
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 dispensável a autorização legislativa para a alienação de controle 

acionário de empresas subsidiárias. 

 Está em desconformidade com a Constituição Federal (CF) a delegação 

a cada Poder para definir, por norma interna, as hipóteses pelas quais a 

divulgação de ato, programa, obra ou serviço públicos não constituirá 

promoção pessoal. 

 É compatível com a Constituição Federal controle judicial a tornar 

obrigatória a observância, tendo em conta recursos orçamentários 

destinados à saúde, dos percentuais mínimos previstos no artigo 77 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, considerado período 

anterior à edição da Lei Complementar nº 141/2012. 

 O teto constitucional remuneratório não incide sobre os salários pagos 

por empresas públicas e sociedades de economia mista, e suas 

subsidiárias, que não recebam recursos da Fazenda Pública. 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 É inconstitucional o bloqueio ou sequestro de verba pública, por 

decisões judiciais, de empresa estatal prestadora de serviço público em 

regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário. 

 É constitucional o repasse de recursos orçamentários para universidade 

estadual na forma de duodécimos. 

 É inconstitucional emenda à constituição estadual que confere 

autonomia financeira e orçamentária próprias de órgãos de Poder à 

universidade estadual. 

 É inconstitucional norma estadual que vede ao consumidor, pessoa 

física, o abastecimento de veículos em local diverso do posto de 

combustível. 



 

 

 É constitucional a proibição — por lei estadual — de que instituições 

financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento 

mercantil façam telemarketing, oferta comercial, proposta, publicidade 

ou qualquer tipo de atividade tendente a convencer aposentados e 

pensionistas a celebrarem contratos de empréstimo. 

 O STF considerou inconstitucional emenda à Constituição estadual que 

cuida tanto de normas gerais para a organização do Ministério Público 

dos Estados quanto de atribuições dos órgãos e membros do Parquet 

estadual. 

 Por usurpar a competência da União para legislar privativamente sobre 

direito civil e política de seguros, é formalmente inconstitucional lei 

estadual que estabelece a possibilidade de o Poder Executivo proibir a 

suspensão ou o cancelamento de planos de saúde por falta de 

pagamento durante a situação de emergência do novo coronavírus 

(Covid-19). 

 É inconstitucional o parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996, 

segundo o qual os prazos de vigência de patentes e de modelos de 

utilidade podem ser prorrogados na hipótese de o Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (INPI) estar impedido de proceder ao exame de 

mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de 

força maior. 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 As vendas inadimplidas não podem ser excluídas da base de cálculo do 

tributo, pois a inadimplência do consumidor final — por se tratar de 

evento posterior e alheio — não obsta a ocorrência do fato gerador do 

ICMS-comunicação. 

 É compatível com a Constituição Federal (CF) a progressividade simples 

estipulada no art. 20 da Lei 8.212/1991, ou seja, a apuração das 

contribuições previdenciárias devidas pelo segurado empregado, 

inclusive o doméstico, e pelo trabalhador avulso mediante a incidência 



 

 

de apenas uma alíquota — aquela correspondente à faixa de tributação 

— sobre a íntegra do salário de contribuição mensal. 

 Sendo as unidades federativas destinatárias do tributo retido, cumpre 

reconhecer-lhes a capacidade ativa para arrecadar o imposto. Por esse 

motivo, na linha de precedente da Corte, cabe à Justiça comum estadual 

julgar controvérsia envolvendo Imposto de Renda retido na fonte, na 

forma do art. 157, I, da CF, ante a ausência do interesse da União sobre 

ação de repetição de indébito relativa ao tributo. 

 É constitucional a fixação de alíquotas de IPI superiores a zero sobre 

garrafões, garrafas e tampas plásticas, ainda que utilizados para o 

acondicionamento de produtos essenciais. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 Não ofende a ordem constitucional determinação judicial de que a 

União proceda aos cálculos e apresente os documentos relativos à 

execução nos processos em tramitação nos juizados especiais cíveis 

federais, ressalvada a possibilidade de o exequente postular a 

nomeação de perito. 

 Não se admite condenação baseada exclusivamente em declarações 

informais prestadas a policiais no momento da prisão em flagrante. 

