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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 CONSTITUCIONAL 

 É formalmente inconstitucional portaria do Departamento Estadual de 

Trânsito (Detran) que dispõe sobre condições para o exercício de 

atividade profissional, tendo em vista que compete privativamente à 

União legislar sobre o tema, nos termos do art. 22, XVI, da Constituição 

Federal (CF). 

 Em juízo de delibação, não é possível a convocação de governadores de 

estados-membros da Federação por Comissão Parlamentar de Inquérito 

(CPI) instaurada pelo Senado Federal. 

 Caracteriza excesso de poder a ampliação do poder investigativo das 

CPIs para atingir a esfera de competência dos estados federados ou as 

atribuições exclusivas — competências autônomas — do Tribunal de 

Contas da União (TCU). 

 Conforme disposto no § 2º do art. 27 da Constituição Federal (CF), a 

vedação de pagamento de parcela indenizatória aos membros do 

Congresso Nacional por convocação extraordinária (CF, art. 57, § 7º) 

estende-se aos deputados estaduais. 

 É formalmente inconstitucional ato normativo local que, a pretexto de 

prescrever regras de caráter administrativo, regulamente o exercício da 

profissão de despachante junto a órgãos de trânsito. 

 Na linha da jurisprudência da Corte, o pagamento de verba 

indenizatória a parlamentar, ao início e ao fim de cada sessão legislativa, 

não viola o art. 39, § 4º, da CF. 

 A Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar crime comum 

conexo com crime eleitoral, ainda que haja o reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva do delito eleitoral. 

 É constitucional lei municipal que disponha sobre a obrigatoriedade de 

instalação de hidrômetros individuais em edifícios e condomínios. 
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 Não invade a competência da União para o estabelecimento de normas 

gerais sobre consumo e desporto a autorização e regulamentação, por 

estado-membro, da venda e do consumo de bebidas alcoólicas em 

eventos esportivos. 

 A possibilidade de um órgão externo exercer atividade de fiscalização 

das atividades do Poder Judiciário, sob pena de sanções pecuniárias e 

controle orçamentário, ofende a independência e a autonomia 

financeira, orçamentária e administrativa do Poder Judiciário, 

consagradas nos arts. 2º e 99 da Constituição Federal (CF). 

 A Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) confere ampla legitimidade à 

OAB para atuar em defesa da ordem jurídica, do Estado Democrático de 

Direito e de todos os advogados integrantes dos seus quadros, 

conforme se observa do art. 44, I e II, do art. 49, parágrafo único, e do 

art. 54, II e III, c/c o art. 57. Essas normas estão em consonância com a 

qualificação de função essencial à justiça atribuída à advocacia pelo art. 

133 da Constituição Federal (CF), bem assim com o papel da OAB, com 

ampla capacidade postulatória, conforme reconhecido pela 

jurisprudência do STF. 

 O art. 37, XI, da Constituição Federal (CF) estabelece um teto único para 

os servidores municipais, não havendo motivo para se cogitar da 

utilização do art. 37, § 12, da CF para fixação de teto único diverso, pois 

essa previsão é direcionada apenas para servidores estaduais, esfera 

federativa na qual existem as alternativas de fixação de teto por poder 

ou de forma única. 

 As constituições estaduais não podem instituir novas hipóteses de foro 

por prerrogativa de função além daquelas previstas na Constituição 

Federal. 

 Neste julgado, restou definido que seria inconstitucional lei estadual 

que inclui o pagamento de pessoal inativo nas despesas consideradas 

como de manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 Não caracteriza afronta à vedação imposta pelo art. 62, § 1º, IV, da 

Constituição Federal (CF) a edição de medida provisória no mesmo dia 
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em que o Presidente da República sanciona ou veta projeto de lei com 

conteúdo semelhante. 

 São inconstitucionais normas regimentais de tribunal local que, no 

processo de progressão na carreira da magistratura, complementam a 

Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman) com critérios de 

desempate estranhos à função jurisdicional. 

