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Sobre os Co-organizadores V

Sobre os Co-organizadores

Fábio Roque Araújo
Juiz Federal. Professor e autor de Direito Penal e Processo Penal. 
Já foi aprovado em inúmeros concursos e seleções, entre os quais: 
Procurador da República (primeiro colocado), Juiz Federal (duas 
vezes), Juiz de Direito, Procurador da Fazenda Nacional (duas vezes), 
Procurador Federal, Procurador do DF, Analista do MPU, Analista do 
TRF-1, Técnico do Ministério da Fazenda, economiário da CEF, exame 
da OAB e Professor da UFBA.
contato@professorfabioroque.com
@professorfabioroque

Leonardo Castro
Professor de Direito Penal e de Prática Penal em cursos de graduação, 
pós-graduação e em preparatórios para concursos públicos e Exame 
de Ordem (GRAN, CEISC e Prova da Ordem). Tem mais de 15 livros 
publicados – alguns deles estão entre os mais vendidos do país, com 
milhares de cópias vendidas. Funcionário público concursado, foi aprovado 
em mais de um concurso – entre eles, o de analista judiciário e o de 
delegado de polícia. Foi advogado, tendo atuado na Defensoria Pública.
contato@leonardocastroprofessor.com
@leonardocastroprofessor

Renato Borelli
Bacharel em Direito. Especialista em Direito Tributário e Direito Público. 
Palestrante e professor em cursos preparatórios. Foi servidor público 
e assessorou desembargador federal (TRF1) e ministro (STJ). Atuou no 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais/Ministério da Fazenda 
como conselheiro (antigo Conselho de Contribuintes). Atualmente, é 
juiz federal em Brasília (TRF1).
rcoelhoborelli@gmail.com
@profborelli
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William Douglas
Jurista, magistrado, escritor e professor brasileiro, atualmente 

desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Mestre 

em Direito e autor de diversas obras na área jurídica, bem como sobre 

educação, desenvolvimento pessoal e cristianismo. Professor universitário, 

ex-professor da Universidade Federal Fluminense (concursado, cargo 

efetivo), professor em diversas universidades públicas e privadas. Professor 

pesquisador-associado na Universidade Federal de Mato Grosso, no 

Grupo NUPED IA: teoria e a prática do Direito com reflexos na justiça 

exponencial. Mestre em Direito pela Universidade Gama Filho. Mais de 

50 livros publicados, com mais de 1,2 milhão de livros vendidos. Um dos 

juízes/professores mais conhecidos e respeitados nacionalmente, tendo 

cerca de 800 mil seguidores em redes sociais e mais de 10 milhões de 

visualizações no YouTube. Agraciado com 4 medalhas militares, diversas 

medalhas civis e 3 prêmios pela atuação na área de inclusão social e 

racial. Membro da Associação Inter-religiosa de Juristas para o Diálogo 

e a Paz. Embaixador da Missão Vida, que recupera moradores de rua. 

Membro da Educafro, organização da sociedade civil de interesse 

público católica franciscana que trabalha com inclusão social e racial.

@williamdouglas
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Apresentação VII

Apresentação

Desde que iniciei a minha atividade como professor 

de cursos preparatórios para concursos públicos, percebia 

não apenas uma acentuada curiosidade dos alunos quando 

comentava sobre minha experiência enquanto “concurseiro”, 

mas, sobretudo, a identificação com os relatos atinentes às 

dificuldades e percalços na preparação. E confesso que isto 

não era novidade para mim. 

À época em que me preparava para os concursos, eu 

também gostava de conhecer esses relatos dos aprovados. 

Não havia tanto material disponível com tais informações, 

mas quando eu encontrava um(a) concursado(a) disposto(a) 

a relatar sua trajetória rumo à aprovação, aguçava a minha 

curiosidade e, não raro, muitos eram os pontos de proximidade 

entre tais histórias e minha condição pessoal. 

Sou, há muito, um grande entusiasta dos concursos 

públicos. Evidentemente, reconheço que há muitos aspectos 

na seleção que podem e devem ser melhorados. Mas o con-

curso é, de longe, o mais importante, efetivo e democrático 

instrumento de seleção para a ocupação das funções públicas. 

Com ele, podemos sepultar o famigerado sistema de apadri-

nhamentos e perseguições, próprios de uma administração 

patrimonialista de viés segregacionista. 
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Por outro lado, bem sei que os “concurseiros”, no mais 

das vezes, passam por dificuldades de monta, no caminho 

palmilhado. As seleções são cada vez mais rigorosas, exigem 

muita dedicação, empenho, disciplina e, sobretudo, resiliência 

e equilíbrio. Não é fácil. Muitas vezes ouço relatos de muitos 

candidatos dedicados e talentosos que estão à beira de desistir 

e padecem angústias atrozes, provenientes de dúvidas quanto 

ao êxito, à própria competência e ao sucesso nos concursos. 