 Não cabe ao Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar 

de negociações na seara investigatória, impor ao MP a celebração de 

acordos. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 A contratação temporária de terceiros para o desempenho de funções 

do cargo de enfermeiro, em decorrência da pandemia causada pelo 

vírus Sars-CoV-2, e determinada por decisão judicial, não configura 



 

 

preterição ilegal e arbitrária nem enseja direito a provimento em cargo 

público em favor de candidato aprovado em cadastro de reserva. 

 Aplica-se à ação de improbidade administrativa o previsto no artigo 19, 

§ 1º, da Lei da Ação Popular, segundo o qual das decisões interlocutórias 

cabe agravo de instrumento. 

 Em síntese, são cabíveis medidas executivas atípicas de cunho não 

patrimonial no cumprimento de sentença proferida em ação de 

improbidade administrativa. 

 No tocante ao valor da reparação mensal devida aos anistiados 

políticos, a fixação do quantum indenizatório por pesquisa de mercado, 

deve ser supletiva, utilizada apenas quando não há, por outros meios, 

como se estipular o valor da prestação mensal, permanente e 

continuada. 

DIREITO DO TRABALHO 

 Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação civil pública 

fundamentada na não concessão pela União de Selo de 

Responsabilidade Social a empresa pela falta de verificação adequada 

do cumprimento de normas que regem as condições de trabalho. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 A nulidade de negócio jurídico simulado pode ser reconhecida no 

julgamento de embargos de terceiros. 

 É inadmissível a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal 

de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o 

título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada 

com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 

 A técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC/2015, 

aplica-se também ao julgamento de apelação interposta contra 

sentença proferida em mandado de segurança. 



 

 

 O Ministério Público Federal é parte legítima para pleitear indenização 

por danos morais coletivos e individuais em decorrência do óbito de 

menor indígena. 

 A modulação dos efeitos da tese firmada por ocasião do julgamento do 

REsp 1.813.684/SP é restrita ao feriado de segunda-feira de carnaval e 

não se aplica aos demais feriados, inclusive aos feriados locais. 

 Em sede de exceção de pré-executividade, o juiz pode determinar a 

complementação das provas, desde que elas sejam preexistentes à 

objeção. 

 O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da 

citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência 

do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após 

intimada, em regularizar o preparo. 

 Os tribunais podem, diante do recurso de apelação, aplicar a técnica do 

julgamento antecipado parcial do mérito. 

 Em resumo, é inadmissível a cumulação de pedidos estranhos à 

natureza constitutivo-negativa dos embargos de terceiro. 

 é inadmissível o indeferimento automático do pedido de gratuidade da 

justiça apenas por figurar a parte no polo passivo em processo de 

execução. 

 É prescindível a intimação direta do devedor acerca da data da alienação 

judicial do bem, quando representado pela Defensoria Pública. 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de 

mercadorias destinadas ao exterior (Súmula 649). 

 O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a 

doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco 

estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia 

do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 



 

 

efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 

e 173, I, ambos do CTN. 

 As receitas de royalties provenientes de atividades próprias da 

cooperativa de desenvolvimento científico e tecnológico de pesquisa 

agropecuária, devem integrar a base de cálculo das contribuições ao PIS 

e da COFINS. 

 Incide Imposto de Renda sobre verba paga como contraprestação de 

plantões médicos. 

 Na hipótese de lançamento suplementar de ICMS, em decorrência de 

dimensionamento incorreto do crédito tributário (creditamento a maior 

e diferencial de alíquotas), deve ser aplicado o art. 150, § 4º, e não o art. 

173, I, ambos do CTN. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 O eventual pagamento de benefício previdenciário na via 

administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o 

condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios 

fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade 

dos valores devidos. 

DIREITO AMBIENTAL 

 Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão 

não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso 

d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área 

urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, 

caput, inciso I, alíneas "a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla 

garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente 

protegidos e, por conseguinte, à coletividade. 

DIREITO CIVIL 



 

 

 Em ação civil pública proposta por associação, na condição de substituta 

processual, possuem legitimidade para a liquidação e execução da 

sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, 

independentemente de serem filiados à associação promovente. 

