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G U I A  D E  C A R R EI R A

DIREITO



2

Seu primeiro passo 
rumo ao mercado do 
direito.
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OBJETIVOOlá! Boas-Vindas! O momento de escolha 
da carreira é desafiador: é tão empolgante 
quanto incerto.

É preciso equilibrar as nossas expectativas, 
de nossos familiares e amigos, com nossas
próprias aptidões e interesses, considerando 
também as possibilidades do mercado de
trabalho.

Nessa fase, a busca por informações é uma 
ferramenta indispensável para uma
escolha segura e responsável. 
Então, para que seus sonhos não sejam 
ofuscados pelas inseguranças naturais 
desse período, elaboramos esse material, 
onde você encontrará informações valiosas 
para escolher e construir sua carreira de 
forma assertiva e consciente.

Nessas páginas, você encontrará                   
informações sobre o curso de Direito, sobre 
as principais carreiras jurídicas e seu
cotidiano. Conhecerá também as mais 
importantes tendências do mercado de 
trabalho em Direito hoje. Esperamos que 
esse conteúdo seja mais do que um tira 
dúvidas sobre sua carreira, mas sim uma 
fonte de inspiração para o seu crescimento 
pessoal e profissional.

Esse conteúdo foi desenvolvido                      
especialmente para que a realização dos 
seus sonhos esteja cada vez mais perto. 
Aproveite!

Considerando o contexto desafiador de 
escolha da graduação, da instituição e da 
carreira, o Guia de Carreiras em Direito do 
IDP foi desenvolvido para reunir as
principais informações sobre as várias 
possibilidades de carreiras em Direito, 
quais as características necessárias para 
seguir uma profissão área, como funciona 
a rotina desses profissionais e quais as 
tendências do mercado de trabalho atual.

Tem por objetivo também explicar como 
funciona o curso de Direito e quais as 
informações sobre os conhecimentos que 
adquirirá ao longo do curso.

Para isso, vamos tratar dos seguintes 
tópicos:

    os perfis dos profissionais do Direito;

    como é o mercado de trabalho para as 
carreiras jurídicas?

quais as áreas de atuação?

quais as tendências atuais para as carreiras 
jurídicas?;

como funciona o curso de Direito?

como funciona o curso de Direito no IDP?

Em cada um desses itens você encontrará 
informações valiosas que servirão para
que você compreenda não só a grande 
importância dessas profissões para a sociedade,
como também vai permitir que você analise 
com toda calma a abrangência e diversidade
das carreiras em Direito.
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“Critical does not mean destructive, but only 
willing to examine what we sometimes 
presuppose in our way of thinking, and that 
gets in the way of making a more livable
world”.
                                                     (Judith Butler).

A formação em Direito é, sem dúvidas, uma das 
mais cogitadas quando refletimos sobre os 
nossos rumos profissionais. Essa alta procura 
acontece porque o Direito é um ramo muito 
amplo, variado, que permite uma imensa 
flexibilidade e noscapacita para muitas áreas 
de atuação. Porém, não é só isso.

O curso de Direito não só prepara para um 
mercado de trabalho competitivo e acirrado, 
como também garante instrumentos técnicos 
poderosos para o manejo da lei. Porém, essas 
ferramentas são ainda mais valiosas quando 
vistas pelas por lentes preocupadas com a 
transformação da realidade e implementação 
de direitos.

Os cursos de Direito formam vetores da              
cidadania e da implementação da equidade na 
nossa sociedade. Capacitam profissionais para 
enxergar melhor a realidade, de forma mais 
humana e comprometida socialmente. É por 
meio da atuação desses profissionais que os 
direitos são realizados e, por isso, seu papel para 
a construção da cidadania é fundamental.

Embora não haja um perfil definitivo para o        
profissional do direito, é seguro dizer que esse é o 
caminho certo para pessoas inquietas e               
vocacionadas para a reflexão, com uma pulsante 
veia argumentativa, além de preocupadas com 
soluções criativas, inovadoras e responsáveis 
eticamente para as demandas que trazidas pelo 
futuro.

Neste guia, reunimos as características dos       
profissionais das carreiras jurídicas, informações 
úteis sobre o mercado de trabalho atual, as      
principais áreas de atuação dentro do Direito, as 
novas tendências desse mercado, e como se 
caracteriza a graduação em Direito. Todas essas 
informações vão garantir autonomia e              
consciência para uma tomada de decisão 
responsável e efetivamente vocacionada.

