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Pequeno lembrete das características da carta argumentativa:
1. Estrutura epistolar típica, conforme orientações;

2. Texto em três ou quatro parágrafos (preferência pela última opção);

3. Além desses elementos, a carta argumentativa agrega outras características:

A. Tratamento específico de acordo com o interlocutor;

B. Distanciamento entre remetente e destinatário, o que gera uma alta formalidade;

C. Uso de 1ª pessoa do singular em todos os parágrafos, de preferência, mais de uma
vez;

D. Uso de vocativo em todos os parágrafos;

E. Presença da máscara (lugar social) logo no primeiro parágrafo;

F. Linguagem em norma padrão, mas com tom persuasivo, de convencer o
interlocutor;

G. Assinatura obrigatória.



Tema 1
Procurado por tráfico de drogas é preso fantasiado de Superman em São Paulo

Caso ocorreu neste domingo no centro da cidade



Policiais paulistas prenderam neste domingo (2) um homem vestido
de Superman na região da Nova Luz, no Centro de São Paulo. Policiais
militares que passavam pelo local desconfiaram da fantasia e decidiram
abordá-lo, mas nada foi encontrado com o indivíduo.

Logo após, ao analisarem a documentação do homem, os policiais
constataram que ele era procurado por tráfico de drogas pela Justiça
de Curitiba, no Paraná. O criminoso foi preso e foi levado à 2ª Delegacia
de Polícia. O nome dele não foi divulgado pela PM paulista.

Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/seguranca/noticia/2018/12/procurado-por-trafico-de-drogas-e-preso-
fantasiado-de-superman-em-sao-paulo-cjp78ct240i6101pi2qi7cj2x.html> Acesso em 29/08/2020

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/sao-paulo/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/curitiba/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/parana/


Com base nessas informações, elabore uma carta argumentativa (de reclamação e de
solicitação) de acordo com as informações abaixo:

Você agora será o advogado desse “super-herói” em questão;
1. Seu trabalho será escrever uma carta ao delegado de polícia do caso, a fim de tentar

convencê-lo a liberar seu cliente:
2. Para tanto, você se utilizará de todos os argumentos que houver, na tentativa de

minimizar a questão do tráfico de droga, crime atribuído ao rapaz;
3. Uma boa atitude seria utilizar-se desse recurso, ou seja, o fato de ele estar com essa

fantasia. Crie os motivos para que ele esteja assim vestido que possam convencer o
delegado a realizar a soltura;

4. Preste a atenção, você precisa ser o mais convincente possível, portanto não deverá
falar que não houve o crime, porém precisará de algum recurso para demonstrar que
esse indivíduo merece ser solto;

5. Como dica, lembre-se da estrutura abaixo:



A. 1º parágrafo: apresentação pessoal em forma de máscara e apresentação dos
motivos, ou seja, seu ponto de vista quanto ao motivo básico “liberar seu cliente da
cadeia”;

B. 2º e 3º parágrafos: desenvolvimento do ponto de vista; dica importante: para
confirmar seu ponto de vista, não repita nos dois parágrafos as mesmas ideias, para
não ser penalizado;

C. 4º parágrafo: retome o ponto de vista defendido por você ao longo do texto e faça
seu pedido. Nesse parágrafo, pode ser feita uma despedida mais extensa;

6. Use a estrutura da carta já estudada e confirmada acima;
7. Como não se trata de uma alta autoridade, pode ser usado o seguinte vocativo:

Senhor Polícia (fora do texto) e senhor ou senhor delegado (dentro do texto);
8. Sua máscara obrigatória é “advogado” do bandido “super-herói” preso;
9. Assine com José ou Josefa;



São Paulo, 01 de setembro de 2020.

Senhor Delegado de Polícia,

Inicialmente gostaria de cumprimentá-lo pelo bom trabalho feito à frente da 2ª
Delegacia de Polícia, visto que isso é muito importante para a diminuição da
criminalidade. Estou me dirigindo ao senhor na qualidade de advogado do Senhor Pedro
de Souza, o super-homem que foi preso no último dia 2 pelos policiais de sua jurisdição.
Gostaria de expor motivos pelos quais acredito que esse rapaz deva ser posto em
liberdade.