 É inadmissível a declaração de incapacidade absoluta às pessoas com 

enfermidade ou deficiência mental. 

 É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de 

medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos 

orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os 

incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde para esse fim. 

 A omissão de socorro, por si, não configura hipótese de dano moral in 

re ipsa, sob pena de negar vigência ao disposto nos arts. 186 e 927 do 

CC/2002. 

 A apresentação da relação pormenorizada do acervo patrimonial do 

casal não é requisito essencial para deferimento do pedido de alteração 

do regime de bens. 

 É admissível a exclusão de prenome da criança na hipótese em que o pai 

informou, perante o cartório de registro civil, nome diferente daquele 

que havia sido consensualmente escolhido pelos genitores. 

 A procuração em causa própria (in rem suam) não é título translativo de 

propriedade. 

 Sem que ocorra efetivamente uma relação de causalidade entre fato e 

dano, não sendo o ato praticado pelo agente minimamente suficiente 

para provocar o dano sofrido pela vítima, segundo o curso normal das 

coisas e a experiência comum da vida, conforme a teoria da causalidade 

adequada, a proprietária e arrendadora da aeronave não pode ser 

responsabilizada civilmente pelos danos causados, haja vista o 

rompimento do nexo de causalidade, afastando-se o dever de indenizar. 

 Não é obrigatório o arbitramento de aluguel ao ex-cônjuge que reside, 

após o divórcio, em imóvel de propriedade comum do ex-casal com a 

filha menor de ambos. 



 

 

 Não caracteriza hipótese de responsabilidade civil a publicação de 

matéria jornalística que narre fatos verídicos ou verossímeis, embora 

eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, sobretudo quando 

se trate de figuras públicas que exerçam atividades tipicamente 

estatais, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e crítica 

referirem-se a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública 

desenvolvida pela pessoa noticiada. 

 Os pactos adjacentes coligados ao contrato de sublocação comercial 

não retira a aplicabilidade da Lei n. 8.245/1991. 

 A tomada de empréstimo para cumprimento do requisito do depósito 

do preço do bem, previsto no art. 504 do CC/2002, não configura abuso 

de direito hábil a tolher o exercício do direito de preferência. 

 O valor recebido pelo alimentante a título de horas extras possui 

natureza remuneratória, integrando a base de cálculo dos alimentos 

fixados em percentual sobre os rendimentos líquidos do devedor. 

DIREITO EMPRESARIAL 

 Compete à Justiça Comum julgar a participação de trabalhadores ativos 

e aposentados no conselho de administração de sociedades anônimas. 

 A empresa faturizada não responde pela insolvência dos créditos 

cedidos, sendo nulos a disposição contratual em sentido contrário e 

eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a solvência 

dos créditos cedidos no bojo de operação de factoring. 

DIREITO PENAL  

 O período de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo, em 

razão da pandemia de Covid-19, pode ser reconhecido como pena 

efetivamente cumprida. 

 Conclui-se que o delito de causar dano em unidade de conservação (art. 

40 da Lei n. 9.605/1998) pode ser absorvido pelo delito de construir em 



 

 

solo que, por seu valor ecológico, não é edificável (art. 64 da Lei n. 

9.605/1998). 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 Inexiste exigência legal de que o mandado de busca e apreensão detalhe 

o tipo de documento a ser apreendido, ainda que de natureza sigilosa. 

 Não viola a ordem pública brasileira o compartilhamento direto de 

dados bancários pelos órgãos investigativos mesmo que, no Estado de 

origem, sejam obtidos sem prévia autorização judicial, se a reserva de 

jurisdição não é exigida pela legislação local. 

 É ilegal a quebra do sigilo telefônico mediante a habilitação de chip da 

autoridade policial em substituição ao do investigado titular da linha. 

 Incorre em usurpação de competência o Juízo cível ou trabalhista que 

pratica ato expropriatório de bem sequestrado na esfera penal. 

 Compete ao Juízo Federal do endereço do destinatário da droga, 

importada via Correio, processar e julgar o crime de tráfico 

internacional. 