Ah! Queremos que este guia seja uma fonte de 
inspiração para você. Por isso ao final, reunimos 
algumas recomendações para que você conheça 
o cotidiano jurídico pelas lentes do cinema e da 
literatura. Boa leitura! Esperamos despertar em 
você a curiosidade por esse bonito caminho
que se inicia na graduação em Direito.
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Quais os perfis 
dos profissionais 
em Direito?



7

S

Method is much, 
technique is much, but 
inspiration is even
more”.

e até algum tempo atrás era muito fácil 
identificar o perfil do profissional em
Direito, isso não corresponde mais à

realidade. A típica imagem do profissional do
direito sisudo, austero, rigoroso, apegado às 
tradições e conservadorismos, que se expressa 
por uma linguagem rebuscada e uma retórica 
tão exemplar quanto assustadora é um perfil 
que tem ficado cada vez no passado.

As transformações sociais, a valorização da 
diversidade e os novos ares trazidos pelos 
profissionais jovens tem transformado o      
mercado de trabalho jurídico e demandado 
deles características diversas e inovadoras.

O Direito hoje abriu as portas da profissão para 
pessoas preocupadas com o uso dos ritos e 
formalidades para a implementação, com 
ética, da justiça social, da valorização dos seres 
humanos e para pensar em respostas criativas 
para os problemas sociais.
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A verdade é que esse padrão específico tornava 
as carreiras muito herméticas e distanciadas do 
mundo da vida. A sua desconstrução abriu
margem para que as mais variadas áreas do 
direito se beneficiem com pessoas diversas, 
oriundas das mais diferentes classes sociais, 
gêneros e idades, aproximando o mundo do
direito da sociedade em geral. Além disso, as 
muitas áreas de atuação em Direito permitem 
uma variedade bastante ampla de carreiras. 

Toda essa diversidade também impede que seja 
definido apenas um perfil do profissional em 
Direito, na verdade, estamos falando de vários
perfis, um aspecto absolutamente positivo 
porque permite que pessoas com habilidades
diversas se integrem às profissões jurídicas. 
Diante de toda essa rica pluralidade, basta
que você conheça profundamente suas aptidões 
e as empregue nos rumos mais adequados para 
você, de forma consciente e assertiva.

Para lhe auxiliar nessa tarefa, vamos comentar 
algumas das características comuns aos perfis 
dos profissionais em direito. Esses atributos são 
úteis em praticamente todas as áreas, algumas 
em menor ou maior intensidade.

Mas atenção! Caso você não se identifique com 
os perfis a seguir, não se preocupe. Essas           
habilidades são desenvolvidas e aprimoradas
ao longo da graduação em Direito. Com               
comprometimento e dedicação, o curso será o 
espaço seguro para que você se desenvolva e se 
constitua como o melhor profissional que você 
pode ser.

Veja a seguir algumas das principais 
características importantes para o
profissional do Direito:

Criatividade.
Em primeiro lugar, hoje, os profissionais do 
direito precisam estar preocupados com a 
criatividade e com soluções inovadoras 
para suas demandas cotidianas. 
Em um mercado de trabalho repleto de 
profissionais e com a profusão de              
instituições dedicadas ao ensino do direito, 
essas preocupações são destaques
interessantes no perfil do profissional.

Paixão pela leitura e pela 
comunicação. 

Além disso, dois dos maisfundamentais 
interesses do profissional em Direito deve 
ser a leitura e a comunicação. O dia a dia 
de todas as carreiras jurídicas envolve a 
leitura de inúmeras páginas, tanto de
processos judicias e demais peças jurídicas,
quanto de notícias e pesquisas 
indispensáveis à prática cotidiana. 

E não é só isso: as carreiras jurídicas 
demandam um constante aprimoramento 
e atualização. Esses são profissionais que 
jamais deixam de estudar e por isso essa 
deve ser uma habilidade de seu interesse.



9

O estudo e a leitura andam de mãos dadas com a comunicação: 
todo conhecimento que reunimos precisa ser compreendido por 
quem nos ouve e por isso os profissionais em direito devem ser 
comunicativos e preocupados com a facilitação da linguagem 
jurídica para o cotidiano das pessoas. Adquirir novos                   
conhecimentos e comunicá-los de maneira facilitada, seja por 
meio da oratória ou da escrita, são duas paixões importantes dos 
profissionais em Direito.

Perfil inquieto, curioso e reflexivo.
Além de ter um especial interesse pela leitura e pela 
comunicação, o profissional do Direito também deve ser
inquieto, curioso, reflexivo e ter um perfil argumentativo. Essas
características fazem parte do dia a dia de todas as carreiras 
jurídicas, porque nelas é sempre necessário manter-se atento 
para as provocações do mundo da vida, refletir sobre elas e 
buscar a melhor forma de argumentar por suas soluções. Bons 
profissionais do direito são combativos, sabem argumentar
com calma e parcimônia, justamente porque mantém acesa a 
chama da curiosidade e da reflexão dentro de si.

