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Prefác io

Roberto Lima é uma pessoa de brilhante inteligência e de 
grande sensibilidade. Com sua formação em Psicologia e Direito, 
sempre buscou aplicar as leis avaliando não somente o fato em 
si, mas também os seres humanos nele envolvidos. No exercício 
de suas funções, foi sem dúvida, um grande Delegado de Polícia 
Federal, instituição das mais respeitadas em todo o País. É também 
um notável Professor.

Agora, na terceira edição do seu livro, escreve para as mulhe-
res, e, de forma especial, para as mulheres concurseiras. Sua obra 
é um brinde para este segmento da sociedade, mulheres, gênero 
que representa 52% da população e são as mães dos outros 48%. 
São as guardiãs da vida. 

É uma obra feminina, sem dúvida. Não que não possa ser 
lida por homens. Acho até que eles devem lê-la e absorver tudo 
que nela está escrito. 

Acredito que sua inspiração veio também de sua atuação 
como Policial Civil na Delegacia de Atendimento à Mulher, Uni-
dade Policial que tive a honra de ser uma das fundadoras aos 19 
de novembro de 1985. Como Delegada Titular cabia-me avaliar 
o perfil e desempenho de cada policial ali lotado para que pudés-
semos dar, a contento, a resposta positiva que a sociedade ansiava.

Faz-se importante lembrar que a violência, o preconceito e 
a discriminação contra a mulher datam do início da história da 
humanidade.  À primeira mulher criada por Deus, Eva, é atribuída 
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a responsabilidade pelo pecado quando “seduziu” o “incauto” Adão 
para comer o fruto proibido. Daí, todos os seres humanos teriam 
nascido com o “pecado original”.

Relembrando rapidamente sobre a criação das Delegacias 
de Mulheres no Brasil, temos que ressaltar que na década de 70 e 
até meados da década de 80 do século passado, uma avassaladora 
violência contra a mulher passou a tomar conta do País. Ocorre-
ram muitos homicídios, amplamente divulgados pela imprensa, e 
via-se a absolvição de seus assassinos, sob a alegação da “legítima 
defesa da honra”, instituto jurídico criado por brilhantes advogados 
e inexistente nas cláusulas excludentes de ilicitude definidas no 
artigo 23 do Código Penal Brasileiro.

Neste contexto, que era também o de abertura democrática 
no Brasil, o universo feminino mobilizou-se e através de movi-
mentos sociais exigiu, do Governo, a criação de Unidades Poli-
ciais especializadas no combate à violência contra a mulher, em 
suas mais diversas formas: física, psicológica, sexual, patrimonial 
e contra a vida.

Foi assim, nesta ambiência, que nos coube criar a Delegacia 
de Mulheres de Belo Horizonte. Lá estamos eu, o então estudante 
de Psicologia Roberto Lima e mais algumas dezenas de grandes 
policiais que fizeram da Delegacia de Mulheres de Belo Horizon-
te modelo em nível nacional e internacional. Sem dúvidas, uma 
importante conquista!

Nesta breve digressão e por questão de justiça ressaltamos 
o trabalho e competência de Roberto Lima não somente no 
combate à violência doméstica e na busca da reestruturação 
das famílias, mas também na apuração de crimes sexuais, onde, 
com inteligência e perseverança, desvendou muitos estupros de 
autorias desconhecidas.

Agora, vem novamente nos brindar com sua competência, 
nesta sua obra dedicada às mulheres. 

Utilizando-se de uma didática incrível, Roberto Lima apre-
senta sua obra com artigos dedicados às concurseiras (tópico 14) 
mostrando a adversidade de ser mulher com múltiplas tarefas tais 
como ser mães, esposas, donas de casa e ainda enfrentar o desafio 
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do concurso, seja ele público ou privado, vendo-o como instru-
mento de libertação. E realmente entendo que é uma libertação 
das mais importantes: a libertação financeira. 

Como marido e pai, ressalta seu amor e respeito pela esposa 
e filha. Descreve a ascensão da mulher no mercado de trabalho, 
reportando-se à sua evolução até chegar a cargos tradicionalmente 
ocupados por homens.