Senhor delegado, meu cliente, conforme processo já conhecido, esteve envolvido
em tráfico de drogas na cidade de Curitiba. Na ocasião, há cerca de dois anos, ele vivia
com sua esposa e dois filhos pequenos, porém perdeu seu emprego e a família
enfrentava condições muito precárias. Seus filhos passavam fome, por isso ele chegou a
essa atitude radical. Afinal, senhor delegado, que pai não age de ímpeto quando um filho
tem fome? Além disso, gostaria de que tomasse a ciência de que esse crime já está por
prescrever, ou seja, perder a capacidade punitiva, assim, se meu cliente fosse não tivesse
sido preso, em um curto tempo ele não teria mais uma sentença a cumprir.



Outro fato bastante importante que trago ao conhecimento do senhor é o motivo
pelo qual o meu cliente se encontrava fantasiado de um super-herói no momento de sua
prisão. Não se trata de nenhum desrespeito, pelo contrário, é um respeito muito grande
que o Senhor Pedro tem pela vida. Já explico a que estou me referindo. Esse senhor,
desde que separou de sua esposa e mudou-se para São Paulo, sentiu-se muito sozinho e
resolveu aliviar esse problema, com a prestação de serviços à comunidade, ou seja, ele
atua em hospitais para levar a alegria a crianças, pacientes de câncer. Para mim, isso por
si só seria motivo para o relaxamento de sua prisão.

Esses são os fatos que gostaria de expor, senhor delegado, não para que meu
cliente tivesse a liberdade irrestrita. No entanto, gostaria de que o processo dele fosse
revisto pelo juiz responsável pelo caso, pois acredito que há motivos suficientes para a
antecipação desse processo que ocorreria normalmente em curto espaço de tempo.
Enfim, tenho a confiança na justiça, como tenho na humanidade do senhor, para que
possamos beneficiar um cidadão que, não só se arrependeu de seu erro, como está
desenvolvendo um trabalho importantíssimo para a sociedade.

Atenciosamente,
José



Tema 2
Boneco de super-herói vira caso de polícia

Fiscais notificaram aposentado para retirar boneco do Lanterna Verde na rua Fundadores, em Araçatuba



Um aposentado de 53 anos procurou a polícia na última quinta-feira (16), em
Araçatuba (SP) e registrou boletim de ocorrência questionando determinação da Prefeitura

para recolher um boneco de isopor de um personagem de histórias em quadrinhos.
Nesta semana, os bonecos da Mulher Maravilha e do Lanterna Verde estavam sobre uma

carretinha estacionada na rua Fundadores, em trecho da via paralelo à avenida dos Araçás, no
bairro Santa Luzia.

O boneco questionado, segundo o aposentado, é o do Lanterna Verde. Ele disse que fiscais
de Postura da Prefeitura o visitaram na manhã de quarta-feira e determinaram o recolhimento
imediato do boneco, que segundo ele, estaria sobre a carretinha.

Ainda de acordo com o que foi relatado, os fiscais disseram que atendiam pedido da
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, sob argumento de que o super-herói pode tirar a
atenção dos motoristas.

Apesar disso, de acordo com ele, na notificação consta que fazer publicidade e propaganda
depende de licença da Prefeitura.

Manifestação cultural
O aposentando argumentou no boletim de ocorrência que não concorda com a notificação,

afirmando que não faz publicidade e que não haveria legislação que proíba a exposição dos
bonecos.



Ele afirmou que mantém os bonecos dos super-heróis no local como forma de
manifestação cultural, para alegrar a rua, sem fins de propaganda.

O homem alegou ainda que todos gostam desses personagens, inclusive as crianças, e que
eles estão em todos os cinemas do Brasil.

Proibido
Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, o boneco citado estava posicionado na via

de modo que tirava a atenção dos motoristas que transitam pelo local.
Apesar de o aposentado afirmar que o personagem estava sobre a carretinha, a reportagem

do Hojemais Araçatuba recebeu uma foto com ele está no asfalto, cercado por cones.
"Trata-se de uma via arterial com fluxo intenso de veículos que trafegam com velocidade

considerável", informa em nota.
O município argumenta ainda que, de acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), a

afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou símbolos ao longo das vias condiciona-se à
prévia aprovação do órgão ou entidade com circunscrição sobre elas.

" Art. 84: O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá retirar ou
determinar a imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da
sinalização viária e a segurança do trânsito, com ônus para quem o tenha colocado", finaliza.