E sei como faz bem a candidatos, em tais situações, ouvir 

relatos de aprovados que passaram pelas mesmas intempé-

ries e agruras. Saber que não está sozinho nesses tortuosos 

caminhos dos estudos para concursos é bálsamo que, por 

vezes, serve de ânimo, inspiração e motivação. 

E foi pensando nisso que surgiu a ideia de criar o projeto 

“fala, aprovado(a)”, no nosso canal do Youtube (“Fábio Roque 

Araújo”). A ideia era muito simples: convidar concursados(as) 

das mais diversas áreas para contarem suas experiências nos 

estudos para os concursos públicos. E o sucesso do projeto 

foi uma agradabilíssima surpresa. Os vídeos possuem muitos 

milhares de visualizações e são incontáveis os comentários 

de “concurseiros” que se identificam com os obstáculos e as 

vicissitudes enfrentadas pelos aprovados. 

Eu já estava extremamente feliz com os resultados 

obtidos com este projeto, pois era visível que havia muita 

gente disposta a ajudar e muito mais pessoas sendo impac-

tadas positivamente com tais relatos. E esta felicidade foi 
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Apresentação IX

potencializada quando recebi o convite da Editora Rideel 

para auxiliar a coordenar a presente obra – em parceria com 

Leonardo Castro, Renato Borelli e William Douglas, amigos e 

profissionais por quem nutro imensa admiração.

Estou convicto de que a leitura dos relatos que aqui trouxe-

mos irá auxiliar muitos que se encontram nas inóspitas trilhas 

dos estudos para concursos. Aos autores, co-organizadores e 

equipe da Editora Rideel, agradeço imensamente a parceria 

e contribuição. Aos concurseiros que tiverem oportunidade 

de ler estes relatos, minha solidariedade e sincera admiração 

por prosseguirem nesta luta. Que estas páginas sirvam de 

inspiração para as suas próprias batalhas. Será uma imensa 

satisfação receber, no futuro, os seus depoimentos no nosso 

projeto “fala, aprovado(a)”. Bons estudos. 

Salvador, junho de 2021. 

Fábio Roque Araújo  
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Todo mundo passa
 em 

concurso público

José Wilson Granjeiro
Administrador de empresas. Professor de Administração 

Pública e Direito Administrativo há mais de 30 anos. Escritor. 

Palestrante, empreendedor, maratonista, aprovado em oito 

concursos públicos _ incluindo um primeiro lugar.

Com 12 anos de idade, comecei a trabalhar com meu pai, 

como servente de pedreiro, ajudando a levantar casas em 

Ceilândia, cidade-satélite de Brasília. Era filho de migrantes 

do Rio Grande do Norte que deixaram a vida no sertão nordes-

tino para tentar a sorte na capital do país. Antes dos 12 anos, 

vendi ovos e picolés pelas ruas de Ceilândia. Era a forma de 

colocar alguma proteína na mesa e comprar o leite e pães do 

café da manhã. Vida dura, mas infância feliz.

A família era grande: pai, mãe e sete irmãos. Qualquer 

ajuda na renda familiar era muito importante para a nossa 

sobrevivência. Por isso, lá fui eu ajudar o pedreiro Zuza em sua 

lida diária com cimento e tijolo. Aos poucos, ajudamos a erguer 

a cidade-satélite onde fomos morar depois de desalojados da 

favela da Vila Esperança/Núcleo Bandeirante – Brasília/DF – e 

despejados no mato que mais tarde viria a constituir a pro-

missora Ceilândia. Era um trabalho duro para um garoto, mas 
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Da falta de condiç
ões de pagar a 

matrícula da faculd
ade ao cargo de 

procurador da Rep
ública

Anderson Paiva
Procurador da República. Ex-procurador da Fazenda 

Nacional. Ex-analista do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Ex-analista do Tribunal Regional Eleitoral de Minas 

Gerais. Ex-analista do Ministério Público do estado de Minas 

Gerais (MPMG). Ex-técnico do MPMG e pós-graduado em 

Direito Administrativo e Direito Processual Civil

Inicio dizendo que já quis ser muitas coisas na vida. 

Fui algumas. Mas também não consegui ser várias. Às vezes, 

alguém nos admira pelos sucessos, mas desconhece os insu-

cessos que experimentamos ao longo de nossa existência. É 

como diz aquela música: “Você não sabe quanto eu caminhei 

pra chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir 

(...)”. O bom é que os insucessos também ensinam. A mim, 

ensinaram e seguem ensinando. Graças a Deus!

Éramos muito simples, tínhamos muito pouco. Minha 

mãe era costureira; meu pai, mecânico. Ele foi para os Esta-

dos Unidos (EUA) trabalhar, a fim de melhorar de vida. Teve 

algum sucesso financeiro por lá. O filho “gostava de estudar” 

(era o que diziam de mim), queria ser médico. Ia-se tentar 

realizar a aspiração do rapaz. Fiz cursinhos e o vestibular 
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Escolhas, escolhas 

e mais escolhas!