Diálogo e trabalho em equipe.
Por fim, é fundamental que o profissional do direito tenha aptidão para dialogar 
com diferentes públicos e que saiba trabalhar em equipe. Serão raríssimas as 
ocasiões em que um profissional do direito se verá desenvolvendo um trabalho 
individual, por isso, a habilidade para construir soluções coletivas a partir de          
diálogos respeitosos é imprescindível.

Como você notou, os perfis são plurais e são muitas as habilidades exigidas dos
profissionais de direito de destaque. Esperamos que esse material sirva para       
identificar suas próprias habilidades e para que você veja a beleza de sua própria 
individualidade.

Os encontros entre profissionais e estudantes que sabem identificar suas               
habilidades é sempre uma bela possibilidade de desenvolver o melhor de 
si pessoal e profissionalmente. No item a seguir, você vai entender um pouco 
mais sobre como funciona o mercado de trabalho no Direito e, na sequência, 
vamos entender todas as possibilidades e áreas de atuação.
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Como funciona 
o mercado de
trabalho?
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“Justice is not to be taken by storm. She is to be wooed by 
slow advances.”
                                                                (Benjamin N. Cardozo).

Por conta da variedade em áreas de atuação, as opções não se esgotam mais na
antiga dicotomia entre a carreira pública e a carreira privada. Há muito mais além
dessas tradicionais alternativas e novas surgem a cada dia, tal como veremos no item a
seguir. Porém, esses dois campos ainda reúnem as mais conhecidas opções do mercado
jurídico e é deles que trataremos a seguir.

Para aqueles que sonham com alguma das carreiras públicas, tais como a
Magistratura, Defensoria Pública, Ministério Público ou advocacia pública, é
fundamental ter em mente a importância de uma formação pautada por um estudo
sistemático de todas as disciplinas que prepare o estudante para a competitiva realidade
dos concursos públicos hoje. Além disso, é indispensável que o estudante busque
conhecer o dia a dia dessas profissões, seja por meio de estágios na área pública ou de
estudos e pesquisas nesse campo. As carreiras públicas têm inúmeros atrativos sendo a
estabilidade um dos principais, porém, para além dos benefícios, é preciso conhecer o
seu perfil e as habilidades exigidas por cada uma das carreiras. Somente assim o
estudante poderá encontrar em um ambiente no qual acrescentará de maneira
competente e satisfatória.

mercado de trabalho jurídico é muito competitivo e acirrado, especialmente
no Brasil. O profissional precisa buscar formas de se destacar desde a graduação, para
adquirir conhecimentos que o diferencie e propulsione seu ingresso no mercado de
trabalho.

o
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, 

O mercado de trabalho quanto às carreiras 
privadas é também muito amplo, diverso, mas 
tem peculiaridades muito próprias que precisam 
ser conhecidas pelo estudante. A carreira na 
advocacia liberal, seja autonomamente ou 
vinculada a um escritório ou empresa é,            
evidentemente, um campo muito competitivo 
que depende de uma formação sólida desde os 
primeiros anos da graduação. 
Mas não é só isso: para ser bem sucedido em 
uma carreira jurídica privada, o estudante       
precisa desenvolver desde logo boas relações, 
estar conectado com as demandas sociais 
relacionadas aos seus campos de interesse e 
desenvolver habilidades diversas das                
tradicionais, tais como inteligência emocional, 
conhecimento técnico de gestão de negócios e 
buscar sempre soluções criativas para as 
demandas.

Seja no âmbito privado ou público, é importante 
que o estudante busque contato
com a realidade prática das carreiras, desenvol-
vendo sejam atividades de estágio ou se
engajando em práticas extensionistas. Essas 
oportunidades além de garantir que o
estudante conheça a realidade da profissão que 
almeja, também contribuem para que ele
forme vínculos com pessoas e instituições, 
desenvolvendo desde cedo as relações
fundamentais de seu caminho profissional.

Para aqueles que sonham com a vida                
acadêmica, seja por meio da pesquisa ou
da docência, todas essas etapas são                    
importantes e, além delas, também é 
necessário que o estudante se aproxime ainda 
mais do meio acadêmico, buscando atividades 
de monitoria e iniciação científica, por exemplo. 

