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Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie; repreende o 
sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio; 
ensina o justo e ele aumentará em entendimento. O temor do Senhor 
é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo a prudência.

Provérbios 9:8-10



O concurso público é como uma fila. Ao começar a estudar, você entra 
na fila. Mantenha-se estudando, persevere, e um dia chegará sua vez de 
ser aprovado.

Mas e se for possível entrar na frente dessa fila? 
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APRESENTAÇÃO 

“Como furar a fila em concursos públicos” pode parecer um títu-
lo bastante pretencioso. Não só pretencioso, mas talvez um pouco 
pedante e até ofensivo. “Furar uma fila” é uma conduta condenável e 
antiética, algo distante das intenções deste livro. Talvez o título mais 
apropriado fosse “Como passar no seu próximo concurso”, pois tra-
taremos, em verdade, de estratégias objetivas focadas na aprovação 
direcionada a um concurso próximo, em curto prazo. É fato que isso 
implicará na sua aprovação na frente de pessoas que começaram a estu-
dar antes de você, que entraram na fila dos concursos na sua frente (daí 
o “furar a fila”), mas fazer essa referência no título pode indicar uma 
inversão de propósito, valorizando demais o prejuízo dos concorrentes 
que ficaram para trás, quando na verdade o objetivo está unicamente 
em providenciar o seu sucesso pessoal. Apesar disso, optei por ele pelas 
razões que descrevo a seguir.
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Eu estava beirando a depressão. Pensava que nunca seria nada na 
vida. Pensava que jamais conseguiria passar num bom concurso públi-
co. Que estava além de minha capacidade. Era um advogado infeliz que 
detestava o que fazia. Tentava estudar, já havia tentado vários concur-
sos, sem chegar nem perto de um resultado positivo. Com a carteira da 
OAB na mão, me obriguei a continuar advogando, embora detestasse 
aquilo. Continuei tentando concursos. Estudava mal, sem foco, sem 
rumo, sem planejamento, sem vontade. O resultado era zero. Não con-
seguia avançar. A frustração começou a me consumir por inteiro. Nem 
estudava nem trabalhava satisfatoriamente. Após um momento de total 
desespero, tive uma epifania. Resolvi largar tudo e me dedicar exclusi-
vamente a estudar, embora duvidasse das minhas aptidões. Mas não me 
restava mais nada, era a única e última opção além da depressão.

Eu não sou nenhum gênio, mas sempre fui um estrategista. Sem-
pre elaborei minhas próprias estratégias de estudo para passar por 
média na escola e na faculdade sem muito esforço. Mas nunca pensei 
que poderia usá-las para passar em concursos públicos. Pensei que as 
melhores estratégias já haviam sido descobertas pelas maiores auto-
ridades no assunto, e o que eu tinha que fazer era seguir a multidão. 
Entrar na fila. Mas estava errado.

Quem passa em concursos públicos? Como eles estudam? O “cami-
nho das pedras” dado pelas grandes autoridades em concursos públi-
cos é longo demais. Perceba que esses especialistas são sempre pessoas 
superinteligentes, gênios, intelectuais, nerds, estudantes compulsivos, 
ou qualquer coisa do tipo. São excepcionais. Somente excepcionais 
conseguem trilhar esse mesmo caminho de maneira eficiente. Eu não 
sou igual a eles, então não posso fazer igual a eles, ou nunca atingirei o 
meu objetivo.

Dediquei os primeiros dias a elaborar a melhor estratégia de estu-
dos. Estudei e pesquisei sobre as provas, editais, conteúdo, professores, 
métodos, tentei elaborar um método otimizado, com máximo aprovei-
tamento, para superar as minhas limitações. Como vencer pessoas mais 
experientes, mais estudiosas, mais inteligentes e mais bem preparadas 

do que eu? Eu precisava pensar em algo a mais. Se eu era incapaz, me 
tornaria capaz por minha própria força. Pelo meu próprio braço.

Comecei meu planejamento olhando para os lados. Precisava achar 
uma maneira de ser melhor que meus concorrentes. Percebi que todos 
faziam a mesma coisa, seguiam uma mesma linha, estudavam da mes-
ma forma, e que não era uma forma eficiente. Projetei, então, uma 
maneira de fazer melhor. De passar à frente. Pensei e ponderei sobre 
material, cursinho, videoaula, livro, apostila, legislação, jurisprudência, 
como, quando, onde, por onde, por quanto tempo deveria estudar. 
Desenvolvi estratégias para identificar os melhores certames, prever as 
questões, estudar e absorver o máximo de conteúdo útil para a prova no 
menor tempo possível. Não queria mais passar anos e anos de estudo, 
frustração e reprovação. 

O que se seguiu foi fantástico. Eu não esperava que fosse dar tão 
certo. Mas deu.