Deixa claro que nos concursos as mulheres formam uma 
heroica maioria com cinquenta e quatro por cento dos candidatos. 
De forma jocosa, passeando pela música lepo lepo, sucesso no car-
naval de 2014, faz alusão a pouca possibilidade da mulher deixar-se 
enganar por aquele pretenso namorado que quer seu dinheiro. 

Como não poderia deixar de ser, também reporta-se às mães: 
Concurso: a Mãe de muitas mães; Concurseira é a Mãe, Mães do 
Passado, Presente e Futuro e Se Dependesse das Mães ... .

Mostra a importância das relações interpessoais, dos sentimen-
tos nobres e da importância das relações familiares em prestigiar 
e aplaudir a concurseira. Defende o amor e o incentivo à elas.

Demonstrando a coragem da mulher, o autor retrata o reco-
nhecido equívoco do lendário líder político Luiz Carlos Prestes 
quando num primeiro momento não permitiu o ingresso das 
mulheres na “Coluna Prestes”. 

Demonstra também que há mulheres que o dinheiro não 
compra e que para as outras sempre existe um opressor que atrasa 
a vida delas.

Roberto Lima finaliza a sua obra com lindos “Poemas De-
dicados às Mulheres Concurseiras”, não sem antes reportar-se a 
sua esposa, sua filha, alunas e colegas de trabalho. Reportou-se 
também a mim, o que muito me honrou e me faz acreditar que 
esta menção, bem como a que abriu o tópico 14 da obra, deve-se 
à amizade e respeito mútuo que nos nutre ao longo de décadas. 
Estes poemas encantarão a todos, sobretudo às pessoas que atuam 
na área do Direito.

Este livro que traz poemas, artigos, traz também publicações 
ocorridas no Jornal Hoje em Dia, numa compilação de impor-
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tantes temas essenciais para as mulheres, sobretudo as concurseiras. 
Lança luz num iluminar de encorajamento, estímulo e valorização 
da mulher.

A você, Dr. Roberto Lima, tomo a liberdade de lhe agradecer 
em nome e todas nós: Elaines, Marias, Cecílias, Erikas, Paulas, Anas, 
Flávias, Olgas, e tantos e tantos outros nomes.

Muito obrigada! 

Elaine Matozinhos
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Prefác io 2 

Roberto Lima merece o mais entusiasmado aplauso pela 
contribuição dada a todos os concurseiros do nosso país ao com-
partilhar suas experiências e lições. Para fazer uma contribuição 
relevante é preciso uma história de sucesso, ou seja, ter algo para 
contar, e um bom coração, responsável pela disposição de dizer 
algo que fará a diferença.

O sucesso do autor em inúmeros concursos o habilita ple-
namente a traçar um planto tendente ao sucesso e a esse mérito 
se alia a concisão de suas orientações, o que ajuda a acalmar o 
coração agitado de quem tem muita matéria para estudar. Nesse 
sentido, e comprovando, mais uma vez a máxima popular de que 
“tamanho não é documento”, eis aqui o livro Como Passei em 15 
Concursos. O fato de a obra vir a lume confirma a segunda virtude, 
que é a de ensinar o que sabe.

Este trabalho é apresentado de forma objetiva e com excelen-
te conteúdo, o que já se pode observar pela leitura de seu sumário. 
Como se pode perceber, o autor aborda os temas mais relevantes 
na preparação para provas e concursos. Ao lado das técnicas e da 
narrativa de sua experiência temos também o conteúdo motiva-
cional, que não pode ser esquecido.

O concurseiro, em sua caminhada rumo ao sucesso, precisa 
de exemplos, de ferramentas e de inspiração para não perder de 
vista seus objetivos, para não cometer erros desnecessários e não 
correr o risco de abandonar a promissora jornada.
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O Professor Roberto Lima trouxe a visão de mundo daque-
les que carregam a esperança em um futuro melhor para si, para 
seus filhos e para a sociedade de um modo geral. Essa visão, na 
qual qualificação, trabalho duro e igualdade social não são apenas 
desejos, mas realidades a caminho, me traz ânimo para caminhar 
e a certeza de que estamos no rumo certo. Afirmo que essa é 
uma percepção compartilhada, pois quando se lança um livro de 
preparação para concursos o objetivo é não só atender o anseio 
do concurseiro, mas também, de modo reflexo, melhorar o serviço 
público e as instituições, preenchê-las com gente empenhada e 
batalhadora, que tem noção exata do tamanho da responsabilidade 
que é servir o próximo, fazer parte do gérmen que resultará em 
um país próspero justo, honesto e decente que desejamos.

