
 

 
  Tema 03   2017 

 

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 

• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. 
• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas 
desconsiderado para efeito de correção. 

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 
• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”. 
• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 
• apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos. 
• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 

TEXTOS MOTIVADORES 

TEXTO I 
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato na Corte, negou em 

fevereiro de 2017 habeas corpus a uma mulher de 39 anos, presa em flagrante em 2011 por ter tentado furtar de um 
estabelecimento comercial de Varginha, Minas Gerais, dois desodorantes e cinco frascos de chicletes, cujo valor 
atualizado soma R$ 42,00. O recurso da defesa tinha o objetivo de arquivar o processo criminal, que não informa se e 
quando ela foi solta. 

O ministro, que vai decidir sobre habeas corpus a acusados de desviar cifras milionárias na Lava Jato, alegou 
reincidência da ré; maioria votou pela concessão.    

                                                                          Fachin nega recurso a mulher que furtou desodorante e chiclete. Disponível em: http://veja.abril.com.br . Acesso em: 11 fev. 2017 (adaptado). 
 

TEXTO II 
O tribunal de Justiça de São Paulo absolveu Daniel Tarciso da Silva Cardoso, estudante de medicina da 

Universidade de São Paulo acusado de estuprar uma estudante da enfermagem. A decisão é do juiz Klaus Marouelli 
Arroyo, e cabe recurso.  

Em novembro de 2016, estudantes de medicina da USP protestaram para que Daniel não colasse grau, já que ele 
havia terminado a carga horária necessária para a colação. Na época, a Faculdade de Medicina da USP informou que 
"o caso está em análise jurídica pela Universidade de São Paulo para verificar se existe a obrigatoriedade de conceder 
a colação de grau ao aluno após ele ter cumprido integralmente a suspensão que lhe foi imposta". 

Após a abertura do processo na Justiça, Daniel, de 35 anos, recebeu uma suspensão de um ano e meio da 
faculdade. Depois, retornou e terminou a carga horária do curso. 

Daniel já foi policial militar de 2004 a 2008. Ele também já foi processado por homicídio depois de matar Danilo 
Bezerra da Silva em uma briga durante o carnaval, em 2004. A Justiça considerou legítima defesa e por isso ele 
recebeu uma pena de um ano de detenção, que acabou sendo anulada pela Justiça.  

Justiça de SP absolve estudante de medicina da USP acusado de estupro. Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em 11 fev. 2017 (adaptado). 
 

TEXTO III                                                                                   TEXTO IV 
A frase “A justiça tarda mas não falha” é muito conhecida 

e antiga, provavelmente você a ouviu de seus pais ou avós, e 
a escutou quando aconteceu alguma injustiça aos olhos deles. 
Esta frase possui um efeito relaxante, pois insinua que algo de 
ruim irá acontecer com quem causou a injustiça, ou algo bom 
acontecerá ao injustiçado, nem que seja por causas naturais. 
Justiça é o ato de realizar o justo para todos, equilibrar, 
igualar. A definição de justiça pode variar, assim como a visão 
de justiça varia de pessoa para pessoa, cultura para cultura, 
país para país, etnia para etnia, classe social para classe 
social, tribo para tribo e etc.. Nem sempre a frase “A justiça 
tarda mas não falha” é real. No Brasil, por exemplo, as 
pessoas estão acostumadas com a “justiça falha”, em um 
poder judiciário lento e que muitas vezes “erra” em seus 
julgamentos. 
                                      Disponível em: http://www.canaljustica.jor.br. Acesso em: 11 fev. 2017 (fragmento).                         DUKE. Disponível em: http://www.idadecerta.com.br. Acesse em: 11 fev. 2017. 

                                                 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema      

“A Justiça no Brasil: ineficaz, tardia ou maleável?’’ apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos 

humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
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