
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

  É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso 

público a exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha 

escolaridade superior. 

 Pessoa Jurídica de Direito Público tem direito à indenização por danos morais 

relacionados à violação da honra ou da imagem, quando a credibilidade 

institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais 

jurisdicionados em geral for evidente. 

 Exercício da advocacia, mesmo em causa própria, é incompatível com as 

atividades desempenhadas por servidor ocupante de cargo público de agente 

de trânsito, nos termos do art. 28, V, da Lei n. 8.906/1994 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e 

conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado 

até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a 

questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de 

imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso 

controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades 

equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de 

lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro 

de Imóveis. 

 A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é 

satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar 

para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra 

reunião no mesmo local. 

 É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 

(um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) 

módulos fiscais do município de localização. 



 

 

 É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, 

registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa 

Nacional de Imunizações ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em 

lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, estado, Distrito Federal ou 

município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se 

caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais 

ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. 

 É formalmente inconstitucional lei estadual que concede descontos aos idosos 

para aquisição de medicamentos em farmácias localizadas no respectivo estado. 

 É inconstitucional lei estadual que fixa critério etário para o ingresso no Ensino 

Fundamental diferente do estabelecido pelo legislador federal e regulamentado 

pelo Ministério da Educação.  

 (A) A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre 

o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de 

medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao 

exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde 

que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências 

científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de 

ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos 

imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das 

pessoas; (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e (v) 

sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e (B) tais medidas, com 

as limitações acima expostas, podem ser implementadas tanto pela União como 

pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas 

de competência. 

 A repartição de receitas prevista no art. 157, II, da Constituição Federal (CF) não 

se estende aos recursos provenientes de receitas de contribuições sociais 

desafetadas por meio do instituto da Desvinculação de Receitas da União (DRU) 

na forma do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 

 É desnecessária, em regra, lei específica para inclusão de sociedade de 

economia mista ou de empresa pública em programa de desestatização. 



 

 

 É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim 

entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a 

divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em 

meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou 

abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser 

analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais – especialmente 

os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade 

em geral – e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

  Os Estados e o Distrito Federal devem observar o prazo de dois meses, previsto 

no art. 535, § 3º, II, do Código de Processo Civil (CPC), para pagamento de 

obrigações de pequeno valor. 

DIREITO CIVIL 

 A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, 

ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o 

reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para 

fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da 

monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro. 

DIREITO DO TRABALHO 

 É inadequada a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária de 

débitos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 A ação de habeas corpus deve ser admitida para atacar atos judiciais que 

acarretem impacto relevante à esfera de direitos de imputados criminalmente. 

 Os pedidos de reconsideração carecem de qualquer respaldo no regramento 

processual vigente. 



 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 É ilegal a aplicação de astreintes, por descumprimento de decisão judicial de 

quebra de sigilo de dados, em virtude da impossibilidade técnica pelo emprego 

de criptografia de ponta a ponta. 

 A menção a convenções abstratas que não possuem validade e eficácia no 

Direito Interno não é suficiente à configuração do prequestionamento, mesmo 

que em sua forma implícita. 

 O prazo para impugnação se inicia após 15 (quinze) dias da intimação para pagar 

o débito, ainda que o executado realize o depósito para garantia do juízo no 

prazo para pagamento voluntário, independentemente de nova intimação. 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

  O direito ao crédito presumido de IPI só surge na data de exportação e não na 

data de aquisição dos insumos. 

 A atividade de armazenamento de cargas em terminal portuário alfandegado 

está sujeita à incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – 

ISSQN. 

DIREITO CIVIL 

  O reembolso das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com 

tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido 

somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de 

estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência 

do procedimento. 

 É possível a limitação dos descontos em conta bancária de recebimento do 

Benefício de Prestação Continuada, de modo a não privar o idoso de grande 

parcela do benefício destinado à satisfação do mínimo existencial. 

 Aos herdeiros não é autorizado exigir a extinção do condomínio e a alienação 

do bem imóvel comum enquanto perdurar o direito real de habitação. 



 

 

DIREITO PENAL  

 O deslocamento da majorante sobejante para outra fase da dosimetria, além de 

não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da 

individualização da pena. 

 O mentor intelectual dos atos libidinosos responde pelo crime de estupro de 

vulnerável. 

 O crime de exercício arbitrário das próprias razões é formal e consuma-se com 

o emprego do meio arbitrário, ainda que o agente não consiga satisfazer a sua 

pretensão. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 Entendeu o STJ que o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso permitido 

com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, 

suprimido ou adulterado não integra o rol dos crimes hediondos. 

 O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na 

fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria 

delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de 

Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase 

judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 

DIREITO AMBIENTAL 

  A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual 

redação do § 4º do art. 25 da Lei n. 9.605/1998, independe do uso específico, 

exclusivo ou habitual para a empreitada infracional. 

DIREITO EMPRESARIAL 

 Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a 

existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato 

gerador. 



 

 

nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese 

jurídica: Cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias 

proferidas no processo de recuperação judicial e no processo de falência, por 

força do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 
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