Márcio André Lopes Cavalcante

DIREITO CONSTITUCIONAL
IMPEACHMENT
Decisão do STF que definiu o rito do processo de impeachment da Presidente Dilma
Importante!!!
Principais conclusões do STF na decisão que definiu o rito do processo de impeachment da
Presidente Dilma:
1) Não há direito à defesa prévia antes do recebimento da denúncia pelo Presidente da
Câmara.
2) É possível a aplicação subsidiária dos Regimentos Internos da Câmara e do Senado que
tratam sobre o impeachment, desde que sejam compatíveis com os preceitos legais e
constitucionais pertinentes.
3) Após o início do processo de impeachment, durante a instrução probatória, a defesa tem o
direito de se manifestar após a acusação.
4) O interrogatório deve ser o ato final da instrução probatória.
5) O recebimento da denúncia no processo de “impeachment” ocorre apenas após a decisão do
Plenário do Senado Federal. Assim, a Câmara dos Deputados somente atua no âmbito préprocessual, não valendo a sua autorização como um recebimento da denúncia, em sentido
técnico. Compete ao Senado decidir se deve receber ou não a denúncia cujo prosseguimento foi
autorizado pela Câmara. O Senado não está vinculado à decisão da Câmara.
6) A decisão do Senado que delibera se instaura ou não o processo se dá pelo voto da maioria
simples, presente a maioria absoluta de seus membros.
7) É possível a aplicação analógica dos arts. 44, 45, 46, 47, 48 e 49 da Lei 1.079/1950 — os
quais determinam o rito do processo de “impeachment” contra Ministros do STF e o PGR — ao
processamento no Senado Federal de crime de responsabilidade contra o Presidente da
República.
8) Não é possível que sejam aplicadas, para o processo de impeachment, as hipóteses de
impedimento do CPP. Assim, não se pode invocar o impedimento do Presidente da Câmara
para participar do processo de impeachment com base em dispositivos do CPP.
9) A eleição da comissão especial do impeachment deve ser feita por indicação dos líderes e
voto aberto do Plenário. Os representantes dos partidos políticos ou blocos parlamentares que
irão compor a chapa da comissão especial da Câmara dos Deputados deverão ser indicados
pelos líderes, na forma do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Assim, não é possível
a apresentação de candidaturas ou chapas avulsas para a formação da comissão especial.
STF. Plenário. ADPF 378/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 16, 17 e 18/12/2015 (Info 812).
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DIREITO ADMINISTRATIVO
PRECATÓRIO
É possível aplicar o regime de precatórios às sociedades de economia mista?
Importante!!!
Atenção! Advocacia Pública
As sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado
e de natureza não concorrencial submetem-se ao regime de precatório.
O caso concreto no qual o STF decidiu isso envolvia uma sociedade de economia mista
prestadora de serviços de abastecimento de água e saneamento que prestava serviço público
primário e em regime de exclusividade. O STF entendeu que a atuação desta sociedade de
economia mista correspondia à própria atuação do Estado, já que ela não tinha objetivo de
lucro e o capital social era majoritariamente estatal. Logo, diante disso, o STF reconheceu que
ela teria direito ao processamento da execução por meio de precatório.
STF. 2ª Turma. RE 852302 AgR/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15/12/2015 (Info 812).

DIREITO CIVIL
ALIMENTOS
Pensão alimentícia e devedor desempregado
A CF/88 (art. 5º, LXVII) só admite a prisão por dívida decorrente de pensão alimentícia quando
a não prestação é voluntária e inescusável: "LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a
do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do
depositário infiel;"
Com base nessa orientação, a 2ª Turma concedeu habeas corpus de ofício a determinado
devedor que estava preso por não ter pago a pensão alimentícia, mas provou, no caso
concreto, que estava desempregado. Os Ministros entenderam que o inadimplemento não foi
voluntário em virtude da situação de desemprego.
STF. 2ª Turma. HC 131554/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 15/12/2015 (Info 812).
Observação: situação decidida com base no caso concreto. Não significa que sempre que o devedor estiver
desempregado, ele estará dispensado de pagar a pensão alimentícia. Ex: ele pode não estar trabalhando,
mas possuir outras fontes de renda, como alugueis, investimentos etc. Neste caso, continuará tendo a
obrigação de pagar, podendo, inclusive, ser preso em caso de inadimplemento.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Execução de honorários sucumbenciais e fracionamento
É legítima a execução de honorários sucumbenciais proporcional à respectiva fração de cada
um dos substituídos processuais em ação coletiva contra a Fazenda Pública.
STF. 1ª Turma. RE 919269 AgR/RS, RE 913544 AgR/RS e RE 913568 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin,
julgados em 15/12/2015 (Info 812).
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DIREITO PENAL
HOMICÍDIO
Entrega de veículo automotor a pessoa embriagada e inexistência de homicídio doloso
Se houver incorreto enquadramento fático-jurídico na capitulação penal, que repercuta na
competência do órgão jurisdicional, admite-se, excepcionalmente, a possibilidade de o
magistrado, antes da pronúncia e submissão do réu ao júri popular, efetuar a desclassificação
para outro tipo penal e encaminhar o feito ao órgão competente.
No caso, o STF considerou que não havia homicídio doloso na conduta de um homem que
entregou o seu carro a uma mulher embriagada para que esta dirigisse o veículo, tendo havido
acidente por conta do excesso de velocidade e da embriaguez, resultando na morte da mulher
(condutora).
STF. 2ª Turma. HC 113598/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 15/12/2015 (Info 812).

DIREITO PROCESSUAL PENAL
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
Investigação criminal envolvendo autoridades com foro privativo no STF
As investigações envolvendo autoridades com foro privativo no STF somente podem ser
iniciadas após autorização formal do STF.
De igual modo, as diligências investigatórias envolvendo autoridades com foro privativo no
STF precisam ser previamente requeridas e autorizadas pelo STF.
Diante disso, indaga-se: depois de o PGR requerer alguma diligência investigatória, antes de o
Ministro-Relator decidir, é necessário que a defesa do investigado seja ouvida e se manifeste
sobre o pedido?
NÃO. As diligências requeridas pelo Ministério Público Federal e deferidas pelo MinistroRelator são meramente informativas, não suscetíveis ao princípio do contraditório.
Desse modo, não cabe à defesa controlar, “ex ante”, a investigação, o que acabaria por
restringir os poderes instrutórios do Relator.
Assim, o Ministro poderá deferir, mesmo sem ouvir a defesa, as diligências requeridas pelo MP
que entender pertinentes e relevantes para o esclarecimento dos fatos.
STF. 2ª Turma. Inq 3387 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15/12/2015 (Info 812).

DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL MILITAR
RECURSOS
MPM que renuncia ao direito de contrarrazoar e apresenta parecer em 2ª instância
A renúncia do Ministério Público Militar ao direito de contrarrazoar — na condição de parte —
, em primeira instância, não impossibilita que a Procuradoria-Geral da Justiça Militar atue em
segundo grau de jurisdição.
STF. 2ª Turma. HC 131077/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 15/12/2015 (Info 812).
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