Com apenas duas semanas desse estudo otimizado, o cara que 
pensava que jamais conseguiria passar num concurso público razoá-
vel conseguiu ficar na 19ª colocação no concurso do TRF 5ª Região, 
seção RN, para o cargo de Analista Judiciário Execução de Mandados 
(Oficial de Justiça Federal). Julguei tratar-se de pura sorte, afinal, é 
impossível conceber um resultado desses tão rápido. Era um concurso 
excelente, mas não havia vagas, apenas cadastro reserva. Significava 
dizer que não havia outra saída senão continuar estudando e torcer 
para um dia ser chamado.

Pouco tempo depois, dentro de mais dois meses, me saí relativa-
mente bem nos concursos para Delegado do RJ e de AL. Acenderam-se 
minhas esperanças e saltei de alegria. O concurso para delegado era 
fenomenal e incrivelmente difícil, e eu já estava quase na disputa. Não 
passei para a segunda fase, mas lembre-se: dois meses antes eu estava 
desesperado e beirando a depressão pois “sabia” que jamais seria capaz 
de passar em um bom concurso. E agora estava quase disputando uma 
vaga para Delegado de Polícia Civil. Vibrei como nunca, pois era a 
constatação de que estava no caminho certo. Me enchi de ânimo e 
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esperanças. Passei a acreditar que minha aprovação seria apenas uma 
questão de tempo. 

Foi então que, ao final de três meses, fui aprovado na primeira fase 
do concurso para Delegado de Polícia Civil do Maranhão. Não preciso 
dizer que fiquei extasiado. Consegui pontuação para ocupar a vigésima 
sexta colocação, empatado com outros colegas. Cheguei ao ápice da 
minha animação e saúde mental. Transformei-me numa pessoa otimis-
ta e de elevada autoestima.

Formou-se um grupo dos aprovados no Facebook e eu logo percebi 
minha diferença de ânimo para os demais. Ninguém mais transborda-
va alegria como eu. Na verdade, exalavam desânimo e pessimismo. É 
compreensível. A estrada pela qual alguns vinham caminhando esta-
va sendo demasiadamente longa, exaustiva e infrutífera. Não era a 
primeira vez que passavam na primeira fase de um concurso. Para mim, 
tudo aquilo era novidade. 

Nesse período, meus pais me incentivaram a me inscrever para o 
concurso para Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do RN, 
minha terra natal. Ora, me saí bem, graças a Deus, nos concursos para 
Delegado, mas Juiz é outra história. Cairiam disciplinas que eu nunca 
havia estudado na vida. Estava feliz com o andamento do concurso 
para Delegado do MA, e não estava disposto a encarar um concurso 
para magistratura. Me inscrevi, mas não dei atenção nem estudei. Segui 
minha vida com foco no Maranhão.

Aconteceu que o concurso para Delegado do MA foi travado, cor-
rendo o risco de ser cancelado, e eu me desesperei novamente. Buscan-
do outras alternativas, vi que faltavam dois meses para a aplicação das 
provas objetivas do concurso de Juiz do TJRN. Não tinha chances de 
passar, mas seria um ótimo primeiro passo para, depois, me dedicar a 
um concurso seguinte. Retomei os estudos e segui minha estratégia da 
maneira que deu. Um pouco atropelado, é claro, era preciso estudar 
muita matéria em pouquíssimo tempo. Disciplinas inteiras que nunca 
tinha estudado na vida. A missão era enfiar tudo na minha cabeça em 
apenas dois meses.

Na véspera da prova, um amigo concurseiro profissional, cuja dis-
ciplina nos estudos eu sempre admirei, hoje aprovado para Promotor 
de Justiça do Amapá e de Pernambuco, falou que minha meta deveria 
ser atingir os 60 pontos. Conseguir mais que 60 seria uma pontuação 
excelente, com chances de ir para a segunda fase. Firmei esta meta na 
cabeça. Seria possível acertar 60% de uma prova para magistratura nas 
minhas condições?

Realizada a prova, conferi o gabarito extraoficial lançado no 
correioweb1 no dia seguinte, sem grandes expectativas. Para minha sur-
presa, havia feito 64 pontos! Pontuação equivalente à de alguns amigos 
que já estudavam havia muitos anos. Não preciso falar o quanto saltei 
com esse resultado. Talvez não fosse suficiente para ir para a segunda 
fase, mas só o fato de estar na disputa pela vaga já era um resultado 
muito acima do esperado. Imagina? Estar ali na briga em tão pouco 
tempo! Eu que pensei que jamais teria capacidade sequer de pensar em 
disputar um concurso desses!

Foi um momento de extrema emoção. Concorde comigo, havia 
pouco tempo eu estava em desespero por achar que era um fracassado. 
E, de repente, recebo o impacto da notícia de que eu não sou um fra-
cassado. Pelo contrário, eu sou capaz! Eu sou bom nisso, minhas estra-
tégias deram certo! Deram MUITO certo! Meu sucesso é uma questão 
de tempo! EU NÃO SABIA DISSO!