Arnaldo França Quaresma Junior
Professor de Direito Penal e Processo Penal do Centro 

de Ensino Integrado Santa Cruz (Ceisc). Mestrando em 

Direito Penal pela Universidade de Salamanca (Espanha). 

Especialista em Direito Público. Defensor Público do 

Estado do Rio Grande do Sul. Ex-delegado da Polícia Civil 

do Espírito Santo. Ex-técnico judiciário da Justiça Federal 

do Rio de Janeiro. Ex-servidor da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar. Ex-técnico administrativo do Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro

Antes de começar a abordar minha experiência em 

concursos públicos e falar um pouco da minha trajetória, 

tanto dos aspectos positivos quanto dos negativos, gostaria 

de parabenizar os senhores pela escolha de vida, por terem 

optado pela área dos concursos públicos que envolve uma 

grande variedade de oportunidades.

É claro que é uma escolha que deverá ser acompanhada 

de inúmeras renúncias, bem como é certo que tal processo será 

árduo e nem um pouco fácil, mas posso dizer, de carteirinha, 

que valerá muito a pena, pois trata-se de um caminho que 

mudará sua vida, a de sua família, a de seus filhos (presentes 

ou futuros), entre outras pessoas que fazem parte dela.

Fala, Aprovado_1 Ed.indb   19Fala, Aprovado_1 Ed.indb   19 02/08/2021   17:3702/08/2021   17:37



Casado, pai de dua
s filhas e 

trabalhando para s
ustentar a minha 

família, consegui es
tudar e ser 

aprovado para o c
oncurso de juiz de

 

Direito aos 41 ano
s de idade

David Weber Aguiar Costa
Policial Rodoviário Federal. Professor. Aprovado para o 

cargo de Juiz de Direito do Estado do Pará

Sou natural de Fortaleza, capital do Ceará. Como era 

costumeiro naquela época, os filhos constituíam suas res-

pectivas famílias e, se não tivessem condições financeiras 

para sair de casa, continuavam morando com os pais. Na 

casa da minha avó era exatamente assim. Foi lá onde nasci 

e passei grande parte da infância, com minha mãe, meu pai, 

meu irmão e alguns tios, tias e primos que se amontoavam e 

lutavam para saber em qual lugar armariam as respectivas 

redes para dormir no final da noite.

Perto dos meus 5 anos de idade, meu pai saiu de casa. 

Tivemos um período de grande escassez. Meu irmão teve que 

parar de estudar na 7a série e passou a trabalhar como auxi-

liar em uma academia do bairro para ajudar a nos alimentar.

Lembro muito vivamente que minha mãe passou a 

cuidar de senhoras idosas no bairro e me levava junto para 
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Maternidade e est
udo para 

concurso público: s
im, é possível!

Dayana Claudia Tavares Barros de Castro
Aprovada como analista do Ministério Público da União. 

Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 

(TJCE). Juíza do TJCE.

Olá, pessoal! É com enorme prazer que aproveito este 

espaço para falar um pouco sobre minha jornada no mundo 

dos concursos (concurseira, esposa e mãe). Espero que, de 

alguma forma, possa ser útil para quem segue firme nessa 

caminhada.

Sou Dayana Tavares, aprovada no último concurso para 

magistratura do TJCE.

Venho de uma família humilde da periferia de Forta-

leza. Estudei sempre com bolsa, em razão de meus pais não 

terem condições de pagar escola para mim nem para meus 

irmãos. Sempre valorizei muito o estudo. Mesmo com todas 

as limitações, sabia que só por meio dele poderia modificar 

minha realidade e a da minha família.

Sonhava em prestar vestibular para Direito, mas sabia 

que não seria fácil. Estudava em um colégio de bairro que 

sempre me deu todo apoio e suporte ao acreditar em mim e 
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De advogado a de
legado

Érico de Barros Palazzo
Delegado de Polícia da PCDF. Professor de Direito Penal 

e Processual Penal. Coordenador de carreiras policiais 

do Gran Cursos Online. Pós-graduado em Direito 

Administrativo pela FGV. Formado pelo UniCeub.

Meu nome é Érico Palazzo, sou brasiliense e filho de fun-

cionários públicos. Durante toda a vida, presenciei a qualidade 

de vida que meus pais tinham como funcionários públicos. 

Não éramos ricos, mas tínhamos muito se comparados com 

a média da sociedade brasileira. Fora a questão financeira, 

o que mais me chamava a atenção era a oportunidade de ter 

meus pais sempre presentes no meu dia a dia. Consequente-

mente, enxergava o que eles tinham como algo que gostaria 

para mim: a qualidade de vida, a estabilidade e a realização 

de um serviço relevante para o Brasil. 

Lembro-me de cursar Direito já com o propósito de ser 

funcionário público. Entretanto, durante a faculdade, esse 

desejo diminuiu e, ao me graduar, decidi me mudar para São 

Paulo. Lá, descobri uma nova realidade no mundo da iniciativa 

privada, algo com que não havia tido muito contato quando 

morava em Brasília.
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Aos 24 anos, apro
vado para 

delegado da Polícia 
Federal

Felipe Leal
Delegado da Polícia Federal. Professor de Direito Penal e 

Processo Penal. Um dia desses, concurseiro como você.