 São inconstitucionais atos de constrição, por decisão judicial, do 

patrimônio de estatais prestadoras de serviço público essencial, em 

regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, para fins de 

quitação de suas dívidas. 

 Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras 

de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito 

lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por 

decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto 

no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 

167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2º, 60, § 4º, III, da 

CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da 

CF/1988). 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 O concurso de preferência entre os entes federados na cobrança judicial 

dos créditos tributários e não tributários, previsto no parágrafo único 

do art. 187 da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) e no 

parágrafo único do art. 29 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), 

não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 (CF/1988). 

 As operações relativas ao licenciamento ou cessão do direito de uso de 

“software”, padronizado ou elaborado por encomenda, são tributáveis 

pelo Imposto sobre Serviços (ISS), e não pelo ICMS. 

 Para haver substituição tributária relativamente ao ICMS, é 

imprescindível que haja a lei complementar federal a que alude o art. 
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155, § 2º, XII, b, da Constituição Federal (CF) e que o mecanismo esteja 

previsto em lei estadual, conforme determina o art. 150, § 7º, da CF. 

 No inciso II do art. 155 da Constituição Federal (CF) , que guia toda a 

disciplina que se segue em matéria de ICMS, há respaldo à cobrança do 

referido imposto nas operações interestaduais com bens e mercadorias 

importados. No texto constitucional, afirma-se expressamente que o 

ICMS pode ser cobrado “ainda que as operações e as prestações se 

iniciem no exterior”. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 É inconstitucional o reconhecimento de direitos previdenciários nas 

relações que se amoldam ao instituto do concubinato, mesmo que a 

união tenha sido mantida durante longo período e com aparência 

familiar. 

DIREITO PENAL 

 Ainda que a Lei 13.964/2019 não tenha introduzido, no CP, dispositivo 

semelhante ao contido no art. 91 da Lei 9.099/1995, a jurisprudência do 

STF é firme no sentido de que, em razão do princípio constitucional da 

lei penal mais favorável, a modificação da natureza da ação penal de 

pública para pública condicionada à representação, por obstar a própria 

aplicação da sanção penal, deve retroagir e ter aplicação mesmo em 

ações penais já iniciadas. 

DIREITO INTERNACIONAL 

 A imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro não alcança atos de 

império ofensivos ao direito internacional da pessoa humana praticados 

no território brasileiro, tais como aqueles que resultem na morte de 

civis em período de guerra. 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 É possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de 

indisponibilidade de bens decretada em ação de improbidade 

administrativa, inclusive nas demandas ajuizadas com esteio na prática 

de conduta prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, tipificador da ofensa 

aos princípios nucleares administrativos. 

 Não ocorre a prescrição do fundo de direito no pedido de concessão de 

pensão por morte, no caso de inexistir manifestação expressa da 

Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas 

as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da 

ação. 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 A divulgação pelos interlocutores ou por terceiros de mensagens 

trocadas via WhatsApp pode ensejar a responsabilização por eventuais 

danos decorrentes da difusão do conteúdo. 

DIREITO EMPRESARIAL 

 A supressão de garantias reais e fidejussórias decididas em assembleia-

geral de credores de sociedade submetida a regime de recuperação 

judicial não pode ser estendida aos credores ausentes ou divergentes. 

 Em se tratando de pedido de patente de fármacos, compete à Anvisa 

analisar - previamente à análise do INPI - quaisquer aspectos dos 

produtos ou processos farmacêuticos - ainda que extraídos dos 

requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e 

aplicação industrial) - que lhe permitam inferir se a outorga de direito 

de exclusividade (de produção, uso, comercialização, importação ou 

licenciamento) poderá ensejar situação atentatória à saúde pública. 
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 Para penhorar bens pertencentes a empresa individual de 

responsabilidade limitada (EIRELI), por dívidas do empresário que a 

constituiu, é imprescindível a instauração do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e 

seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito 

no processo atingido em seu patrimônio em decorrência da medida.. 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 O crédito fiscal não tributário não se submete aos efeitos do plano de 

recuperação judicial. 