É interessante também que o estudante se aproxime 
da Pós Graduação, buscando relações com            
pesquisadores e pesquisadoras mais experientes 
com quem poderá desenvolver pesquisas e          
eventualmente buscar publicações. Com essas 
preocupações desde o início da graduação, o          
estudante facilmente se destacará no meio            
acadêmico e conquistará seu espaço no mercado 
de trabalho.

A remuneração também é muito variada. O salário 
do profissional em direito depende de muitos fatores, 
sendo os principais a experiência e o grau de           
especialização. Na advocacia, há pisos éticos           
salariais definidos pelas seccionais da Ordem dos
Advogados de cada estado, mas a remuneração na 
iniciativa privada pode atingir cifras bastante altas 
conforme a experiência e especialização dos          
profissionais. As carreiras públicas do campo jurídico, 
com graus diversos, são as mais bem remuneradas 
do setor público, já que são funções essenciais para o 
funcionamento do Estado. 

Embora a significativa competitividade do mercado 
de trabalho jurídico seja em alguma medida            
assustadora, é importante destacar que há sempre 
espaço para os profissionais dedicados, éticos, 
humanos e competentes, que buscam                      
constantemente o aprimoramento de seus                 
conhecimentos.

Por isso, não desanime! As demandas para o         
mercado de trabalho jurídico sempre existirão e para 
ter um espaço significativo nesse campo basta 
construir uma carreira sólida, fundada na dedicação 
e comprometimento.
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E então, quais 
são as áreas de 
atuação em 
Direito?
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DOCÊNCIA:
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“Justice is not only about the right way to distribute 
things. It is also about the right way to value things.”
                                                           
                                                              (Michael J. Sandel)

Agora que você já entendeu quais os perfis dos profissionais e o quão amplo e
diverso é o mercado de trabalho, já pode compreender melhor quais as                 
possibilidades de atuação no Direito. É importante conhecer os detalhes de cada 
uma delas para melhor compreender com qual delas nos identificamos mais. 
Confira a seguir as principais áreas de atuação em Direito.

A docência é uma das funções mais enriquecedoras e gratificantes, 
especialmente no ensino do Direito. A troca entre discentes e docentes 
é uma ótima oportunidade para aquelas pessoas interessadas em 
construir um conhecimento jurídico qualificado e contribuir para a 
formação de profissionais cada vez mais competentes, ao mesmo 
tempo em que também se aprimora. O bacharel em Direito poderá 
lecionar em faculdades, pós-graduações ou em cursos preparatórios 
para concursos públicos ou Exame de Ordem, porém, geralmente, são 
exigidos, além do diploma de nível superior, especialização lato sensu, 
mestrado ou doutorado. Assim, a constante atualização é ainda mais
relevante nessa carreira.

DEFENSORIA PÚBLICA:

A Defensoria Pública é a instituição responsável por prestar assistência 
jurídica gratuita para quem não dispõe de recursos. Em matérias
específicas da Justiça Federal, quem atua é a Defensoria da União. Para 
todas as demais causas, cada estado deve ter uma Defensoria Estadual 
própria. Além de exercer a defesa das pessoas em situação de             
vulnerabilidade seja social ou econômica, a Defensoria Pública tem 
por função também promover a difusão e a conscientização sobre 
direitos humanos e prestar atendimento interdisciplinar, por meio de 
órgãos ou de servidores de suas carreiras de apoio. O defensor ou 
defensora pública ingressa na carreira por meio de concurso público e é 
um agente importante de transformação social, exercendo uma função 
indispensável para a garantia da Constituição Federal e da igualdade.

14



PESQUISA:

Atividade em geral, mas não exclusivamente, desenvolvida ao lado da
carreira de docente, o pesquisador ou a pesquisadora tem por foco 
desenvolver conhecimento científico e aprimorar a prática e o saber 
jurídico, seja para a área educacional ou para empresas do setor        
privado ou público, ou, ainda, em instituições não governamentais. 
Nesse caso, é ainda mais fundamental que o profissional tenha             
especialização ou os títulos de mestrado e doutorado além do 
diploma de ensino superior.

ADVOCACIA PRIVADA:
A advocacia privada é a atividade desenvolvida pelo bacharel em 
direito que prestou e foi aprovado no Exame de Ordem da OAB, sendo, 
portanto, habilitado para exercer a advocacia, seja como profissional
liberal ou empregado junto a iniciativa privada. Assim, a advocacia 
privada pode ser prestada junto a escritórios de advocacia ou a          
empresas, na condição de empregado. Pode também ser desenvolvida 
autonomamente. Em todos os casos, a tendência é que o profissional se 
especialize em um ramo do direito, seja do direito público (aquele 
campo do direito responsável por regular as relações entre o Estado e 
os cidadãos, tal como o direito constitucional, administrativo, tributário, 
criminal e outros) ou do direito privado (o campo do direito que regula 
as relações entre particulares, como o direito das famílias, direito civil,
direito do consumidor, empresarial e outros). Essa advocacia pode ser 
consultiva ou contenciosa, sendo que no primeiro caso o profissional 
tem uma atuação preventiva, prestando consultas e aconselhando os 
clientes e, no segundo caso, lida, em geral, com litígios judiciais.