@prof.felipeleal

Olá, futuro(a) aprovado(a)! Sou Felipe Alcântara de Barros 

Leal, delegado da Polícia Federal, mestre em Direito Ambiental 

e Doutorando em Direito Policial. Todos possuem uma his-

tória nos concursos. Eis a minha, em breves linhas. Apenas 

um sobrevoo. Assim procedo com o objetivo de demonstrar, 

para muitos que vivenciam situações semelhantes, como é 

possível superar os desafios pessoais.

Muitos me perguntam como e quando comecei a estudar 

para concursos. São questionamentos válidos que responderei 

nas próximas linhas. Todavia, a indagação de mais relevo é 

por que iniciei meus estudos preparatórios. 

Então, vamos lá.

Aos 19 anos de idade, no terceiro período da faculdade de 

Direito, recebi uma das notícias mais importantes da minha 

vida: ia ser pai. Àquela altura, como muitos, ia assumir uma 

responsabilidade sem ter me planejado para tanto. Nos meses 
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A história da minh
a caminhada 

pode ser o início 
da sua!

Fernando Dias de Andrade
Juiz federal da Justiça Federal do Paraná e ex-juiz federal 

da Justiça Federal de São Paulo. Pós- graduado lato sensu 
em Direito Público pela Universidade de Brasília, em Direito 

Constitucional e em Direito Tributário pela Universidade 
Anhanguera. Ex-procurador da Fazenda Nacional no 

período de 2008-2017. Ex-delegado da Polícia Civil do 
Estado do Paraná (2008). Ex-técnico judiciário da Justiça 

Federal do Paraná (2004-2008). Foi aprovado 12 vezes em 
concursos públicos. Professor das disciplinas de Direito 

Constitucional e Direito Processual Penal.

Quem me conhece, sabe a empolgação e o amor que me 

tomam quando começo a conversar sobre concursos públicos. 

Os minutos voam e a cada momento me vem algo à cabeça 

para tentar passar minha experiência àqueles que estão na 

luta. Esses sentimentos são diretamente decorrentes da 

transformação que os concursos públicos acarretaram em 

minha vida.

O concurso é, para mim, um instituto, longe de ser per-

feito, mas extremamente republicano, pois permite que essa 

transformação atinja todos sem distinção, proporcionando 

que qualquer pessoa, que se proponha à qualificação, venha 

a ocupar cargos os mais relevantes.
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Acredite que você
 pode 

ser, persista até s
er e 

prepare-se para s
er!

Fernando Henrique Santos Terra
Promotor de Justiça no estado do Acre, aprovado em 4o 

lugar no último concurso realizado (2013). Aprovado em 

2o lugar para o cargo de analista ministerial também do 

Ministério Público do estado do Acre (2013). Aprovado 

na 2a colocação para o cargo de analista ministerial 

do Ministério Público do estado de Rondônia (2012). 

Aprovado para o cargo de analista processual do Tribunal 

de Justiça de Rondônia (2012). Aprovado para o cargo de 

oficial de Justiça do Tribunal do Estado do Acre (2011), 

além de em outros concursos. Pós-graduado em Direito 

Constitucional e Processo Civil. Professor de Direito Penal 

e Processo Penal.

Olá, amigo(a)! Eu me chamo Fernando Terra, sou pro-

motor de Justiça no estado do Acre e estou muito feliz de 

compartilhar com você um pouco da minha experiência com 

concursos públicos.

Minha trajetória começou em 2005, quando tinha 17 

anos e cursava o último ano do Ensino Médio. Nesse ano, 

concorri ao cargo técnico do Tribunal Regional Eleitoral de 

Goiás. Consegui ser aprovado, mas não em uma posição que 

me permitisse ser chamado. 
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De nerd roqueiro a
 

juiz de Direito 

Guilherme Madeira Dezem
Juiz de Direito. Mestre e Doutor em Processo Penal pela 
USP. Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Nasci em uma cidade do interior de São Paulo. Bebedouro 

é uma pequena comunidade distante 378 quilômetros da 

capital. Minha infância deu-se basicamente nos anos 1980 e 

sou fruto dessa geração.

Cresci achando que minha família pertencia à classe 

média. Hoje, contudo, minha visão mudou. Minha mãe era 

professora de escola estadual e sustentava a casa com seu 

salário de professora. Era ela que pagava as contas da edu-

cação de três crianças.

Lembro-me de que tínhamos uma televisão em preto 

e branco que pegava poucos canais. Basicamente, Globo e 

Record. Eventualmente, pegava também o SBT e, no final da 

década de 1980, a extinta TV Manchete. O bombril na antena 

para melhorar a imagem é um conceito que o leitor precisará 

do Google para entender.