Disponível em: < https://www.hojemais.com.br/aracatuba/noticia/policia/boneco-de-superheroi-vira-caso-de-policia> Acesso em 29/08/2020



Com base nessas informações, elabore uma carta argumentativa (de reclamação
e de solicitação) de acordo com as informações abaixo:
Você agora será o advogado desse aposentado em questão;
1.Seu trabalho será escrever uma carta ao Prefeito de Araçatuba, a fim de tentar
convencê-lo a permitir que esse boneco continue nas vias da cidade;
2.Para tanto, você se utilizará de todos os argumentos que houver, na tentativa de
demonstrar a essa autoridade que os benefícios são maiores do que os malefícios dessa
presença na cidade;
3.Uma boa atitude seria utilizar-se de algum recurso, como entretenimento da população,
diminuição do estresse, diversão para as crianças e até motivação para os comerciantes
de modo geral;
4.Como o argumento dos fiscais de postura é a distração dos motoristas, ofereça
sugestões a esse processo, a fim de minimizar os problemas que poderiam acontecer no
trânsito;
5.Preste a atenção, você precisa ser o mais convincente possível, portanto deverá USAR
de um vocabulário elegante, de ideias simples, mas não repetidas, a fim de convencer o
prefeito;



6. Como dica, lembre-se da estrutura abaixo:
A. 1º parágrafo: apresentação pessoal em forma de máscara e apresentação dos

motivos, ou seja, seu ponto de vista quanto ao motivo básico permitir que o boneco
do super-herói “Lanterna Verde” continue pelas ruas da cidade de Araçatuba;

B. 2º e 3º parágrafos: desenvolvimento do ponto de vista; dica importante: para
confirmar seu ponto de vista, não repita nos dois parágrafos as mesmas ideias, para
não ser penalizado;

C. 4º parágrafo: retome o ponto de vista defendido por você ao longo do texto e faça
seu pedido. É importante também que, tanto no desenvolvimento, quanto na
conclusão, haja alternativas para o problema mencionado pelos fiscais de trânsito.
Nesse parágrafo, pode ser feito uma despedida mais extensa;

1. Use a estrutura da carta argumentativa já estudada e confirmada acima;
2. Para facilitar, pode ser usado o seguinte vocativo: Senhor Prefeito (fora do texto) e

senhor ou senhor prefeito (dentro do texto);
3. Sua máscara obrigatória é “advogado” do senhor aposentado;
4. Assine com José ou Josefa;



Araçatuba, 01 de setembro de 2020.

Senhor Prefeito Municipal,

Inicialmente gostaria de cumprimentá-lo pelo bom trabalho feito à frente dessa
Prefeitura, o que demonstra ser uma administração eficiente. Estou me dirigindo ao
senhor na qualidade de advogado do Senhor Francisco de Paula, um aposentado de 53
anos que recebeu a visita dos fiscais de Postura do Município, que lhe solicitaram a
retirada de um boneco do super-herói Lanterna Verde, que ele mantinha, na região de
sua casa, sobre uma carretinha. Por esse motivo, gostaria de fazer a defesa de meu
cliente e solicitar a revogação da ordem, pelos motivos que vou expor ao senhor.

Meu cliente, senhor prefeito, é aposentado e sofreu um problema de saúde grave,
de ordem cardíaca, que o impediu de muitas atividades físicas. Como uma forma de
distração e manutenção da vida, ele começou a fabricar alguns bonecos de heróis de
quadrinhos e tevê, até que teve a ideia de fazê-los em tamanho maior para que fossem
exibidos. Daí surgiu o interesse em fazer da redondeza de sua casa um espaço cultural.
Veja, senhor prefeito, que não se trata de uma atividade sem nenhuma função, mas uma
terapia para uma pessoa que poderia ter seus dias reduzidos, sem nenhuma distração.



Em um segundo momento, gostaria de que o senhor soubesse que, ao contrário do
que está mencionado na ordem dos fiscais, a exibição desses bonecos não fere nenhuma
norma. Essa exposição é feita sobre uma carretinha, à porta da casa do meu cliente e
somente uma vez eles ficaram na rua. Além disso, não podemos falar em problemas de
trânsito, visto que naquele cruzamento há radar, semáforo e outros elementos que
organizam o tráfego. Como prova não houve aumento das ocorrências na região depois
que meu cliente passou a exibir suas obras de arte, logo não há motivos para impedi-lo.

Diante dessas ideias, senhor prefeito, peço que seja revogado o impedimento para
a mencionada exposição para que o meu cliente possa não só se distrair com suas obras
de artes, como também toda a sociedade de Araçatuba possa conhecê-la. Em outra
situação, o senhor também poderia providenciar um espaço mais adequado para essas e
outras obras de artes chegarem ao conhecimento de nossa população. Agradeço
antecipadamente sua atenção.

Atenciosamente,
José
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