ADVOCACIA PÚBLICA:

Também é exercida por bacharéis aprovados no Exame de Ordem da 
OAB e regularmente inscritos em seus quadros, mas que exercem
profissões dentro de cargos ou empregos públicos cujo objetivo é a 
defesa do Estado ou de suas entidades na Administração Indireta. O 
advogado público está vinculado à administração pública na esfera 
municipal ou estadual e exercerá a carreira de Procurador Municipal ou 
Estadual, integrando os quadros das procuradorias. Na esfera federal, a 
carreira da Advocacia Pública engloba as funções de Procurador          
Federal, Procurador da Fazenda Nacional e Advogado da União, cada 
uma responsável por defender os interesses do Estado em um âmbito            
específico.
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MAGISTRATURA:

A carreira da magistratura é aquela da qual fazem parte os juízes
responsáveis por analisar e julgar litígios das mais diversas áreas do 
Direito. As competências são divididas entre a Justiça Federal, Estadual, 
Eleitoral, Trabalhista e Militar. Os juízes de primeiro grau ingressam na 
carreira por intermédio de concurso público e podem ascender ao cargo 
de desembargador, posição na qual serão responsáveis por julgar os 
recursos interpostos contra as decisões dos juízes. Na prática, os juízes 
cuidam dos processos em primeira instância, presidem as audiências e 
organizam a estrutura administrativa dentro das varas. São                       
indispensáveis para a administração da justiça brasileira e devem ser 
imparciais e independentes, norteando-se também pelos princípios do 
conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência, do segredo 
profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e 
pessoal, da dignidade, da honra e do decoro.

MINISTÉRIO PÚBLICA:

Essa é uma instituição essencial à jurisdição e tem por funções a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis. O Ministério Público engloba o Ministério
Público da União (por sua vez dividido entre Ministério Público Federal,
Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e o Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios) e os Ministérios Públicos dos 
Estados. O ingresso na carreira é mediante concurso público. No caso da 
carreira federal, o início da carreira se dá como Procurador e pode 
chegar ao cargo de Subprocurador-geral. Na esfera estadual, o início 
da carreira se dá no cargo de Promotor de Justiça, que atua perante os 
Juízes estaduais em cada comarca. Podem ser promovidos ao cargo de 
Procurador de Justiça, quando vão atuar em segundo grau, junto aos 
Tribunais de Justiça. Na prática, os promotores de justiça têm               
atribuições no âmbito cível e criminal, sendo que no primeiro são 
responsáveis por fiscalizar o cumprimento da lei, em especial na defesa 
de pessoas vulneráveis, e na segunda, são os titulares da ação penal e 
tem funções investigativas.
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MINISTÉRIO PÚBLICA:

O delegado ou delegada de Polícia é o chefe da Polícia Investigativa e 
pode atuar no âmbito federal ou estadual. Em todos os casos, o             
delegado é a autoridade policial responsável por comandar a               
investigação dos crimes e a apuração das infrações penais no Inquérito 
Policial (fase anterior ao processo criminal de apuração de um delito). O 
ingresso na carreira é também por meio de concurso público. Na        
prática, o delegado de polícia coordena os trabalhos de investigação 
para a apuração de um delito, determina todas as diligências para 
produzir provas, identifica e indicia os responsáveis e atua diretamente 
para a apuração e combate ao crime. Há diversas delegacias              
especializadas em cada estado, tais como a Delegacia da Mulher, de 
Crimes Cibernéticos, de Homicídios, entre outras, as quais demandam 
habilidades especificas dos profissionais.

DIPLOMACIA:

Os e as diplomatas são representantes do Brasil em outros países. É 
uma profissão vinculada ao Ministério de Relações Exteriores (Itamaraty) 
e conduz as relações e negociações entre o Brasil e outros países, além 
de prestar assistência aos brasileiros que estão no exterior, no que é        
chamado de atividade consular. Para ingressar na carreira de diploma-
ta, é necessário ser aprovado no Concurso de Admissão, realizado pelo 
Instituo Rio Branco. Embora não seja uma carreira exclusiva da área 
jurídica, majoritariamente os aprovados têm formação em Direito, já que 
conhecimentos sobre direito constitucional e direito internacional são 
grandes diferenciais. Na prática, o diplomata deve bem representar o 
Brasil perante a comunidade internacional e atuar para colher as
informações necessárias à formulação de política externa; entre outras 
funções indispensáveis para o desenvolvimento do Estado brasileiro 
nacional e internacionalmente.