Sobravam-me poucas opções de diversão na infância: 

esportes, livros e, aos domingos, tinha cinema após a missa 
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De aluno a delega
do 

e professor

Henrique Hoffmann
Delegado de Polícia Civil do Paraná. Ex-delegado de Polícia 

Civil do Mato Grosso. Premiado como melhor delegado de 

Polícia do Brasil na categoria jurídica. Autor e coordenador de 

Coleção. Professor e coordenador no Curso Verbo Jurídico. 

Colunista do Conjur e da Rádio Justiça do Supremo Tribunal 

Federal (STF). Professor da Escola da Magistratura do Paraná, 

Escola Superior de Polícia Civil do Paraná e Secretaria Nacional 

de Justiça. Foi professor do Complexo de Ensino Renato 

Saraiva, TV Justiça do STF, Secretaria Nacional de Segurança 

Pública, Escola de Magistratura do Mato Grosso, Escola do 

Ministério Público do Paraná, Escola de Governo de Santa 

Catarina, Curso Ênfase, CPIuris, Supremo e IMP. Mestre 

em Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. 

Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais.

www.henriquehoffmann.com

Apresentação e origem

Sou Henrique Hoffmann, professor de Direito Processual 

Penal, Legislação Penal Especial e Criminologia em cursos 

preparatórios para concursos e cursos de pós-graduação, 

palestrante, autor de diversos livros e artigos, mestre em 

Direito e, atualmente, delegado da Polícia Civil do Paraná. 

Quero apresentar minha trajetória para que, eventualmente, 

lhe sirva de inspiração.
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O caminho da fac
uldade até 

a aprovação no co
ncurso da 

Magistratura Feder
al

João Paulo Pirôpo de Abreu
Juiz federal. Professor universitário. Ex-promotor de 

Justiça, ex-advogado da União e ex-procurador da 

Fazenda Nacional. Mestre em Direito Constitucional pela 

Universidade Federal da Bahia. Pós-graduado em Direito 

Previdenciário. E-mail: joao.abreu@trf1.jus.br

Olá, amigo(a)! Venho aqui falar um pouco da minha vida 

estudantil, do meu estudo para concurso e da minha carreira 

profissional. Sempre fui acostumado a realizar provas de sele-

ção. Desde a infância, quando ingressei no Colégio Marista, 

tive de realizar uma prova de seleção. Nessa época, fiz prova 

de seleção tanto no Colégio Marista como no Colégio Antônio 

Vieira e fui aprovado em ambas.

Em razão de o Colégio Marista ser mais próximo de 

minha residência, estudei na mencionada escola do 1o ano do 

Ensino Fundamental até o 2o ano do Ensino Médio. No 3o ano 

do Ensino Médio, fui estudar no Colégio Sartre, que já era uma 

escola mais específica para a preparação para o vestibular.

Interessante é que desde a época da vida escolar, meu pai, 

que era da área jurídica, delegado de Polícia Civil, sempre me 

dava a Constituição Federal para eu ler, mostrava a biblioteca 
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Do estágio à Defe
nsoria Pública: 

em busca de um 
sonho!

Lídia Marangon
Defensora Pública do Distrito Federal, aprovada no I 

Concurso de Defensores Públicos da Defensoria Pública 

do Distrito Federal. Antes de integrar a carreira da 

Defensoria Pública, foi advogada, professora do curso 

de Direito do Centro Universitário Unieuro, em Brasília, e 

consultora jurídica da TV Justiça. Aprovada em mais de 

12 concursos públicos, começou a carreira de servidora 

pública com o cargo de técnica judiciária do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal. Em seguida, ocupou o cargo 

de analista do Ministério Público da União, tendo sido 

lotada no Ministério Público do Distrito Federal e dos 

Territórios, exercendo as atribuições nas Promotorias 

de Fundações e de Família. Atualmente, é defensora 

pública do Distrito Federal, coordenadora do Núcleo 

de Assistência Jurídica de Brazlândia (DF), membro do 

Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito 

Federal, pós-graduada em Direito Público, coordenadora 

dos Cursos de Defensoria Pública do Gran Cursos Online, 

palestrante, professora de Direito Processual Civil e 

membro do grupo – As Defensoras.

Olá, querido(a) leitor(a)!

É um grande prazer estar aqui com você para contar 

um pouco da minha jornada de estudos e aprovações em 

concursos públicos.
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Gente comum tam
bém passa

Luana Vaz Davico
Delegada de Polícia do Distrito Federal. Bacharel em Direito 

pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Pós-graduada 

em Direito Penal e Processo Penal pela UFG. Ex-estagiária e 

ex-assessora do Ministério Público de Goiás. Professora de 

Legislação Penal Extravagante e coordenadora de Carreiras 

Policiais no Gran Cursos Online.

Em 2014, estava no auge da vida. Auge porque, aparente-

mente, tinha tudo de que precisava e havia alcançado muito 

mais do que imaginava.

Sou filha de um argentino, professor de Espanhol, e de 

uma dona de casa. Irmã mais nova (gêmea) de quatro filhos. 

