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Questionário simulado de avaliação 

 
 
1) (3,0 pts) A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou, no último 
dia 31, Proposta de Emenda à Constituição nº 171 que reduz a maioridade penal de 18 para 16 
anos no Brasil. A PEC recebeu 42 votos a favor e 17 contrários na CCJ e agora segue para 
comissão especial criada para avaliar o mérito da proposta. 
 
Diante destes fatos, responda: a Constituição Federal de 1988 admite a restrição dos direitos 
fundamentais nela garantidos? Justifique e exemplifique.  
 
2) (1,0 pto) “O Estado de direito contrapõe-se ao Estado absoluto, porquanto, baseado na lei (que 
rege governantes e governados), reconhece aos indivíduos a titularidade de direitos públicos 
subjetivos, ou seja, de posições jurídicas ativas com relação à autoridade estatal.” GRINOVER, A. 
P. Liberdades públicas e processo penal. 2 ed. São Paulo: RT, 1982, p. 5 (adaptado).  

Os direitos fundamentais do indivíduo representam limites objetivos à atuação do ente estatal. 
Esses direitos estabelecem, portanto, um padrão de conduta a ser seguido pelo Estado. Assinale a 
alternativa correta. Nessa perspectiva, conclui-se que, em um Estado de direito: 

a) o indivíduo é detentor de uma série de direitos fundamentais protegidos por garantias 
normativas que determinam sua efetivação imediata no plano prático. 

b) a restrição da atuação do Estado está baseada no fato de o indivíduo ser titular de direitos 
indisponíveis e, ao mesmo tempo, detentor de prerrogativas processuais. 

c) o agente estatal deve agir, na sua relação com o indivíduo, com base na ética, tendo em 
vista que os direitos públicos subjetivos exigem do Estado um compromisso moral com o 
cidadão. 

d) a efetividade das garantias fundamentais é proporcional à liberdade concedida pelo Estado 
de direito ao indivíduo para o exercício de direitos fundamentais. 

e) os limites encontrados pela autoridade estatal, em uma relação processual com um 
indivíduo, são estabelecidos em normas de cunho ético contempladoras de garantias 
fundamentais. 

3) (2,0 pts) Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, 

contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - 

uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só 

e possível opção: o respeito indeclinável à vida. 

(Supremo Tribunal Federal. Pet 1246 MC, Presidente Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Decisão Proferida pelo(a) 

Ministro(a) CELSO DE MELLO, julgado em 31/01/1997, publicado em DJ 13/02/1997) 

A excerto acima foi extraído de decisão do Supremo Tribunal Federal em ação que se pretendia o 

custeio pelo Estado de tratamento de saúde de alto custo não oferecido pelo Sistema Único de 

Saúde. Analise os argumentos do Supremo à luz do princípio constitucional da equidade. 