Acima estão descritas algumas das principais carreiras jurídicas. Porém, ainda há 
muitas outras e a cada dia surgem novas possibilidades para os bacharéis em 
Direito. Fique atenta às novas tendências do mercado e conheça a seguir quais 
os novos rumos das profissões em Direito.
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Quais as 
tendências 
atuais para o 
mercado de 
trabalho em 
Direito? 
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“To listen well is as powerful a means of communication and 
influence as to talk well”
                                                                                 (John Marshall)

As carreiras jurídicas acima são as primeiras que pensamos 
quando refletimos sobre os rumos profissionais dos bacharéis e 
bacharelas em direito. Porém, as transformações sociais            
despertam a necessidade de novas especializações, que borram 
as fronteiras entre direito público e direito privado e demandam 
dos profissionais habilidades cada vez mais plurais. 

Atualmente, o mercado de trabalho jurídico tem tido cada vez mais 
espaço para soluções diversas e criativas, especialmente na área 
da tecnologia e da inovação, mas não apenas nesse campo. 

Confira abaixo as principais tendências para o mercado de         
trabalho jurídico atual:

Especialistas em cibersegurança: um campo 
que demanda conhecimentos de gestão de soluções de               
segurança no ambiente virtual. É uma atuação que compatibiliza
aspectos legais, normas sobre a rede de computadores, sistemas 
operacionais e conhecimentos sobre serviços e servidores,            
extremamente útil para o apoio aos serviços de proteção de 
dados, desenvolvimento de sistemas computacionais seguros, 
gerenciamento de segurança da informação e de mecanismos de 
defesa de sistemas computacionais. Integrado a profissionais da 
área da tecnologia da informação, o profissional do direito           
especializado nessa temática pode atuar para desenvolver         
técnicas inteligentes e estratégicas, absolutamente úteis hoje     
em dia.

Especialistas em criptomoedas: essa é uma 
tecnologia inovadora que põe a prova as tradicionais perspectivas 
sobre transações bancárias e proteção de dados. As mudanças 
colocadas por essa nova modalidade prometem reestruturar 
ramos do direito, como o direito tributário, direito do consumidor, os 
crimes contra o sistema financeiro e muitas outras, demandando 
uma atenção específica do profissional.
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Especialistas em inteligência      
artificial e a otimização de seu   
uso no Poder Judiciário:               
a inteligência artificial e demais tecnologias 
lançam tendências muito significativas para os 
profissionais do direito que devem estar atentos 
às mudanças causadas por esse uso. O uso da 
inteligência artificial pelos tribunais já é uma 
realidade, sendo objeto de estudo de várias 
universidades brasileiras. Cada vez mais os
profissionais do direito devem se especializar 
no tema, sendo esse um importante
destaque no currículo profissional.

Especialistas em política de 
proteção de dados ou gerente 
de privacidade: a cada vez maior 
virtualização dos relacionamentos e mudanças 
recentes na legislação tem provocado o interesse 
e a necessidade de equipes especializadas em 
criar soluções inovadoras para a política de 
proteção de dados das empresas. Um ramo 
ainda em desenvolvimento, pouco explorado e 
com muita demanda.

Law Techs ou Start-up                 
jurídicas: empresas que investem em         
tecnologia para solucionar problemas do mundo 
jurídico e oferecem serviços de inteligência artificial,
análise e gestão de dados, criação de algoritmos e 
muitos outros. Tem por objetivo tornar o trabalho 
cotidiano mais eficiente, eliminando tarefas        
mecânicas para priorizar o trabalho intelectual. 
Uma tendência mundial que vem se consolidando 
no Brasil.

Diversidade e inclusão: Além do 
tema da tecnologia e inovação, as empresas e
organizações governamentais tem se preocupado 
cada vez mais com temas relacionados à              
diversidade e à inclusão. Muito além das políticas 
afirmativas, as instituições – sejam públicas ou 
privadas – têm buscado soluções transformadoras 
para implementar efetivamente a equidade entre 
os gêneros, raças, pessoas com deficiência e 
demais marcadores de identidade que põe em 
situação de vulnerabilidade determinados grupos.
Profissionais preocupados com a mitigação dessas 
desigualdades são requisitados pelo mercado de 
trabalho e esse é hoje um grande diferencial.