Por ser professor, meu pai sempre nos ensinou uma máxima: 

“Estude!”. Ele se esforçou ao máximo para isso. Nunca tive 

luxos, nem material ou roupas descoladas, mas, quando era 

estudo, meus pais sempre se sacrificaram para nos propor-

cionar essa via.

No interior é assim: você segue e cuida do negócio da 

família. O filho do padeiro cuida da padaria, o da confecção, 

da lojinha, o filho do político vira político também. O mundo 
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A trajetória da min
ha 

felicidade profission
al

Matheus Carvalho
Procurador da Fazenda Nacional. Professor de Direito 

Administrativo. Especialista em Direito do Estado. Mestre em 

Políticas Sociais. Autor do Manual de Direito Administrativo.

Sou Matheus Carvalho, atualmente procurador da Fazenda 

Nacional, professor de Direito Administrativo e autor do Manual 

de Direito Administrativo, que está na 9a edição. Atualmente, 

minha carreira me dá muito orgulho, todavia mais orgulho 

tenho da minha trajetória até chegar a esse ponto. 

Aos 11 anos de idade, meu pai morreu em decorrência 

de um câncer de esôfago, deixando minha mãe com a res-

ponsabilidade de me criar e me educar sem a figura paterna. 

Durante minha adolescência, não tinha a menor ideia 

de qual seria a minha profissão, mas sempre admirei muito 

meus professores e a docência era uma atividade que me 

parecia bonita e frutífera. 

No entanto, dada a conjuntura do momento, inscrevi-me 

no vestibular de Direito e fui aprovado no primeiro semestre 

da Universidade Federal da Bahia. Ao mesmo tempo, comecei 
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Faça dos seus est
udos uma 

verdadeira profissã
o!

Matheus Kuhn Gonçalves 
Promotor de Justiça. Ex-defensor público. Pós-graduado 

em Penal, Processo Penal e Combate à Corrupção. Mestre 

em Ciência Jurídica. Professor universitário, de pós- 

-graduação e cursos preparatórios para concurso público e 

OAB. Autor de obras jurídicas. 

Iniciei minha carreira de estudos para concursos públicos 

ainda na época da faculdade. Sou filho de pais professores e 

sempre fui incentivado a buscar uma carreira pública que 

me proporcionasse a tão sonhada estabilidade.

Encerrei minha jornada de estudo em 2014, aos 24 anos, 

quando tomei posse como membro no Ministério Público de 

Rondônia, estado em que nasci. Obviamente que, até chegar 

a esse momento, houve um longo caminho a ser percorrido. 

Contarei a você minha trajetória nos próximos parágrafos.

Na carreira dos estudos, fiz aproximadamente 26 concur-

sos públicos, dos quais obtive 14 reprovações e 12 aprovações.

Após ingressar na Universidade Federal de Rondônia, à 

época, com 16 anos, comecei a fazer meus primeiros concursos 

públicos. Era jovem e queria ter meu próprio dinheiro.
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Acredite: nem sem
pre escolhemos o 

concurso. Às veze
s, ele nos escolhe

Mayara Tachy
Defensora pública do Distrito Federal aprovada em 

sétimo lugar, com atuação no Tribunal do Júri. Aprovada 

em primeiro lugar para analista do Ministério Público da 

União. Com apenas seis meses de estudo, exerceu o 

cargo por dois anos, quando tomou posse na Defensoria 

Pública do Distrito Federal. Aprovada, ainda, nos seguintes 

concursos: Ministério da Fazenda, Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários, Tribunal Regional Federal da 1a 

Região, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

e Procuradoria Federal. Professora de Processo Penal e 

Legislação Especial.

Há quem diga que não somos nós que escolhemos o 

concurso, mas é ele que nos escolhe... Sou a prova disso!

Vim para Brasília em 2007, para acompanhar minha 

família, quando meu pai assumiu um cargo em uma autar-

quia. Nascida no Rio de Janeiro e criada em Belém do Pará, 

relutei muito em tomar a decisão: teria que ficar, pelo menos, 

mais um ano na faculdade, em razão da diferença na grade 

disciplinar do curso.

Acabei decidindo arriscar e ver o que o destino me 

reservava. Vim e me apaixonei, mas o destino prega peças. 
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Agora você é fed
eral!  

Meu caminho para
 a Magistratura

Otavio Torres Calvet
Juiz do Trabalho no Tribunal Regional de Trabalho do Rio 

de Janeiro. Mestre e doutor em Direito do Trabalho pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Colunista da 

revista eletrônica Consultor Jurídico (Conjur). Coordenador 

pedagógico e professor da pós-graduação on-line da 

Faculdade Atame e do Atameplay. Membro honorário do 

Instituto dos Advogados Brasileiros. Pesquisador do Grupo 

de Estudos de Direito Contemporâneo do Trabalho e da 

Seguridade Social – Universidade de São Paulo e diretor da 

Escola Associativa da Associação Brasileira de  

Magistrados do Trabalho.

