
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 previsão de nomeação “pro tempore”, pelo Ministro da Educação, de 

dirigentes de instituições de ensino federais viola os princípios da 

isonomia, da impessoalidade, da proporcionalidade, da autonomia e da 

gestão democrática do ensino público. 

 É inconstitucional norma estadual que onere contrato de concessão de 

energia elétrica pela utilização de faixas de domínio público adjacentes 

a rodovias estaduais ou federais. 

 É inconstitucional lei estadual que estabeleça prazo decadencial de 10 

(dez) anos para anulação de atos administrativos reputados inválidos 

pela Administração Pública estadual. 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 A arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) é 

instrumento eficaz de controle da inconstitucionalidade por omissão. 

 É constitucional legislação estadual que proíbe toda e qualquer 

atividade de comunicação comercial dirigida às crianças nos 

estabelecimentos de educação básica. 

 São constitucionais as normas estaduais, editadas em razão da 

pandemia causada pelo novo coronavírus, pelas quais veiculados a 

proibição de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, 

o modo de cobrança, a forma de pagamentos dos débitos e a 

exigibilidade de multa e juros moratórios. 

 A imposição legal de manutenção de exemplares de Bíblias em escolas 

e bibliotecas públicas estaduais configura contrariedade à laicidade 

estatal e à liberdade religiosa consagrada pela Constituição da República 

de 1988. 

 A ação direta de inconstitucionalidade não pode ser conhecida no que 

se refere ao art. 57 da Lei Complementar 5/1991 do estado da Bahia, 



 

 

pois não se admite o aditamento à inicial após o recebimento das 

informações requeridas e das manifestações do Advogado-Geral da 

União e do Procurador-Geral da República 

  É formalmente inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, 

que, ao dispor sobre ensino a distância, proíba a utilização do termo 

“tutor”, além de criar restrições e requisitos para exercício da atividade 

de tutoria. 

 São inconstitucionais atos de constrição do patrimônio de estatal 

prestadora de serviço público essencial prestado em regime não 

concorrencial e sem finalidade lucrativa. 

 É constitucional lei estadual que destine parcela da arrecadação de 

emolumentos extrajudiciais a fundos dedicados ao financiamento da 

estrutura do Poder Judiciário ou de órgãos e funções essenciais à 

Justiça. 

 É inconstitucional lei municipal que estabeleça limitações à instalação 

de sistemas transmissores de telecomunicações por afronta à 

competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, 

nos termos dos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal (CF). 

 É inconstitucional norma constitucional estadual pela qual se prevê 

hipótese de intervenção estadual em municípios não contemplada no 

art. 35 da Constituição Federal (CF). 

 A instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito depende 

unicamente do preenchimento dos requisitos previstos no art. 58, § 3º, 

da Constituição Federal, ou seja: (a) o requerimento de um terço dos 

membros das casas legislativas; (b) a indicação de fato determinado a 

ser apurado; e (c) a definição de prazo certo para sua duração. 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para 

momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em 



 

 

sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama 

previsão em lei complementar federal 

 São inconstitucionais leis estaduais que preveem a incidência do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a 

operação de extração de petróleo e sobre a operação de circulação de 

petróleo desde os poços de extração até a empresa concessionária. 

 A imunidade tributária estabelecida no art. 150, VI, “c”, da Constituição 

Federal (CF) abrange o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) 

incidente inclusive sobre operações financeiras praticadas pelas 

entidades a que se refere, desde que vinculadas às finalidades 

essenciais dessas instituições. 

 São inconstitucionais o art. 11, § 3º, II; o trecho “ainda que para outro 

estabelecimento do mesmo titular” do art. 12, I; e o art. 13, § 4º, da Lei 

Kandir, uma vez que não configura fato gerador da incidência de ICMS 

o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do 

mesmo titular, independentemente de estarem localizados na mesma 

unidade federativa ou em estados-membros diferentes. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 A competência prevista no § 3º do artigo 109 da Constituição Federal, 

da Justiça comum, pressupõe inexistência de Vara Federal na Comarca 

do domicílio do segurado. 

