
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

 Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos de hoje, precisamos ter 

uma conversa séria. Trata-se do respeito aos nossos esforços na produção deste 

curso, a que temos dedicado todas nossas energias nos últimos meses. 

 Saiba que nosso objetivo é sempre oferecer o melhor produto possível e que 

realmente faça a diferença na sua caminhada rumo à aprovação. Mas, para que nós 

consigamos atingir essa meta, sua ajuda é imprescindível. 

 Então, sempre que algum amigo ou conhecido falar “será que você passa para 

mim aquele material do RevisãoPGE que você tem?”, lembre desta nossa conversa. 

Todos os nossos produtos são tutelados pela legislação civil (como a Lei 9.610/98 e 

o Código Civil) e pela legislação penal (especialmente pelo art. 184 do Código Penal). 

 Para que não reste dúvida: este curso se destina ao uso exclusivo do aluno 

que o adquirir em nosso site, e sua aquisição não autoriza sua reprodução. Ok? 

 Sabemos que falar isso parece pouco amigável, mas só estamos tendo este 

“papo reto” porque queremos de você justamente um ato de amizade: não 

participar, de forma alguma, da pirataria deste curso. Se isso acontecer, o 

fornecimento das aulas a você será interrompido e nenhum valor pago será 

restituído, sem prejuízo, evidentemente, de toda a responsabilização cabível nos 

âmbitos civil e penal. 

 Bem, o recado era esse. Agora podemos voltar às boas e meter a cara nos 

livros! Ops... nos PDFs! 

 Bons estudos! 
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-

administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça 

comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos 

empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos 

do art. 37, § 14, da Constituição Federal (CF), salvo para as 

aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS) até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional (EC) 

103/09, nos termos do que dispõe seu art. 6º. 

 a vinculação do valor do subsídio dos deputados estaduais ao quantum 

estipulado pela União aos deputados federais é incompatível com o 

princípio federativo e com a autonomia dos entes federados (CF, art. 18, 

caput). 

 é inconstitucional a utilização de Decreto Legislativo estadual para a 

fixação de subsídio de deputados estaduais, de modo que o subsídio dos 

deputados estaduais deve ser fixado por lei em sentido formal (CF, art. 

27, § 2º, redação da EC 19/1998). 

 os estados-membros devem observar o sistema dos subtetos aplicáveis 

no âmbito de cada um dos Poderes (CF, art. 37, XI, na redação dada pela 

EC 41/2003)  ou optar por instituir um limite remuneratório único para 

os servidores estaduais. Ao optar por instituir um limite único, os 

estados-membros devem adotar como parâmetro remuneratório 

máximo o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal 

de Justiça, que está limitado a 90,25% do subsídio mensal dos ministros 

do STF (CF, art. 37, § 12, incluído pela EC 47/2005). 

 É inconstitucional a interpretação de disposições legais que viabilizem a 

promoção a cargo de nível superior a servidores que ingressaram por 

concurso público para cargo de nível médio, pois a equiparação de 



 

 

carreira de nível médio a outra de nível superior constitui ascensão 

funcional, vedada pelo art. 37, II, da Constituição Federal (CF). 

 é objetiva a Responsabilidade Civil do Estado em relação a profissional 

da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, 

em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e 

manifestantes. Cabe a excludente da responsabilidade da culpa 

exclusiva da vítima, nas hipóteses em que o profissional de imprensa 

descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas 

delimitadas, em que haja grave risco à sua integridade física. 

 São constitucionais as restrições ao exercício da advocacia aos 

servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público, previstas nos 

arts. 28, IV, e 30, I, da Lei 8.906/1994 (1), e no art. 21 da Lei 11.415/2006. 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 Os estados podem optar por garantir a autonomia formal aos institutos 

de criminalística ou podem integrá-los aos demais órgão de segurança 

pública sem que isso importe ofensa material à Constituição. 

 É incompatível com a Constituição Federal (CF) a interpretação de que 

prepostos, indicados pelo titular de cartório ou mesmo pelos tribunais 

de justiça, possam exercer substituições ininterruptas por períodos 

superiores a seis meses.       

 É incompatível com a Constituição Federal ato normativo estadual que 

amplie as atribuições de fiscalização do Legislativo local e o rol de 

autoridades submetidas à solicitação de informações. 

 É inconstitucional lei estadual que estabeleça redução das mensalidades 

no âmbito da rede privada de ensino, enquanto perdurarem as medidas 

temporárias para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. 

 Atendida a razoabilidade, é constitucional legislação estadual que prevê 

a vedação do corte do fornecimento residencial dos serviços de energia 

elétrica, em razão do inadimplemento, parcelamento do débito, 

considerada a crise sanitária. 



 

 

 Não havendo norma federal disciplinadora, é constitucional lei estadual 

que proíba a utilização de animais para desenvolvimento, experimento 

e teste de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpeza e 

seus componentes. 

