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GRUPO II 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITOS HUMANOS (70 PONTOS) 
 
 
1. Defina os tópicos constitucionais abaixo relacionados: (10 PONTOS) 
 

I – Recepção.  

II – Repristinação.  
III - Constitucionalidade superveniente. 
IV – Desconstitucionalização.  

 
2. Dissertação (20 PONTOS) 
 
O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

Observe, no mínimo, o seguinte roteiro: 
a. Conceito e características de Estado Liberal de Direito. 
b.  Conceito e características de Estado Social de Direito.  
c. Conceito e características de Estado Democrático de Direito. 
d.  Princípios de um Estado Democrático de Direito.  

e. Posição do Ministério Público no âmbito de um Estado Democrático de Direito. 
Responda fundamentadamente a cada item abordando o direito positivo, a 

doutrina e a jurisprudência. 
 
 
3. Dissertação (25 PONTOS) 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS ENTIDADES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. 

Observe, no mínimo, o seguinte roteiro:  
a. Previsão constitucional e legal.  
b. Aspectos, destinatários e requisitos da norma constitucional. 
c. Relação dos impostos abrangidos. 
d. Abrangência da imunidade com relação à: 
§ Finalidades essenciais  das entidades. 
§ Importação de bens; 
§ Venda de mercadorias; 
§ Aluguel do imóvel para terceiros; 
§ Prestação de serviços. 

Responda fundamentadamente a cada item e subitem abordando o direito 
positivo, a doutrina e a jurisprudência. 
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4. SISTEMA INTERNACIONAL DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DE DIREITOS 
HUMANOS. (15 PONTOS) 

 
a. Quais são os marcos do processo histórico de generalização e expansão da 
proteção internacional dos direitos humanos? 
b. O que significa atuação do Estado no âmbito da “competência nacional 
exclusiva” no que tange à proteção dos direitos básicos da pessoa humana? 

c. Como se cristalizou a capacidade processual internacional dos indivíduos? 
d. O que significa e como atuam em matéria de proteção do ser humano o 
Princípio da reciprocidade e os imperativos de ordem pública? 

 
 
DIREITO INTERNACIONAL PENAL (15 PONTOS) 
 
5. Dissertação. 
 
Observe, no mínimo, o seguinte roteiro: 
TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL 
 

a. Precedentes Históricos. 
b. Estrutura e Jurisdição.  
c. Relação entre o Tribunal Penal Internacional e os Estados Partes (citar e explicar os dois 
princípios que se destacam). 
d. Relação entre o Tribunal Penal Internacional e o Conselho de Segurança das 
Nações Unidas. 
e. O Estatuto de Roma e a atual Constituição brasileira são compatíveis? Se sim, 
por quais razões? E a pena de prisão perpetua é aplicável no Brasil? 

 
Responda fundamentadamente a cada item e subitem abordando o direito positivo, 
a doutrina e a jurisprudência. 

 
 
DIREITO INTERNACIONAL DOS CONFLITOS ARMADOS (15 PONTOS) 
 
6.  
 

a. Quais são as pessoas que têm o direito de participar diretamente nas hostilidades 
ou nos combates advindos de uma guerra? 

b. O que é um guerrilheiro? Ele tem ou não status de combatente? 
c. O que são mercenários? Têm eles a proteção do estatuto de combatente e de 

prisioneiro de guerra? 
d. É crime de guerra arregimentar mercenários? 
e. Defina o que é espião. Ele é um combatente legítimo ou ilegítimo?  
f. O terrorista é considerado um combatente legítimo ou ilegítimo? Ele tem alguma 

proteção no âmbito do Direito Internacional dos Conflitos Armados? 
 
 