 É inconstitucional a delimitação dos efeitos da sentença proferida em 

sede de ação civil pública aos limites da competência territorial de seu 

órgão prolator. 

DIREITO TRABALHO 

 A disposição relativa ao termo inicial do prazo prescricional a que 

submetido o trabalhador avulso, prevista no art. 37, § 4º, da Lei 

12.815/2013, é compatível com a Constituição Federal (CF). 



 

 

 Ofende os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência compelir 

empresa contratada para prestação de serviços terceirizados a pagar 

remuneração em padrões idênticos aos da empresa contratante 

(tomadora dos serviços), por serem titulares de possibilidades 

econômicas distintas. 

DIREITO AMBIENTAL 

 É inconstitucional norma estadual que estabelece hipóteses de dispensa 

e simplificação do licenciamento ambiental para atividades de lavra a 

céu aberto por invadir a competência legislativa da União para editar 

normas gerais sobre proteção do meio ambiente, nos termos previstos 

no art. 24, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal (CF). 

DIREITO PENAL 

 E inconstitucional a cominação da pena em abstrato atualmente 

prevista no art. 273 do Código Penal — reclusão, de dez a quinze anos, 

e multa — para a importação de medicamentos sem registro no órgão 

de vigilância sanitária competente, conduta tipificada no art. 273, § 1º-

B, I, do CP. O vício decorre da ofensa à vedação de penas cruéis e da 

afronta a princípios constitucionais, como o da proporcionalidade e o da 

individualização da pena.. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

  Em razão da superveniência da Lei 11.689/2008, que alterou o CPP no 

ponto em que incluiu no questionário do procedimento do Tribunal do 

Júri o quesito genérico de absolvição, “os jurados passaram a gozar de 

ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não 

se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja 

às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros 

fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões 

fundadas em juízo de equidade ou de clemência”. 



 

 

 Não cabe ao juiz, na audiência de instrução e julgamento de processo 

penal, iniciar a inquirição de testemunha, cabendo-lhe, apenas, 

complementar a inquirição sobre os pontos não esclarecidos. 

 Diante da permanência de “Estado de Coisas Inconstitucional” (ECI) no 

âmbito do sistema penitenciário brasileiro — caracterizado pela 

manutenção de altos níveis de encarceramento e da resistência ao 

cumprimento de decisões do STF —, faz-se necessária a adoção de 

medidas tendentes ao efetivo implemento de ordens judiciais, dentre 

as quais, a realização de audiências públicas. 

 A afetação de feitos a julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal 

Federal é atribuição discricionária do relator. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 É prescritível a pretensão de expedição de novo precatório ou RPV após 

o cancelamento estabelecido pelo art. 2º da Lei n. 13.463/2017. 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 É assegurada, aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas, a prerrogativa de requerer informações diretamente aos 

jurisdicionados do respectivo Tribunal, sem subordinação ao Presidente 

da Corte. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 . é possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, 

revise o valor desproporcional das astreintes. 

 a alegação da Fazenda Pública de excesso de execução sem a 

apresentação da memória de cálculos com a indicação do valor devido 

não acarreta, necessariamente, o não conhecimento da arguição. 



 

 

 a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, devido à 

ocorrência dos vícios elencados no art. 32 da Lei n. 9.307/1996, possui 

prazo decadencial de 90 (noventa) dias. 

 é admitida a alienação integral do bem indivisível em qualquer hipótese 

de propriedade em comum, resguardando-se, ao coproprietário ou 

cônjuge alheio à execução, o equivalente em dinheiro da sua quota-

parte no bem. 

 é cabível a averbação de protesto contra alienação em matrícula de 

imóvel considerado bem de família. 

 em sede de homologação de decisão estrangeira, aplica-se a norma do 

§ 8º do art. 85 do CPC, fixando-se os honorários advocatícios por 

equidade. 

