
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 a fixação de critério de desempate em concursos públicos que 

favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um determinado ente 

federativo. 

 É inconstitucional, por denotar sanção de caráter perpétuo, o parágrafo único 

do artigo 137 da Lei 8.112/1990, o qual dispõe que não poderá retornar ao 

serviço público federal o servidor que tiver sido demitido ou destituído do cargo 

em comissão por infringência do art. 132, I (crimes contra a administração 

pública), IV (atos de improbidade), VIII (aplicação irregular de recursos públicos), 

X (lesão aos cofres públicos) e XI (corrupção), da referida lei. 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 Os estados-membros e o Distrito Federal têm competência legislativa para 

estabelecer regras de postagem de boletos referentes a pagamento de serviços 

prestados por empresas públicas e privadas. 

 Nos termos do artigo 102, I, “r”, da Constituição Federal (CF), é competência 

exclusiva do Supremo Tribunal Federal (STF) processar e julgar, originariamente, 

todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) proferidas no exercício de 

suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-

B, § 4º, e 130-A, § 2º, da CF. 

 É inconstitucional a determinação de afastamento automático de servidor 

público indiciado em inquérito policial instaurado para apuração de crimes de 

lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 

 É inconstitucional norma estadual que autoriza a suspensão, pelo prazo de 120 

dias, do cumprimento de obrigações financeiras referentes a empréstimos 

realizados e empréstimos consignados. 



 

 

 Nos termos do artigo 5º, VIII, da Constituição Federal é possível a realização de 

etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em 

edital, por candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença 

religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, a preservação da 

igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à 

Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada (Tema 

386). 

 É possível à Administração Pública, inclusive durante o estágio probatório, 

estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais 

inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de 

consciência por motivos de crença religiosa, desde que presentes a 

razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento do exercício de 

suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que 

deverá decidir de maneira fundamentada (Tema 1.021). 

 É constitucional norma estadual que disponha sobre a obrigação de as 

operadoras de telefonia móvel e fixa disponibilizarem, em portal da “internet”, 

extrato detalhado das chamadas telefônicas e serviços utilizados na modalidade 

de planos “pré-pagos”. 

 É inconstitucional lei que equipara, vincula ou referência espécies 

remuneratórias devidas a cargos e carreiras distintos, especialmente quando 

pretendida a vinculação ou a equiparação entre servidores de Poderes e níveis 

federativos diferentes. 

 Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o 

recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos 

pelo regime estatutário. 

 É inconstitucional a interpretação que permite o bloqueio, a penhora e/ou o 

sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão 

constituem créditos devidos pelo estado a empresas que sejam rés em ações 

trabalhistas. 

 Não é possível o estabelecimento de subteto remuneratório para a magistratura 

estadual inferior ao teto remuneratório da magistratura federal. A correta 



 

 

interpretação do art. 37, XI e § 12, da Constituição Federal (CF) exclui a 

submissão dos membros da magistratura estadual ao subteto de remuneração. 

 É constitucional a determinação de que a participação de trabalhadores nos 

lucros ou resultados de empresas estatais deve observar diretrizes específicas 

fixadas pelo Poder Executivo ao qual as entidades estejam sujeitas. 

 É incompatível com a Constituição Federal (CF) norma de Constituição estadual 

que disponha sobre nova hipótese de foro por prerrogativa de função, em 

especial relativo a ações destinadas a processar e julgar atos de improbidade 

administrativa. 

 A fixação de limite etário, máximo e mínimo, como requisito para o ingresso na 

carreira da magistratura viola o disposto no artigo 93, I, da Constituição Federal 

(CF). 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 São inconstitucionais as fontes de receitas de fundo especial do Poder Judiciário 

provenientes de rendimentos dos depósitos judiciais à disposição do Poder 

Judiciário do Estado, através de conta única. 

 É inconstitucional a incorporação de receitas extraordinárias decorrentes de 

fianças e cauções, exigidas nos processos cíveis e criminais na justiça estadual, 

quando reverterem ao patrimônio do Estado; e percentual sobre os valores 

decorrentes de sanções pecuniárias judicialmente aplicadas ou do perdimento, 

total ou parcial, dos recolhimentos procedidos em virtude de medidas 

assecuratórias cíveis e criminais. 

 é constitucional a previsão, em lei estadual, da destinação ao fundo especial do 

Poder Judiciário de valores decorrentes de multas aplicadas pelos juízes nos 

processos cíveis, salvo se destinadas às partes ou a terceiros. 

 São inconstitucionais as fontes de receitas de fundo especial do Poder Judiciário 

provenientes de bens de herança jacente e o saldo das coisas vagas 

pertencentes ao Estado. 



 

 

 É inconstitucional a norma estadual que atribui personalidade jurídica ao Fundo 

Especial do Poder Judiciário e prevê que o presidente do Conselho da 

Magistratura será o ordenador de despesas e seu representante legal. 