Minha história para a conquista do cargo de juiz do Tra-

balho foi, na verdade, uma narrativa de vida, uma construção 

feita tijolo por tijolo, com raízes na cultura que me foi pas-

sada pelos meus pais. Começou cedo, quando eles decidiram 

renunciar a muitos prazeres da vida adulta para propiciar 

excelente educação aos quatro filhos.

A filosofia de vida de meus pais, ou melhor, da minha mãe 

(a que meu pai aderiu, óbvio) era empregar toda a energia na 

formação dos filhos, transformando os quatro em cidadãos 

produtivos e responsáveis. Éramos classe média e residíamos 
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As rosas (e os e
spinhos) 

do caminho

Renato Cesar Guedes Grilo
Doutorando e mestre em Direito pelo Centro Universitário 

de Brasília. Professor da Pós-graduação lato sensu da 

Faculdade Presbiteriana Mackenzie – Brasília. Procurador da 

Fazenda Nacional (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional/

Advocacia Geral da União [PGFN/AGU]). Assessor de 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

“Candidato, o gestor público pode comprar flores ou 

rosas?”. Essa foi uma pergunta que me fizeram na banca de 

Direito Financeiro da prova oral do concurso de procurador 

da Fazenda Nacional. 

Em provas orais, é comum identificar a eleição de uma 

determinada banca ou examinador para fazer o papel de 

“arguidor psicológico”, ou seja, aquele que terá a missão de 

testar sua capacidade de resistência. 

A pergunta sobre as rosas, em uma banca de Direito 

Financeiro, certamente tinha como finalidade o teste da esta-

bilidade emocional do candidato. A banca quer testar se, no 

futuro, em uma audiência, sustentação oral ou defesa de uma 

tese controvertida, o candidato terá condições emocionais de 
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Aos 22 anos, 
promotor de Justiç

a

Rodrigo José Dantas Lima
Membro do Ministério Público de Rondônia. Atualmente 

titular da 4ª Promotoria de Justiça da capital. Professor 

de Direito Processual Penal. Servidor público concursado 

desde os 18 anos, tendo experienciado as esferas municipal 

e federal.

Procurarei nestas linhas contar não uma história de 

vida, mas um relato objetivo do caminho trilhado em alguns 

concursos públicos a que me submeti, na medida em que 

possa ser útil a inspirar concurseiros, pois sabemos o quão 

motivador é saber de histórias exitosas, afastando a descrença 

em si mesmo.

Minha trajetória em certames públicos começou cedo, 

muito antes de eu sequer sonhar em almejar um cargo público, 

aos 10 anos de idade, quando prestei o concurso de admissão 

à então 5ª série do 1º grau em uma escola pública, o Colégio 

Militar do Exército, em Manaus (AM). Já à época, não havia 

vagas suficientes para tantos interessados, daí porque o 

concurso público, para o qual aportavam algumas centenas 

de candidatos, tendo sido aprovado em 8º ou 9º lugar – pelo 

que me recordo, para as vagas destinadas a filhos de milita-

Fala, Aprovado_1 Ed.indb   181Fala, Aprovado_1 Ed.indb   181 02/08/2021   17:3702/08/2021   17:37



O guri que não de
sistiu

Rogerio de Vidal Cunha
Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná. Foi advogado e analista judiciário: oficial de 

justiça da Justiça Militar Federal. Professor de Direito 

Tributário e de Processo Civil.

Olá, meu querido! Espero que esteja esperançoso e focado 

ao ler este livro. Como diz a música, “Deixa eu me apresentar”. 

Sou Rogerio de Vidal Cunha, um gaúcho radicado no Paraná 

desde 2012 e, atualmente, juiz de Direito no Tribunal de Jus-

tiça do Estado do Paraná e professor de Direito Tributário e 

de Processo Civil. Vou aproveitar essa grande oportunidade 

de dividir com você um pouco do meu caminho, do sonho à 

realidade da aprovação.

Bom, no começo de tudo, tinha um guri (menino lá no 

Rio Grande do Sul) que um dia viu um juiz na televisão e disse 

para a mãe: “Quero fazer aquilo”. Muitas pessoas, considerando 

que éramos bem humildes na época, diriam: “Não, é muito 

difícil ser juiz. Só filho de juiz consegue”, mas não Dona Maria 

da Conceição de Vidal Cunha, não aquela baixinha. Ela olhou 

para mim e disse: “Então vai lá, estuda, lê bastante que um dia 
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Duvide do destino: 

acredite em você!

Ruth Araújo Viana
Juíza do Estado do Rio Grande do Norte. Promotora de 

Justiça no Estado do Tocantins (2014-2020). Doutoranda 

em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza 

(2018 a atual). Mestre pelo curso de Mestrado em Direito 

Constitucional na Universidade de Fortaleza no Ceará 

(2012). Membro colaborador da Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Professora da Pós-

-graduação Fa7 e do curso preparatório para concursos 

públicos THEMAS. Especialista em Direito Penal e 

Processo Penal pela Faculdade Entre Rios Piauí (2012). 