 Não afronta a competência legislativa da União o dispositivo de 

Constituição do estado de São Paulo (art. 240) que proíbe a caça em seu 

respectivo território. 

 cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, 

embora não possua registro na Anvisa, tem a sua importação autorizada 

pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a 

incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do 

tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar 

constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os 

protocolos de intervenção terapêutica do SUS 

 O controle judicial de atos “interna corporis” das Casas Legislativas só é 

cabível nos casos em que haja desrespeito às normas constitucionais 

pertinentes ao processo legislativo [Constituição Federal (CF), arts. 59 a 

69]. 

 Por usurpar competência privativa da União para legislar sobre Direito 

Civil e política de seguros, é inconstitucional preceito de lei estadual que 

estabeleça prazo máximo de 24 horas para as empresas de plano de 

saúde regionais autorizarem ou não solicitações de exames e 

procedimentos cirúrgicos em seus usuários que tenham mais de 

sessenta anos. 

 Por usurpar competência privativa da União para legislar sobre Direito 

Civil, Comercial e política de seguros, é inconstitucional legislação 

estadual que impeça as operadoras de planos de saúde de recusarem o 

atendimento ou a prestação de alguns serviços, no âmbito de seu 

território, aos usuários diagnosticados ou suspeitos de estarem com 

Covid-19, em razão de período de carência contratual vigente. 

 É inconstitucional norma de constituição estadual que veda aos 

municípios a possibilidade de alterarem destinação, os fins e os 



 

 

objetivos originários de loteamentos definidos como áreas verdes ou 

institucionais. 

 O ajuizamento do mandado de segurança é cabível apenas contra atos 

praticados no desempenho de atribuições do Poder Público 

[Constituição Federal (CF) art. 5º, LXIX]. Atos de gestão comercial são 

atos estranhos à ideia da delegação do serviço público em si. Esses atos 

se destinam à satisfação de interesses privados na exploração de 

atividade econômica, submetendo-se a regime jurídico próprio das 

empresas privadas. 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 A receita bruta, para fins de determinação da base de cálculo da CPRB, 

compreende os tributos sobre ela incidentes. 

 é constitucional a inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza -ISS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta – CPRB. 

 É constitucional a instituição de taxa pela qual observada equivalência 

razoável entre o valor exigido do contribuinte e os custos referentes ao 

exercício do poder de polícia, nos termos do do art. 145, II, da 

Constituição Federal. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 I - O trânsito em julgado de sentença condenatória proferida em sede 

de ação desapropriatória não obsta a propositura de Ação Civil Pública 

em defesa do patrimônio público, para discutir a dominialidade do bem 

expropriado, ainda que já se tenha expirado o prazo para a Ação 

Rescisória; II - Em sede de Ação de Desapropriação, os honorários 

sucumbenciais só serão devidos caso haja devido pagamento da 

indenização aos expropriados. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 



 

 

 no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei 

pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não 

havendo, por ora, previsão de extensão do auxílio da grande invalidez a 

todas as espécies de aposentadoria. 

 Não é possível a extensão do auxílio contido no art. 45 da lei 

8.213/1991, também chamado de auxílio de grande invalidez ou auxílio-

acompanhante, para todos os segurados aposentados que necessitem 

de ajuda permanente para o desempenho de atividades básicas da vida 

diária. 

 a interpretação conforme a ser conferida ao art. 16, § 2º, da Lei 

8213/1991 deve contemplar os “menores sob guarda” na categoria de 

dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância 

com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, desde 

que comprovada a dependência econômica, nos termos da legislação 

previdenciária. 

DIREITO DO TRABALHO 

 Os empregados de entidades sindicais podem associar-se entre si para 

a criação de entidade de representação sindical própria. 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 . Em síntese, impedir que candidato em concurso público que já é 

integrantes dos quadros da Administração prossiga no certame público 

para ingresso nas fileiras da Política Militar na fase de sindicância de vida 

pregressa, fundada em relato do próprio candidato no formulário de 

ingresso na corporação de que foi usuário de drogas há sete anos, acaba 

por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro 



 

 

temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da 

investigação social. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 . Em suma, a extinção do processo apenas quanto a um dos 

coexecutados não torna cabível a fixação de honorários advocatícios em 

patamar reduzido, na forma prevista no parágrafo único do art. 338 do 

CPC/15. 

 Em síntese, é prescindível a propositura de ação anulatória autônoma 

para declaração da ineficácia do negócio jurídico em relação ao 

exequente ante a caracterização da fraude à execução, com o 

reconhecimento da nítida má-fé das partes que firmaram o acordo 

posteriormente homologado judicialmente. 

 Em síntese, a parte e o advogado possuem legitimidade recursal 

concorrente quanto à fixação dos honorários advocatícios. 

 Em resumo, o termo inicial do prazo para oferecer contestação na 

hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença 

fundada no art. 525, § 1º, I, do CPC/2015 é a data da intimação que 

acolhe a impugnação. 

 Em síntese, não cabe a aplicação de multa pelo não comparecimento 

pessoal à audiência de conciliação, por ato atentatório à dignidade da 

Justiça, quando a parte estiver representada por advogado com poderes 

específicos para transigir. 

 Desse modo, é vedado o ajuizamento de ação de imissão na posse de 

imóvel na pendência de ação possessória envolvendo o mesmo bem. 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 . Em suma, a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear 

restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. 