Nesse momento, meu entusiasmo e minha autoestima se elevaram 
ao ponto de serem confundidos com soberba. Cometi o erro de festejar 
demais o sucesso das minhas estratégias. Eufórico, publiquei impru-
dentemente numa rede social que estava “furando a fila” dos concursos 
públicos, o que infelizmente terminou ofendendo algumas pessoas. 

Entre os ofendidos estava um “amigo” com muito mais tempo de 
estudo que eu, e que obteve um resultado equivalente ao meu. Em 
retaliação, criou memes de zombaria a meu respeito, publicando-os em 

1 -  Excelente fonte de informações aos concurseiros. Site: <http://concursos.cor-
reioweb.com.br/>.
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grupos de Whatsapp voltados para concursos, com sua própria inter-
pretação distorcida e aviltante dos fatos. 

Surgiu assim o personagem “Furador de Filas”. Apesar de ser alguém 
com condutas e características próprias, ele possuía mesmo nome e ros-
to que eu, o que me causou alguns inconvenientes e mal-entendidos. 
Me entristeceu o fato de alguém que eu considerava amigo fazer isso, 
mas não o suficiente para me desanimar. Deus sabe o que faz, o Furador 
de Filas ganhou publicidade gratuita, abrindo as portas para a divulga-
ção destas estratégias. 

Essa é a razão do título.
O universo dos concurseiros é um ambiente tenso, as pessoas estão 

no limite da paciência, do cansaço, da sanidade. Qualquer distúrbio 
pode perturbar a harmonia, pode desestabilizar os ânimos. De fato, é 
muito penosa a vida de um concurseiro. Não é fácil dedicar anos da 
sua vida aos estudos, sem remuneração, focado, abrindo mão de tantas 
coisas, e sofrer derrota atrás de derrota. É compreensível que, nessas 
condições, alguém que batalhe tanto para colher os mínimos resultados 
em concursos revolte-se ao observar outra pessoa passar inexplicavel-
mente à sua frente na fila, e o veja anunciar a plenos pulmões que sim, 
está furando a fila. Realmente pode dar a entender que está fazendo 
pouco de quem ficou para trás. Essas pessoas, que eu tanto admirava, 
interpretaram mal o meu entusiasmo e se ofenderam com as minhas 
palavras. No entanto, não foi minha intenção inferiorizar ninguém. 
A intenção era simplesmente proclamar o sucesso dessas estratégias e 
compartilhar a minha felicidade com meus amigos de verdade, aqueles 
que torciam por mim, e que, de fato, se alegraram comigo.

Não cheguei a fazer a segunda fase. Rasurei a folha de respostas e fui 
eliminado. Sequer sei se estaria entre os aprovados após as 15 questões 
anuladas, pois teria que ter aproveitado quase a totalidade delas para 
prosseguir. Mas o que é certo é que, independentemente desse con-
tratempo, o meu rendimento foi elevadíssimo. Muito maior do que 
seria de se esperar de alguém com tão pouco tempo de estudo. Muito 
acima do que eu mesmo podia esperar. Ainda que já contasse com a não 

aprovação, e mesmo ela se dando por razões externas, o desempenho foi 
incrivelmente animador.

Pouco depois, fui nomeado Delegado de Polícia Civil do Estado do 
Maranhão, onde exerci o cargo com muito orgulho. Contudo, alguns 
fatores me fizeram repensar se era aquilo mesmo que queria para minha 
vida. Decidi voltar a estudar. Dessa vez com uma mentalidade diferente. 
Dessa vez eu sabia que se eu me dedicasse e seguisse o meu método estra-
tégico, eu passaria no concurso que eu quisesse, sendo tudo uma mera 
questão de tempo. A dificuldade foi descobrir qual concurso eu queria.

Comecei a estudar desfocado, sem saber ao certo para que cargo 
estava estudando. Um erro que você não deve cometer. Passava boa 
parte do tempo lendo editais, buscando um cargo em que pudesse me 
concentrar. Passei a vista algumas vezes pelo cargo inédito de Julgador 
Administrativo Tributário de Pernambuco. Não me atraiu. Detestava 
e pouco sabia sobre Direito Tributário, e grande parte do conteúdo da 
prova tratava-se de legislação estadual. É o tipo de estudo que não serve 
para mais nada, apenas para aquele concurso. Não sendo aprovado, 
todo o tempo investido transformar-se-ia em tempo perdido. Todavia, 
no último dia da prorrogação das inscrições, restando apenas duas horas 
para esvaziamento do prazo, ocupei meu pensamento nesse cargo e me 
dispus a analisar o edital com mais calma. Não me deterei aqui nessa 
explanação, pois no decorrer da obra analisaremos todos os fatores que 
me levaram a optar por ele, e que irão lhe ajudar a escolher aquele ao 
qual se dedicará, mas em síntese percebi que era um cargo para o qual 
ninguém vinha estudando, e o aprovado seria aquele que conseguisse 
aprender todo aquele conteúdo mais rapidamente. Seria exatamente 
onde eu teria vantagem. Eu tinha a estratégia formada.