Especialista em Direito Constitucional pela Faculdade 

Entre Rios Piauí (2014). Especialista em Estado de 

Direito e Combate à Corrupção pela Escola Superior da 

Magistratura Tocantinense (2017). Graduada em Direito 

pela Universidade de Fortaleza (2010). Tem experiência na 

área Penal, Processo Penal, Direito Constitucional e Direito 

Administrativo. Trabalhou como professora na Universidade 

de Fortaleza (Unifor), na Pós-Graduação e na Graduação. 

Autora de obras jurídicas. Palestrante.

Ainda me lembro do dia em que colei grau e me tornei 

bacharela em Direito. Naquela data, toda a minha família 

compareceu para a cerimônia de colação. Foram muitas fotos, 

muitos sorrisos e muita comemoração. Estava me sentindo 
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Mão de Deus e d
edicação são 

imparáveis para qu
em sabe 

aonde quer chega
r

Sandro Caldeira Marron da Rocha
Palestrante. Escritor. Delegado de Polícia Civil do 

Estado do Rio de Janeiro. Mestrando em Criminologia 

na Universidade Fernando Pessoa, em Porto (Portugal) 

Especialista em Direito Penal e Processo Penal. 

Coordenador em cursos de pós-graduação. Professor 

em cursos preparatórios para concursos públicos. 

Professor em cursos preparatórios para exames da OAB. 

Especialista em Didática e Metodologia do Ensino Superior. 

Articulista e palestrante, com vários trabalhos publicados 

na imprensa especializada. Criador do Método Um Jeito 

Legal de Estudar Direito. Especialista em alta performance 

humana na área da Educação. Especialista em Linguagem 

Ericksoniana Aplicada. Criador do Método de Blindagem 

Sistêmica para Provas e Concursos – Método Armored. 

Instagram: @sandrocaldeira

Site: www.sandrocaldeira.com

Tudo certo, blindado(a)? Meu nome é Sandro Caldeira, 

sou delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, onde o concurso 

para delegado de Polícia possui um dos maiores graus de difi-

culdade em carreiras policiais do Brasil. Aceitei participar da 

missão de escrever este livro com vários outros colegas, falando 

sobre nossas histórias de vida, buscando trazer motivação 

para você e fazendo-o(a) se reconectar com aquilo que há de 
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Sempre me surpr
eendia em 

cada etapa que av
ançava 

nos concursos púb
licos

Werner Rech
Defensor público do Distrito Federal, aprovado no 

concurso de 2013. Pós-graduado em Direito Público 

pela Universidade do Sul de Santa Catarina, em Análise 

Financeira pela União Pioneira de Integração Social 

e em Direito e Contemporaneidade pela Escola da 

Magistratura do Distrito Federal. Também foi aprovado 

para os cargos de assistente de Negócios da APEX, 

técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e dos Territórios, analista do Tribunal Superior 

Eleitoral, Ministério Público da União e Supremo Tribunal 

Federal e oficial de Justiça do Tribunal Regional do 

Trabalho da 9ª Região.

É comum termos nas redes sociais uma enxurrada de 

mensagens positivas e de superação, para que continuemos 

estudando firmes, em larga escala criada por professores 

que conseguiram alcançar o sonhado cargo público. Eu me 

incluo entre esses que disseminam mensagens positivas para 

que todos, por meio de seus respectivos esforços e estudos, 

consigam chegar também ao cargo desejado.

No entanto, é fácil falar do alto do sucesso concurseiro. 

Difícil é viver as incertezas do dia a dia dos estudos e pres-

sões tanto familiares como sociais. Nem falo da pressão dos 
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De repente 40

Zenice Mota Cardozo 
Juíza de Direito. Bacharel em Direito e em Ciências 

Contábeis. Especialista em Direito do Trabalho (UniBrasil), 

Direito Processual Civil (Uninter) e Direito Processual Penal 

(Gama Filho). MBA em Gestão Pública (Uninter)

Quinze anos de advocacia intensa e, em certa data, 

percebi que era muito trabalho e não tinha ainda me reali-

zado profissionalmente. Gostava muito do que fazia, amava 

o Direito, mas não tinha estabilidade, não me sentia segura 

nem feliz. Sabia que queria continuar trabalhando com Direito, 

mas não queria mais a advocacia como profissional liberal/

empresária. Queria a segurança de uma carreira no serviço 

público. Queria ter férias de 30 dias que nunca havia usufruído. 

A constatação veio logo acompanhada de insegurança: aos 37 

anos, era tarde demais para mim. Além do escritório, tinha 

filhos menores, marido estabilizado na profissão. Não tinha 

como parar tudo porque não tinha certeza da concretização 

do projeto. E se não conseguisse? Talvez fosse tarde demais 

para retomar. 

Decidi, então, que diminuiria o ritmo de trabalho no 

escritório e me matricularia em um cursinho preparatório. 
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