Marketing jurídico e          
mentoria entre profissionais: 
Com as particularidades e restrições da         
publicidade na advocacia, muitos profissionais 
têm se especializado em prestar consultoria 
para outros advogados na criação de uma 
linguagem específica e personalizada, seja 
para a prospecção de clientela ou para a 
democratização do conhecimento jurídico. 
Nessa mesma linha, há hoje profissionais 
especializados em mentorias para jovens
advogados, em uma corrente de transmissão
e aprendizado por meio da experiência prática 
que é muito enriquecedora.
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Como funciona 
a graduação 
em Direito?



22

“Law never is, but is always about to be.”
                                  (Benjamin N. Cardozo)

Os cursos de Direito são oferecidos em instituições 
públicas e privadas pelo Brasil todo. É um curso de 
bacharelado que dura em média cinco anos e, como 
regra, concentra muitas disciplinas teóricas com alta 
carga de leitura, as quais são compatibilizadas com os 
aspectos práticos da profissão.

As grades curriculares variam conforme as instituições 
de ensino. Porém, geralmente, os cursos de Direito tem, 
em seus anos iniciais, uma série de disciplinas                
introdutórias, que tem por objetivo dar ao estudante  
as ferramentas principais para que consiga               
compreender melhor o fenômeno jurídico.

Tradicionalmente, com o avançar dos semestres, as 
disciplinas se tornam mais dogmáticas e mais              
relacionadas à prática profissional, com a                  
possibilidade, na maioria dos casos, de cursar              
disciplinas optativas de escolha dos discentes conforme 
suas áreas de interesse e realizar estágios de prática.

Bons cursos de Direito estão preocupados em articular 
teoria e prática, em incentivar, além do ensino, a        
pesquisa e a extensão. Incentivam e proporcionam o 
intercâmbio de experiências entre discentes do Brasil 
todo e entre profissionais de diversas áreas, além de 
priorizar a internacionalização. Essas são preocupações 
do curso de Direito do IDP e você encontra mais            
informações sobre isso no próximo item.
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Como funciona 
o curso de 
Direito no IDP?
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“So often in life, things that you regard as an
impediment turn out to be great good fortune.”
                                             (Ruth Bader Ginsburg)

O curso de Direito do IDP contempla o mais atual 
conteúdo para você construir uma carreira sólida 
e se preparar para o mercado de trabalho. Com 
foco em uma aprendizagem de alto nível, nosso
corpo docente é formado, exclusivamente, por
Mestres e Doutores renomados, que trabalham 
com uma metodologia de ensino exclusiva.
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Nosso curso de Direito oferece flexibilidade para você cursar as 
disciplinas no turno que preferir, seja de manhã ou de noite. 
Além disso, você pode escolher parte das matérias que deseja 
estudar, por meio da nossa grande flexível. Tudo isso sem abrir 
mão da formação humanista. O reforço da consciência social 
dos nossos alunos faz parte de nossas metas.

O ensino é trilíngue: são ofertadas disciplinas em português, 
espanhol e em inglês. Além disso, o IDP tem convênios com 
universidades e institutos estrangeiros de renome para dar ao 
aluno a oportunidade de vivenciar períodos de estudos e       
pesquisas internacionais. Os convênios internacionais firmados 
pelo IDP possibilitam o ingresso em mais de 15 instituições de 
ensino conveniadas, em cerca de 6 países diferentes. Estão 
entre elas a Università Roma Tre, George Mason University, 
Universidade de Macao e muitas outras.

Não só as iniciativas de ensino são de excelência, como também a 
pesquisa e a extensão no IDP são importantes pilares de uma 
aprendizagem completa. Os vários programas de apoio à pesquisa 
e as importantes práticas extensionistas dentro do IDP garantem 
uma formação completa aos estudantes de Direito. Além disso, a 
instituição oportuniza períodos de estágio, aconselhamento de 
carreira, monitorias institucionais, cursos de verão em                    
universidades estrangeiras e muito mais.

O curso conta ainda com uma infraestrutura completa para        
desenvolver de modo pleno todas as habilidades requeridas de
um profissional do Direito moderno e bem capacitado. Conheça 
essas e outras iniciativas no Guia da Graduação em Direito do IDP.
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Estude 
no IDP!
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Chegamos ao final do nosso Guia de Carreiras em 
Direito e esperamos que você tenha aproveitado 
todo este conteúdo. Retorne para essas páginas 
sempre que achar necessário. O percurso               
profissional que se inicia com a graduação em 
Direito é diversificado, plural e muito promissor. 