 

 

 Em suma, descabe ao contribuinte reiterar declaração de compensação 

com base no mesmo débito que fora objeto de compensação anterior 

não homologada. 

 O ajuizamento de um segundo processo de embargos à execução é fato 

gerador de novas custas judiciais, independentemente da desistência 

nos primeiros antes de realizada a citação. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 . Em síntese, o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia 

seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, 

conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/1991. 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 Em síntese, demonstrado interesse jurídico e justificada a finalidade, é 

cabível a extração de cópias dos autos da apuração de ato infracional, 

não se podendo, no entanto, utilizar os documentos obtidos para fins 

diversos do que motivou o deferimento de acesso aos autos. 

 Sendo assim, a regra que estabelece a diferença mínima de 16 

(dezesseis) anos de idade entre adotante e adotando (art. 42, § 3º do 

ECA) pode, dada as peculiaridades do caso concreto, ser relativizada no 

interesse do adotando. 

DIREITO CIVIL 

 Em resumo, optando o adquirente pela resolução antecipada de 

contrato de compra e venda por atraso na obra, eventual valorização do 

imóvel não enseja indenização por perdas e danos. 

 Sendo assim, a divergência entre a paternidade biológica e a declarada 

no registro de nascimento não é apta, por si só, para anular o ato 

registral, dada a proteção conferida a paternidade socioafetiva. 

 Dessa forma, é inviável a cessão de direito ao reembolso das despesas 

médico-hospitalares, cobertas pelo seguro DPVAT, realizada por vítimas 



 

 

de acidente automobilístico em favor de clínica particular não 

conveniada ao SUS, que prestou atendimento aos segurados. 

 Ou seja, o genitor pode propor ação de prestação de contas em face do 

outro genitor relativamente aos valores decorrentes de pensão 

alimentícia. 

 Do mesmo modo, em todas as hipóteses nas quais o titular do cartão 

contestar a fatura, se não realizado o pagamento no prazo, tendo sido 

expressamente contratado e devidamente informado ao consumidor a 

ocorrência do débito do valor mínimo diretamente na conta corrente, 

não há falar em abusividade. 

 Portanto, a morte da arrendadora/usufrutuária (causa de extinção do 

usufruto, nos termos do art. 1.410, I, do CC) durante a vigência do 

contrato de arrendamento rural, sem a respectiva restituição ou 

reivindicação possessória pelo proprietário, tornando precária e injusta 

a posse exercida pelos sucessores daquela, não constitui óbice ao 

exercício dos direitos provenientes do contrato de arrendamento rural, 

no interregno da efetiva posse, pelo espólio da usufrutuária perante o 

terceiro arrendatário, porquanto diversas e autônomas as relações 

jurídicas de direito material de usufruto e de arrendamento. 

 Em resumo, a entidade esportiva mandante do jogo responde pelos 

danos sofridos por torcedores em decorrência de atos violentos 

perpetrados por membros de torcida rival. 

 Desse modo, seja a partir de uma interpretação histórica, seja a partir 

de uma exegese literal e sistemática, do exame do disposto no art. 418 

do CC/2002 é forçoso concluir que, na hipótese de inexecução 

contratual imputável, única e exclusivamente, àquele que recebeu as 

arras, estas devem ser devolvidas mais o equivalente. 

DIREITO PENAL  

 . Sendo assim, as sucessivas revisões dos quantitativos máximos de 

receita bruta para enquadramento como ME ou EPP, da Lei 



 

 

Complementar n. 123/2006, para fazer frente à inflação, não 

descaracterizam crimes de inserção de informação falsa em documento 

público, para fins de participação em procedimento licitatório, 

cometidos anteriormente. 

 Com essas considerações, elege-se o posicionamento pela 

compatibilidade, em tese, do dolo eventual também com as 

qualificadoras objetivas (art. 121, § 2º, III e IV, do CP). Em resumo, as 

referidas qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor 

delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico 

mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo 

previsível e tendo admitido o resultado morte. 

 Em conclusão, condenações criminais transitadas em julgado, não 

consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser 

valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes 

criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a 

personalidade ou a conduta social do agente. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 . Desse modo, para os fins previstos no art. 1.036 do Código de Processo 

Civil, fixa-se a seguinte tese: É reconhecida a retroatividade do patamar 

estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados 

que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem 

resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza 

semelhante. 

 Assim, compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de esbulho 

possessório de imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida. 

 Em síntese, a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

de 22/11/2018, que determina o cômputo da pena em dobro, deve ser 

aplicada a todo o período cumprido pelo condenado no Instituto Penal 

Plácido de Sá Carvalho. 



 

 

 Em resumo, mesmo no caso de recebimento da denúncia antes das 

reformas ocorridas no ano de 2008 e antes de o réu ser diplomado como 

deputado estadual, apresentada a defesa escrita, caberá ao Tribunal de 

origem apreciar a possibilidade de absolvição sumária ou 

reconsideração da decisão do juiz de primeiro grau que recebeu a 

denúncia, na forma do art. 6º da Lei n. 8.038/1990. 


