recorrido 
decorreriam do seu intento de levantar fundos para a campanha eleitoral de 2006, quando 
concorreu ao cargo de governador (eleito), e para os pleitos de 2010, quando disputou a 
reeleição, e 2014, quando apoiou a candidatura do atual governador do Estado da Bahia.

Também em conformidade com a delimitação fático-cronológica do Tribunal Regional 
Eleitoral, "Jaques Wagner, no decurso do lapso temporal que envolve as hipóteses delitivas 
suscitadas pelo Parquet, migrou da condição de candidato a cargo eletivo, para o posto de 
Governador do Estado da Bahia, onde permaneceu por dois mandatos, assumindo, na sequência, 
a titularidade da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia e, 
posteriormente, sagrou-se vencedor da eleição para o cargo de Senador da República, 
representando o povo da Bahia" (fl. 166).

É de se concluir, portanto, não ter havido situação de reeleição apta a manter eventual 
foro por prerrogativa de função, na medida em que o cargo atual do recorrido é o de 
senador da República. Logo, há de se aplicar a orientação firmada pelo e. STF no RE n. 
1185838/SP, no sentido de que a prerrogativa de foro relaciona-se às funções desempenhadas 
na atualidade.

Ainda que assim não fosse, em uma análise primeira do feito e longe de qualquer 
prejulgamento de mérito, há de se pontuar que eventuais atos delitivos praticados durante 
o período em que o recorrido exerceu o cargo de governador não se relacionam às funções 
desempenhadas nesse posto, mas pela sua condição de candidato, por envolver recursos de 
campanha.

Assim, seja porque houve interregno de mandatos, seja porque eventuais atos praticados 
quando em cargo sujeito ao foro por prerrogativa de função não se relacionam às funções 
desempenhadas no posto, é de se assentar a incompetência do Tribunal Regional Eleitoral da 
Bahia, prevalecendo, in casu, a regra geral do art. 69, I, do CPP c.c. art. 35, II, do CE:

Art. 69 do CPP.  Determinará a competência jurisdicional:
I - o lugar da infração;

Art. 35 do CE. Compete aos juízes:
[...]
II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada 
a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais; (Grifei)

A ressalva feita à competência originária dos tribunais regionais remete, a seu turno, ao 
que estabelecido, em rol taxativo, no art. 29, I, d, do CE, o qual somente prevê a 
hipótese de crimes cometidos pelos juízes eleitorais, e não por candidatos a qualquer 
cargo eletivo, como na espécie:
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Art. 29. Compete aos Tribunais Regionais:
I - processar e julgar originariamente:
[...]
d) os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais; (Grifei)

Cumpre salientar, ao contrário do caminho trilhado pelo TRE/BA, que a competência para o 
exame das contas de campanha (afeta ao mesmo juízo perante o qual o requerimento de 
registro de candidatura é formalizado), de natureza cível-eleitoral, portanto, não possui 
o condão de alterar o regramento específico sobre competência criminal, matéria reservada, 
aliás, à lei complementar (art. 121 da CF), in casu, ao Código Eleitoral.

Entendimento diverso, na linha da corrente majoritariamente formada na Corte Regional, 
acarretaria grave ruptura ao sistema vigente e irremediável burla à deliberação do STF no 
RE n. 1185838/SP.

IV. Da conclusão

Ante o exposto, tendo provido o agravo, dou, igualmente, provimento ao recurso especial 
para pronunciar a nulidade do acórdão regional e determinar àquela Corte que encaminhe, 
observadas as normas de regência, a distribuição deste feito perante o primeiro grau de 
jurisdição, com regular intimação do promotor eleitoral para, como entender de direito, 
adotar as providências necessárias à eventual abertura de investigação, observando-se o 
que deliberado pelo STF na MC-ADI n. 5104/DF.

Reautue-se na classe Recurso Especial Eleitoral.

Publique-se.

Brasília, 21 de junho de 2019.

Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto
Relator
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