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O tema da Redação Discursiva abordou o universo do Direito Processual 

Penal.  De maneira inusual – sem aviso prévio no edital – o CESPE apresentou 

uma situação hipotética como texto motivador dos aspectos a serem 

abordados.  

Como foi dito e reiterado por mim, várias vezes inclusive no aulão presencial, é 

prática desta Banca cobrar do candidato que ele apenas esclareça os 

tópicos/aspectos elencados no comando. Conforme o que eu afirmei de 

maneira incisiva – seria como se o candidato fosse produzir apenas três ou 

quatro questões discursivas no mesmo formulário – e assim foi: 

 O comando elencava quatro aspectos acerca do “instituto busca e 

apreensão no processo penal”.  Neste caso, o candidato deveria abrir 

um parágrafo para cada aspecto elencado, totalizando os quatro 

parágrafos necessários para o efetivo esclarecimento do assunto 

proposto. 

OBS.: No aulão, eu disse aos alunos: “o CESPE tem elencado os 

aspectos por meio de ‘bolinhas’, mas, desta vez, para variar, poderá 

apresentá-los por meio de ‘números’”. E assim foi! 

 

Eu apresentei um modelo de texto com quatro aspectos sobre os “tipos 

de ação penal”, mas reforcei o tempo todo que a prova poderia 

contemplar, para ser coerente com o universo do cargo pleiteado, as 

matérias “Direito Penal” e “Direito Processual Penal”. 

 

Para finalizar: 

 

O que os candidatos deveriam ter feito era simples assim: 

 

Abrir um parágrafo para cada aspecto a ser esclarecido – sem inverter a 

ordem dos aspectos elencados - e esclarecer as questões 

apresentadas, de maneira fundamentada e objetiva.  Isso totalizaria os 

quatro parágrafos da DISSERTAÇÃO EXPOSITIVA, cuja estrutura é 

mais flexível e foi praticamente desenhada na apostila do aulão.      
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Sem mais, aguardemos o resultado, esperando que nossos dedicados 

alunos alcancem o sucesso que merecem!!!!!!  Estamos na torcida!!!!  

Avante!!!! 
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