
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 STF definiu que não alcança envergadura constitucional a controvérsia relativa 

à convocação para o serviço militar obrigatório de estudante de medicina — 

após a conclusão do curso —, anteriormente dispensado por excesso de 

contingente. 

 É constitucional dispositivo de lei em que se dispensa a licitação a fim de 

permitir a contratação direta do Serviço Federal de Processamento de Dados 

(Serpro), pela União, para prestação de serviços de tecnologia da informação 

considerados estratégicos, assim especificados em atos de ministro de Estado, 

no âmbito do respectivo ministério. 

 O Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) destinado à ampliação e ao 

fortalecimento da interação entre o Estado e a iniciativa privada [Medida 

Provisória (MP) 727/2016, convertida na Lei 13.334/2016] não afronta os 

princípios da Administração Pública e da proteção do meio ambiente e dos 

índios [Constituição Federal (CF), arts. 23, VI, 37, “caput” e 231, § 2º]. 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 A autonomia dos estados para dispor sobre autoridades submetidas a foro 

privilegiado não é ilimitada, não pode ficar ao arbítrio político do constituinte 

estadual e deve seguir, por simetria, o modelo federal. 

 São constitucionais a cota de tela, consistente na obrigatoriedade de exibição 

de filmes nacionais nos cinemas brasileiros, e as sanções administrativas 

decorrentes de sua inobservância. 

 São constitucionais os procedimentos licitatórios que exijam percentuais 

mínimos e máximos a serem observados pelas emissoras de rádio na produção 

e transmissão de programas culturais, artísticos e jornalísticos locais, nos termos 

do artigo 221 da Constituição Federal de 1988. 



 

 

    Atentar contra a democracia e o Estado de Direito não configura exercício da 

função parlamentar a invocar a imunidade constitucional prevista no art. 53, 

caput, da Constituição Federal (CF). 

 O STF definiu que seria inconstitucional a restrição do porte de arma de fogo aos 

integrantes de guardas municipais das capitais dos estados e dos municípios 

com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes e de guardas municipais dos 

municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos 

mil) habitantes, quando em serviço. 

 É inadmissível a expulsão de estrangeiro que possua filho brasileiro, dependente 

socioafetivo ou econômico, mesmo que o crime ensejador da expulsão tenha 

ocorrido em momento anterior ao reconhecimento ou adoção do filho. 

 É incabível a requisição administrativa, pela União, de bens insumos contratados 

por unidade federativa e destinados à execução do plano local de imunização, 

cujos pagamentos já foram empenhados. 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 Considerando que a receita bruta, para fins de determinação da base de cálculo 

da CPBR, compreende os tributos sobre ela incidentes, entendeu o STF ser 

constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

- ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 

- CPRB”. 

 É inconstitucional lei estadual anterior à EC nº 87/2015 que estabeleça a 

cobrança de ICMS pelo Estado de destino nas operações interestaduais de 

circulação de mercadorias realizadas de forma não presencial e destinadas a 

consumidor final não contribuinte desse imposto. 

 É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses 

referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei 

complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional. 

 É incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever a 

obrigatoriedade de cadastro, em órgão da Administração municipal, de 

prestador de serviços não estabelecido no território do Município e imposição 



 

 

ao tomador da retenção do Imposto Sobre Serviços – ISS quando descumprida 

a obrigação acessória. 

 A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido 

pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar 

veiculando normas gerais. 

 Os juros de mora devidos em razão do atraso no adimplemento de remuneração 

por exercício de emprego, cargo ou função estão fora do campo de incidência 

do imposto de renda. Eles visam recompor, de modo estimado, os gastos a mais 

que o credor precisa suportar em razão do atraso no pagamento da verba de 

natureza alimentar a que tinha direito. Logo, tais juros de mora abrangem danos 

emergentes, parcela que não se adequa à materialidade do tributo, por não 

resultar em acréscimo patrimonial. 

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. 

DIREITO PENAL 

 A tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os 

princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade 

de gênero. 

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”. 



 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 É possível acordo de não persecução cível no âmbito da ação de improbidade 

administrativa em fase recursal. 

 Os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da 

legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a 

contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas 

 Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro 

administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação 

errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, 

ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova 

sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível 

constatar o pagamento indevido. 

 A Súmula 222 do STJ - Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações 

relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT - deve abarcar 

apenas situações em que a contribuição sindical diz respeito a servidores 

públicos estatutários, mantendo-se a competência para processar e julgar as 

ações relativas à contribuição sindical referentes a celetistas (servidores 

públicos ou não) na Justiça do Trabalho. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 Deve ser aplicada a técnica de julgamento ampliado nos embargos de 

declaração toda vez que o voto divergente possua aptidão para alterar o 

resultado unânime do acórdão de apelação. 

 Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o 

julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto 

Nacional do Seguro Social figure como parte. 

 Em suma, é possível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-

executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que 

não é extinta. 



 

 

 Para a obtenção da preferência no pagamento de precatório, faz-se necessária 

a conjugação dos requisitos constantes do art. 100, § 2º, da Constituição 

Federal, ou seja, dívida de natureza alimentar e titular idoso ou portador de 

doença grave. 

 Para a proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural é ônus do 

executado comprovar que o imóvel é explorado pela família, prevalecendo a 

proteção mesmo que tenha sido dado em garantia hipotecária ou não se 

tratando de único bem do devedor. 

 A transação antes da sentença de execução dispensa o pagamento das custas 

remanescentes, o que não abrange a taxa judiciária. 

 Os valores pagos a título de indenização pelo "Seguro DPVAT" aos familiares da 

vítima fatal de acidente de trânsito gozam da proteção legal de 

impenhorabilidade ditada pelo art. 649, VI, do CPC/1973 (art. 833, VI, do 

CPC/2015), enquadrando-se na expressão "seguro de vida". 

 A extensão do efeito devolutivo da apelação é definida pelo pedido do 

recorrente e qualquer julgamento fora desse limite não pode comprometer a 

efetividade do contraditório, ainda que se pretenda aplicar a teoria da causa 

madura. 

 Não é vedado, ao Procurador da Fazenda Nacional que emitiu a certidão de 

dívida ativa, atuar como representante judicial da Fazenda Nacional, na 

respectiva execução fiscal. 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

  O art. 782, §3º, do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado 

deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, 

independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, 

salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito 

previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA. 

 



 

 

DIREITO CIVIL 

 o mero fato de o fornecedor do produto não o possuir em estoque no momento 

da contratação não é condição suficiente para eximi-lo do cumprimento forçado 

da obrigação. 

 o prazo prescricional da pretensão indenizatória decorrente de extravio, perda 

ou avaria de cargas transportadas por via marítima é de 1 (um) ano. 

 é vedado ao provedor de aplicações de internet fornecer dados de forma 

indiscriminada dos usuários que tenham compartilhado determinada postagem, 

em pedido genérico e coletivo, sem a especificação mínima de uma conduta 

ilícita realizada. 

 é imperiosa a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do tema n. 809/STF, que impõe a igualdade de tratamento no 

regime sucessório entre cônjuges e companheiros, em processo cuja 

inexistência jurídica da sentença de partilha, ante a ausência de citação de 

litisconsorte necessário, impede a formação da coisa julgada material. 

 o termo inicial da prescrição da pretensão de obter o ressarcimento pela perda 

de uma chance decorrente da ausência de apresentação de agravo de 

instrumento é a data do conhecimento do dano. 

 é abusiva cláusula contratual de plano de saúde que impõe à dependente a 

obrigação de assumir eventual dívida do falecido titular, sob pena de exclusão 

do plano. 

 o montante recebido a título de aluguéis de imóvel particular do "de cujus" não 

se comunica à companheira supérstite após a data da abertura da sucessão. 

 No caso de morte do titular, os membros do grupo familiar - dependentes e 

agregados - podem permanecer como beneficiários no plano de saúde coletivo, 

desde que assumam o pagamento integral. 

 Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, é irrecorrível o ato judicial que 

determina a intimação do devedor para o pagamento de quantia certa. 

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  

 É incabível salvo-conduto para o cultivo da cannabis visando a extração do óleo 

medicinal, ainda que na quantidade necessária para o controle da epilepsia, 

posto que a autorização fica a cargo da análise do caso concreto pela ANVISA. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 Em resumo, após o advento da Lei n. 13.964/2019, não é possível a conversão 

ex offício da prisão em flagrante em preventiva, mesmo nas situações em que 

não ocorre audiência de custódia. 

 Alterando sua posição, o STJ, em julgamento no dia 23/02/2021, entendeu que 

ser ilegal a sentença de pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos 

colhidos no inquérito policial. 

 A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na 

residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita 

com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, 

indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a 

operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto 

durar o processo. 

 É possível o uso da referida tecnologia para citação, desde que, com a adoção 

de medidas suficientes para atestar a identidade do indivíduo com quem se 

travou a conversa, bem como a autenticidade do número telefônico. 

 Há nulidade no acórdão que julga apelação sem a observância da formalidade 

de colher os votos em separado sobre questão preliminar e de mérito, em razão 

da diminuição do espectro da matéria possível de impugnação na via dos 

infringentes. 

 Reputa-se válida a autorização de ingresso da autoridade policial no 

estabelecimento dada por empregados da empresa, ou quem se apresenta 

como tal, observados os requisitos supracitados, em face da teoria da aparência. 



 

 

 


