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1º Bloco: A infância na cidade de Sud Mennucci, interior de São Paulo; a participação 
em atividades culturais na adolescência; a campanha eleitoral do pai para o cargo de 
prefeito; o espírito empreendedor desde quando era jovem.   
 
2º Bloco: As origens do pai; a parte da família residente na Bahia; o ingresso do pai 
na política; a morte do pai.  
  
3º Bloco: A formação escolar; o título de técnico de contabilidade; o primeiro ano de 
curso na Faculdade de Direito de Rio Preto (FADIR); a mudança para a cidade de 
Araçatuba após passar no concurso público de agente de polícia; o trabalho 
burocrático na polícia; a leitura das obras de grandes juristas.   
 
4º Bloco: A faculdade de direito em Araçatuba; o empenho durante o curso; 
professores marcantes.   
 
5º Bloco: O panorama atual do ensino jurídico brasileiro, primeira parte; a 
problemática dos recursos precários de ensino; a manutenção do  modelo de ensino 
legalista de direito; os novos paradigmas de direito e a pouca integração destes ao 
sistema de ensino universitário.  
 
6º Bloco: O panorama atual do ensino jurídico brasileiro, segunda parte; a reprodução 
de uma metodologia jurídica estática; o filósofo Alain de Botton e a sua concepção 
pedagógica; a relação professor-aluno; a grade curricular clássica de direito.  
 
7º Bloco: Os concursos da área de direito; a opção pela carreira pública; o modelo de 
exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); as diferenças dos concursos de 
promotor e juiz em sua época e os que ocorrem atualmente; o problema da formação 
incipiente dos candidatos da área de direito.   
 
8º Bloco: Trajetória após a graduação; a aspiração pela carreira de juiz desde o início 
da faculdade; o cargo de promotor público; a adaptação à morar na cidade de São 
Paulo;  a atuação do Ministério Público; problemas de legitimidade da OAB.  
	  