 Interposto Recurso Especial ou Recurso Extraordinário contra o acórdão 

que julgou Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, a 

suspensão dos processos realizada pelo relator ao admitir o incidente 

só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo 

necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. 

 a existência de cláusula quota litis em contrato de prestação de serviços 

advocatícios faz postergar o início da prescrição até o momento da 

implementação da condição suspensiva. 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 Sociedades simples fazem jus ao recolhimento do ISSQN na forma 

privilegiada previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968 

quando a atividade desempenhada não se sobrepuser à atuação 

profissional e direta dos sócios na condução do objeto social da 

empresa, sendo irrelevante para essa finalidade o fato de a pessoa 

jurídica ter se constituído sob a forma de responsabilidade limitada. 

DIREITO FINANCEIRO 



 

 

 O Estado-membro que desrespeita o mínimo constitucional que deve ser 

aplicado na saúde, realocando recurso em programa diverso, deve devolvê-lo à 

sua área de origem em sua totalidade. 

DIREITO URBANÍSTICO 

 A alienação de terrenos a consumidores de baixa renda em loteamento irregular, 

tendo sido veiculada publicidade enganosa sobre a existência de autorização do 

órgão público e de registro no cartório de imóveis, configura lesão ao direito da 

coletividade e dá ensejo à indenização por dano moral coletivo. 

DIREITO CIVIL 

 a contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por 

assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório 

Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem. 

 a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento 

do tema n. 809/STF, segundo a qual "é inconstitucional a distinção de 

regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 

1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de 

casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do 

CC/2002", deve ser aplicada ao inventário em que a exclusão da 

concorrência entre herdeiros ocorreu em decisão anterior à tese 

 é devida indenização por lucros cessantes pelo período em que o imóvel 

objeto de contrato de locação permaneceu indisponível para uso, após 

sua devolução pelo locatário em condições precárias 

 a operadora não pode ser obrigada a oferecer plano individual a usuário 

de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal 

modalidade contratual. 

 a existência de cláusula quota litis em contrato de prestação de serviços 

advocatícios faz postergar o início da prescrição até o momento da 

implementação da condição suspensiva 



 

 

DIREITO EMPRESARIAL 

 o fato de a sociedade ter somente dois sócios não é suficiente para 

afastar a proibição de o administrador aprovar suas próprias contas. 

DIREITO PENAL  

 o período de recolhimento domiciliar, aos finais de semana e dias não 

úteis, aplicado simultaneamente a monitoração eletrônica, para 

fiscalização de seu cumprimento, deve ser objeto de detração penal. 

 em decorrência da principiologia básica do direito penal (legalidade), na 

falta de lei prévia que defina o ingresso de chip em estabelecimento 

prisional como comportamento típico (nullum crimen sine lege), impõe-

se a absolvição pelo delito previsto no art. 349-A do Código Penal. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 a exigência de representação da vítima no crime de estelionato não 

retroage aos processos cuja denúncia já foi oferecida.  

 o termo final da suspensão do prazo prescricional pela expedição de 

carta rogatória para citação do acusado no exterior é a data da 

efetivação da comunicação processual no estrangeiro, ainda que haja 

demora para a juntada da carta rogatória cumprida aos autos 

 o posterior requerimento da autoridade policial pela segregação 

cautelar ou manifestação do Ministério Público favorável à prisão 

preventiva suprem o vício da inobservância da formalidade de prévio 

requerimento. 

 o prazo do art. 529 do Código de Processo Penal não afasta a decadência 

pelo não exercício do direito de queixa em seis meses, contados da 

ciência da autoria do crime 

 realizada a busca e apreensão, apesar de o relatório sobre o resultado 

da diligência ficar adstrito aos elementos relacionados com os fatos sob 

apuração, deve ser assegurado à defesa acesso à integra dos dados 

obtidos no cumprimento do mandado judicial. 



 

 

 citado o réu por edital, nos termos do art. 366 do CPP, o processo deve 

permanecer suspenso enquanto perdurar a não localização do réu ou 

até que sobrevenha o transcurso do prazo prescricional 