Igualmente, agradeço a honra de ser mencionado neste livro, 
o que demonstra que o autor é cuidadoso em citar fontes ante-
riores, às quais acresce suas boas lições, enriquecendo a biografia 
da disciplina e o arsenal ade técnicas e orientações ao dispor dos 
concurseiros. É exatamente assim que iremos progredir: cada qual 
assimilando o conhecimento posto e somando a esta construção 
em curso aquilo de bom que há dentro de si e de sua história.

Por tudo isso, aplaudo na pessoa do autor o seu desprendi-
mento, seu esforço, seus resultados memoráveis, e, em particular, a 
obra ora prefaciada. É uma satisfação imensa saber que comparti-
lhamos uma visão de futuro e também as prateleiras e ambientes 
de estudo daqueles que seguem a trilha do serviço público.

Ao excelente Delegado e Professor, cujo sucesso só fará crescer, 
meu elogio. Outro, maior ainda, aos leitores que se dedicarem a essa 
agradável e útil leitura. É um manual direto e prático, um roteiro 
passo a passo que contribuirá para o êxito do leitor nos concursos.

William Douglas
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I n t rodução

Fracassei em alguns concursos. Mas nunca desisti de tentar 
o próximo, até porque, desde a adolescência, estava claro que o 
serviço público era a chance de ter um emprego estável, podendo 
assim financiar meus estudos. Mais do que isso: em alguns mo-
mentos da minha vida, passar transformara-se quase numa questão 
de sobrevivência.

Aprendi com as derrotas e com as vitórias. Venci, graças a 
Deus, quinze batalhas de concursos públicos (dezesseis, se somar-
mos o exame da OAB). Venci outras três batalhas de vestibulares, 
sendo um na PUC/MG e dois na UFMG (Psicologia e Direito). 

Concluída a formação superior, algumas especializações e o 
mestrado em Educação pela UNICEN – Universidad de la Provín-
cia de Buenos Aires - tive oportunidade de proferir palestras sobre 
como passar em concursos. Este livro decorre, pois, de pedidos de 
alunos que, além do que digo durante as aulas e palestras, querem 
contar com um texto escrito para consultas. 

Nesta 3ª edição há artigos e poemas dedicados às “concur-
seiras”, que são guerreiras e afáveis ao mesmo tempo. Na minha 
trajetória por várias repartições públicas, tive a honra de ser subor-
dinado a várias mulheres. E sei da luta que elas travam diariamente. 

Por meio dos artigos que escrevo semanalmente do Hoje em 
Dia de BH, já prestei várias homenagens a vocês, mulheres. Então, 
por sugestão do editor, incluímos artigos em que falo sobre mães, 
irmãs, filhas... Também decidimos transcrever uma coletânea de 
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poesias sobre mulheres que triunfaram nos concursos. Caso você, 
leitora, não possa ler todos os versos, leia ao menos a sequência de 
poemas que começam com a declaração de amor de um advogado 
a uma juíza (concurseira de carteirinha) e, passando por despachos, 
pareceres e alegações, chega à sentença. Trata-se de um “verdadeiro 
e romântico processo”. 

Quanto às dicas de memorização, abordo as relações inter-
pessoais para análise dos sentimentos (bons e ruins) que podem 
ser despertados entre os que te rodeiam. É possível direcionar estes 
sentimentos para os seus objetivos. 

Mencionarei as armadilhas que surgiram neste mercado de 
concursos. Existem os vendedores de sonhos, que levam muitos a 
comprar pesadelos. Existem os que sonham... apenas sonham. Mas 
existem os que transformam sonhos em realidade. É um engano 
pensar que estes são mais inteligentes que você, até porque a medida 
da inteligência é algo que perdera o sentido na moderna Psicologia. 

O que importa não é a medida da inteligência e sim a 
qualidade dela. O mesmo ocorre com os estudos. Nesse sentido, 
quem nunca se inquietou com a constatação de que um vizinho 
estudava pouco e passou; e que outro, estudando muitas horas por 
dia, não passou?