DIREITO CIVIL 

 a exigência de integralização do capital social por empresas individuais de 

responsabilidade limitada (EIRELI), no montante previsto no art. 980-A do 

Código Civil, com redação dada pelo art. 2º da Lei 12.441/2011, não viola a regra 

constitucional que veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, bem 

como não configura impedimento ao livre exercício da atividade empresarial. 

DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO 

 Observadas as balizas da Lei Complementar nº 87/1996, é constitucional o 

creditamento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias – ICMS cobrado na entrada, por prestadora de serviço de telefonia 

móvel, considerado aparelho celular posteriormente cedido, mediante 

comodato. 

 É constitucional a averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida 

ativa (CDA) nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou 

penhora, relativamente aos créditos inscritos em dívida ativa da União. 

 Restou definido que seria inconstitucional a previsão legal que permite à 

Fazenda Nacional tornar indisponíveis, administrativamente, bens dos 

contribuintes devedores para garantir o pagamento dos débitos fiscais a serem 

executados. 

 É constitucional a comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que 

operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de 

proteção ao crédito e congêneres. 

DIREITO AMBIENTAL 

 A mera revogação de normas operacionais fixadoras de parâmetros 

mensuráveis necessários ao cumprimento da legislação ambiental, sem sua 



 

 

substituição ou atualização, aparenta comprometer a observância da 

Constituição Federal (CF), da legislação vigente e de compromissos 

internacionais 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui 

critério de determinação, de modificação ou de concentração da competência. 

 Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados 

os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é 

constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo 

de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o 

processo permanecer suspenso. 

 O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como 

crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da 

condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito 

disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e 

da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por 

sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as 

circunstâncias do crime correspondente à falta grave. 

 Os Juizados Especiais Criminais são dotados de competência relativa para 

julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, razão pela qual 

se permite que essas infrações sejam julgadas por outro juízo com vis atractiva 

para o crime de maior gravidade, pela conexão ou continência, observados, 

quanto àqueles, os institutos despenalizadores, quando cabíveis 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 Consoante a jurisprudência do STJ, caso o óbito do servidor público federal 

tenha ocorrido na vigência da Lei 3.373/1958, a filha maior possui a condição de 



 

 

beneficiária de pensão por morte temporária, desde que preenchidos dois 

requisitos expressamente previstos na referida legislação, quais sejam, ser 

solteira e não ser ocupante de cargo público permanente, não havendo 

qualquer exigência da comprovação de sua dependência econômica em relação 

ao instituidor 

 A autoridade julgadora não está adstrita ao parecer da comissão disciplinar. Sua 

conclusão pode divergir, desde que devidamente fundamentada.  

 Afigura-se inviável o manejo da ação civil de improbidade exclusivamente contra 

o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da 

demanda. 

 não implica nulidade do processo administrativo, decorrente da inobservância 

do direito à não autoincriminação, quando a testemunha, até então não 

envolvida, noticia elementos que trazem para si responsabilidade pelos 

episódios em investigação. 

 Não se pode vedar o exercício de um direito - acessar a informação pública - 

pelo mero receio do abuso no exercício de um outro e distinto direito - o de livre 

comunicar. Configura-se verdadeiro bis in idem censório, ambos de inviável 

acolhimento diante do ordenamento. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 Revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao 

magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. 

 O descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina 

em negativa ilegítima de cobertura para procedimento de saúde, somente 

enseja reparação a título de danos morais quando houve agravamento da 

condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde debilitada do paciente. 

 A proposta de pagamento parcial por devedor de alimentos em audiência de 

conciliação já na fase de cumprimento de sentença, perante o patrono da parte 

contrária, vincula o devedor no limite da proposta, restando assegurada nova 

negociação quanto ao valor remanescente. 



 

 

 É cabível o pedido de repetição de indébito em dobro, previsto no art. 940 do 

CC/2002, em sede de embargos monitórios. 

 O Ministério Público é parte legítima para recorrer da decisão que fixa os 

honorários do administrador na recuperação judicial. 

 Em ação de infração de patente e desenho industrial, é possível a arguição 

incidental de nulidade de tais direitos de propriedade industrial, como matéria 

de defesa, perante a justiça estadual. 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 A nulidade de negócio jurídico de compra e venda de imóvel viabiliza a 

restituição do valor recolhido pelo contribuinte a título de ITBI. 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

 É ilegal a cobrança da tarifa de água por estimativa, considerando que ela deve 

ser calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro 

DIREITO PENAL  

 A Jurisprudência do STJ é no sentido de que a realização de saques indevidos na 

conta-corrente da vítima, sem o seu consentimento, seja por meio de clonagem 

de cartão e/ou senha, seja por meio de furto do cartão, seja via internet, 

configura o delito de furto mediante fraude. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, 

inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal 

incriminador 

 Entende a Quinta Turma que a partir das inovações trazidas pelo Pacote 

Anticrime, tornou-se inadmissível a conversão, de ofício, da prisão em flagrante 

em preventiva. 



 

 

 Para o acesso a dados telemáticos não é necessário a delimitação temporal para 

fins de investigações criminais 

 Mesmo após as inovações trazidas pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), 

não há ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, 

pelo magistrado. 

 