 1) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, 

o que permite a incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. 

1.227.133/RS, REsp. n. 1.089.720/RS e REsp. 1.138.695/SC; 2) Os juros 

de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a 

pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de 

Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por 

danos emergentes - Precedente: RE 855.091/RS; 3) Escapam à regra 

geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora aqueles 

cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do IR - 

Precedente: REsp. 1.089.720/RS. 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 Atende ao melhor interesse da criança a adoção personalíssima 

intrafamiliar por parentes colaterais por afinidade, a despeito da 

circunstância de convivência da criança com família substituta, também, 

postulante à adoção. 

DIREITO CIVIL 

 A operadora que resiliu unilateralmente plano de saúde coletivo 

empresarial não possui a obrigação de fornecer ao usuário idoso, em 
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substituição, plano na modalidade individual, nas mesmas condições de 

valor do plano extinto. 

 O fato de o devedor de alimentos estar recolhido à prisão pela prática 

de crime não afasta a sua obrigação alimentar, tendo em vista a 

possibilidade de desempenho de atividade remunerada na prisão ou 

fora dela a depender do regime prisional do cumprimento da pena. 

 É possível o manejo de ação possessória, fundada em cláusula resolutiva 

expressa, decorrente de inadimplemento contratual do promitente 

comprador, sendo desnecessário o ajuizamento de ação para resolução 

do contrato. 

 Os contratos de prestação de serviço de reprodução assistida firmados 

são instrumentos absolutamente inadequados para legitimar a 

implantação post mortem de embriões excedentários, cuja autorização, 

expressa e específica, deveria ter sido efetivada por testamento, ou por 

documento análogo, por tratar de disposição de cunho existencial, 

sendo um de seus efeitos a geração de vida humana. 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL  

 O STJ entende que o delito do art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013 é crime 

material, inclusive na modalidade embaraçar. 

 A ausência de afirmação da autoridade policial de sua própria suspeição 

não eiva de nulidade o processo judicial por si só, sendo necessária a 

demonstração do prejuízo suportado pelo réu. 

 A reincidência específica tratada no art. 44, § 3º, do Código Penal 

somente se aplica quando forem idênticos, e não apenas de mesma 

espécie, os crimes praticados. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de 

documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em 

contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão 
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ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa 

com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. 

 É admissível a extensão da prerrogativa conferida à Defensoria Pública 

de requerer a intimação pessoal da parte na hipótese do art. 186, §2º, 

do CPC ao defensor dativo nomeado em razão de convênio entre a 

Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria. 

 Não há que se falar em coisa julgada material contra transação 

homologada em juízo pactuada entre a associação e entidade 

previdenciária para liquidação de sentença coletiva. 

 Não é possível a penhora de percentual do auxílio emergencial para 

pagamento de crédito constituído em favor de instituição financeira. 

 É imprescindível a intimação pessoal para fins de constituição do 

devedor, assistido pela Defensoria, como depositário fiel da penhora de 

bem imóvel realizada por termo nos autos. 

 É cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que define a 

competência. 

 Não cabe a condenação em honorários advocatícios por débito quitado 

após ajuizamento da execução fiscal e antes da citação. 

 Constitui ofensa ao art. 942 do CPC/2015 a dispensa do quinto julgador, 

integrante necessário do quórum ampliado, sob o argumento de que já 

teria sido atingida a maioria sem possibilidade de inversão do resultado. 

 O fato de ter sido concedida a gestão da herança a terceiro não implica 

restrição do exercício do poder familiar do genitor sobrevivente para 

promover a contratação de advogado, em nome dos herdeiros 

menores, a fim de representar os interesses deles no inventário. 

 Não é cabível a condenação de empresa jornalística à publicação do 

resultado da demanda quando o ofendido não tenha pleiteado 

administrativamente o direito de resposta ou retificação de matéria 

divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social 

no prazo decadencial estabelecido no artigo 3º da Lei n. 13.188/2015, 

bem ainda, à adequação do montante indenizatório fixado. 

 


