
CURSO DE REDAÇÃO PROFESSORA SUZANA LUZ – SIMULADO 1 – TURMA QUARTA 2015.1 

 

Um estudante de 14 anos esfaqueou uma professora 

de inglês, de 30 anos, e a deixou ferida dentro da Escola Estadual Ivanete Martins, na Rua Betonex, em 

Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, por volta das 11h30 desta quinta-feira (4). Segundo a Polícia 

Militar (PM), as aulas foram suspensas e o clima é de comoção dentro da instituição de ensino. 
http://everaldobrizola.jusbrasil.com.br/noticias/137958065/aluno-de-14-anos-reclama-de-nota-e-esfaqueia-

professora-dentro-de-colegio-estadual?ref=topic_feed 

“...não parece que a proposta em discussão seja a mais adequada para a redução da criminalidade. Em 
primeiro lugar, porque não existem dados que mostrem ser a aplicação da "pena de adultos" útil para 
reduzir o número de jovens infratores. 
Estatísticas do Ministério da Justiça revelam que são cerca de 140 mil os presos de 18 a 24 anos, sendo 
esta a faixa de idade com maior representação nos presídios brasileiros. Ou seja, a aplicação do direito 
penal normal não impediu ações violentas por parte desses jovens”.  
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/1261942-pierpaolo-cruz-bottini-uma-resposta-adequada.shtml 
 
A simples redução da maioridade penal, dos atuais 18 para 16 anos, não tem maioria para ser aprovada na 
Câmara. A tendência, no momento, é os parlamentares reverem a idade para a responsabilização criminal 
apenas nos casos de crime hediondo – mudança que defensores dos direitos humanos também não 
aceitam –, avaliam deputados ouvidos peloCongresso em Foco. O entendimento deles é de que a proposta 
de emenda à Constituição (PEC 171/93) aprovada ontem (31) pela Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara deve sofrer alterações na comissão especial que será criada especificamente para 
analisar o seu mérito. http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/camara-deve-rever-maioridade-so-para-
crime-hediondo/ 

 
TOME OS TEXTOS ACIMA COMO MOTIVADORES TEMÁTICOS E FAÇA SUA DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA. 

SELECIONE, ORGANIZE E RELACIONE IDEIAS, FATOS E OPINIÕES PARA DEFENDER SEU PONTO DE VISTA E 

SUAS PROPOSTAS, SEM FERIR OS DIREITOS HUMANOS QUANTO AO TEMA: 

REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL COMO MEDIDA DE REDUÇÃO DE CRIMINALIDADE 
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