Ao final da leitura deste livro você estará convencido do 
que agora afirmo: o segredo do sucesso não é a quantidade dos 
estudos, mas a qualidade deles. E o que é qualidade para os fins de 
concurso? A resposta está nas páginas deste livro. 

Boa leitura!
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Do f inal para o começo : 
concursos em que passe i

Não pretendo transformar este livro numa autobiografia. Mas 
é natural que o leitor e a leitora, antes de qualquer dica, queiram 
saber em quais concursos passei. Por outro lado, não faz sentido fazer 
a mera descrição sem mencionar as motivações que tive para me 
inscrever... preparar meus estudos... comparecer ao local das provas... 
etc. Farei, pois, um breve histórico revelador dessas motivações.

Dizem que o bom jurista é um médico frustrado. É por isso 
que falamos, por exemplo, em remédios constitucionais em vez de 
providências judiciais que asseguram nossos direitos fundamentais. 
Não sei se sou um bom jurista. Mas, desde a infância, meu sonho 
era estudar Medicina. No entanto, são poucas as possibilidades de 
sonho para o filho de um motorista do Ministério da Educação, 
com outros sete para criar. Mas foi de infinito valor a herança moral.

Morávamos numa casa instalada numa escola-horto, man-
tida pelo Ministério da Educação em Leopoldina/MG, a Atenas 
de Minas, título que deriva da bela Catedral daquela cidade. O 
cargo de Motorista de meu pai, e mais o fato de morarmos no 
local de trabalho dele, conferia-lhe a possibilidade de dedicar 
mais tempo à família. 

Das atividades informais típicas de um menino pobre, 
lembro-me da venda de pipas que eu mesmo fazia, de peões 
que eu mesmo torneava, de carrinhos de rolimã que eu mesmo 
fabricava. Era uma atividade quase lúdica, pois os clientes tam-
bém eram crianças.



O que importa não é a 
medida da inteligência e sim 
a qualidade dela. O mesmo 

ocorre com os estudos. O 
segredo do sucesso não é a 

quantidade dos estudos, mas 
a qualidade deles. E o que 
é qualidade para os fins de 

concurso? 

A resposta está nas  
páginas deste livro.

a 3ª edição deste livro há artigos e poemas 
dedicados às mulheres concurseiras, que 
são guerreiras e afáveis ao mesmo tempo. 
Na minha trajetória por várias reparti-

ções públicas, tive a honra de ser subordinado a várias 
mulheres. E sei da luta que elas travam diariamente. 

Assim, por sugestão do editor, incluímos artigos em 
que falo sobre mães, irmãs, filhas... Também decidimos 
transcrever uma coletânea de poemas sobre uma mulher 
distinta e especial. Concurseira de carteirinha, ela tomou 
posse no cargo de Juiza. Os versos começam com a decla-
ração de amor de um advogado. Depois vem o despacho... 
o parecer do pai... o aditamento... as alegações de mãe...

Afinal - convém falar diretamente às mulheres - nunca 
se esqueçam que Juíza também tem pai... tem mãe... 
tem encantos e se encantam. É por isso que, além do 
despacho, a sentença não pode faltar à coletânea de 
versos. Vocês — mulheres, verão que se trata de um 

“  verdadeiro e romântico processo”. 
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conheça as dicas de uma  

pessoa comum e sua trajetória de porteiro a delegado federal

(agora16)

Advogado pela UFMG (1993) especialista em 
magistério Jurídico pela UTRAMIG (1995) 

especialista em Políticas de Segurança 
Pública pela ANP/Polícia Federal (2008) 

e mestre em Educação pela UNICEN – 
Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires (2015) com a 
tese Pedagogía del Abogado (Pedagogia do 
Advogado). Entre outros cargos públicos, foi 
aprovado e exerceu o de delegado federal 

durante 15 anos. Leciona Direito Penal, 
Processo Penal e Direito Administrativo 
desde 2005. Faz palestra sobre técnicas 
de estudos e memorização, o que tem 

ocorrido em escolas e faculdades, e também 
em clínicas de recuperação de drogados, 
igrejas, corretoras de seguros, times de 
futebol, etc. Afinal, o livro “Como Passei 

em 15(agora 16) Concursos” não é apenas 
sobre técnicas de estudos. É também para o 
desenvolvimento da mentalidade vencedora.
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