Torcemos para que você siga buscando
informações de qualidade sobre todas as suas 
opções para decidir com segurança sobre
seu futuro. Como mensagem final, queremos 
lembrar da importância do profissional em
Direito para a nossa sociedade. Assumir qualquer 
uma das funções aqui comentadas é uma             
responsabilidade imensa, de grande impacto 
social e coletivo. Para realizar essas funções com           
competência é necessário comprometimento, 
ética, dedicação e um olhar humanista para 
nossa posição no mundo enquanto profissionais.

Pensar e praticar o Direito dessa forma é                
efetivamente contribuir para uma sociedade mais 
justa, plural, igualitária, tal como manda nossa 
Constituição. Estamos conscientes de que as           
informações que reunimos nesse guia vão lhe
ajudar a implementar esses vetores tão 
importantes para todas as carreiras jurídicas, 
porque, afinal, se você chegou até aqui é porque é 
um estudante interessado em fazer escolhas
assertivas e responsáveis.

A seguir, deixamos algumas sugestões de filmes, 
séries e livros que certamente servirão como fonte 
de inspiração para pensar suas escolhas dentro do 
Direito de uma forma bonita e criativa. Não deixe de 
nos contatar para contar o que achou das nossas 
dicas!

Esperamos fazer parte da sua bonita caminhada 
profissional! Estamos de portas abertas para que 
você inicie o quanto antes a sua trajetória rumo ao 
sucesso e realização profissional. Boa sorte!
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INSPIRE-SE 
Filmes:
12 Homens e uma sentença: filme clássico de 1957 que retrata as discussões 
entre os jurados responsáveis por sentenciar um homem acusado de ter matado o 
próprio pai. O filme é ótimo para visualizar a argumentação entre os jurados e as 
dificuldades de formar uma convicção sobre os casos. Uma recomendação para 
mentes inquietas  e apaixonadas pela reflexão e argumentação (Doze Homens e uma 
Sentença. Título original: “Twelve Angry Men”. Direção: Sidney Lumet. 
Produção/Distribuição: Fox/MGM. EUA. 1957. Drama. 96 min).

O Segredo de Seus Olhos: o premiado filme hispano-argentino de 2009
mostra os diferentes papéis ocupados por operadores do direito na investigação de 
um caso de estupro e assassinato. As inesperadas voltas que o caso dá em muito se 
assemelham com as surpresas e dinamicidade da vida nas carreiras jurídicas. É uma 
ótimarecomendação que sensibiliza nosso olhar para as complexidades dos casos 
concretos (O Segredo de Seus Olhos. Título original: “El Secreto de Sus Ojos”. Direção: 
Juan Jose Campanella    Argentina e Espanha. 2009. Drama. 129min).

A Juíza: Documentário de 2019 que explora a jornada de superação e
resiliência da juíza da Suprema Corte Americana Ruth Bader Ginsburg que construiu 
sua carreira buscando uma vida mais justa para todas e todos. Falecida em 2020, a 
história de Ruth Bader Ginsburg segue como fonte de inspiração para todos aqueles 
que sonham com carreiras jurídicas (A Juíza. Título original: RBG. Direção: Betsy West 
Julie Cohen. EUA. 2019. Documentário. 98min).

Confirmação: O filme retrata a história de Anita Hill, advogada estadunidense que 
denunciou o candidato a Suprema Corte dos EUA, Clarence Thomas, de assédio sexual, 
em 1991, quando ocupava a função de seu supervisor em órgão público. Muito antes do 
movimento #MeToo, a história de Anita já inspira mulheres a falar sobre igualdade de 
gênero no mercado de trabalho jurídico e a denunciar casos de assédio sexual. 
(Confirmação. Título original: Confirmation. Direção: Rick Famuyiwa. EUA. 2016. Biografia. 
Drama. 120min).

Il Processo: a inquietante série italiana nos mostra com detalhes o cotidiano de 
advogados, promotores e juízes em um processo cujo objetivo é apurar o feminicídio
de uma jovem mulher. Os dilemas pessoais das personagens diante do caso mostram 
a complexidade das carreiras jurídicas e o seu dever em fazer a coisa certa, apesar da
dificuldade em distingui-la (Il Processo – 1ª Temporada. Título Original: Il Processo.
Direção: Stefano Lodovichi. Original Netflix. Itália. 2019. Drama. 418min).

SERIES:

Inacreditável: série estadunidense que mostra uma tensa e complexa investigação de 
casos de estupro. Destaca-se pela sensibilidade de duas investigadoras para enxergar as 
dificuldades enfrentadas pelas mulheres que denunciam esses casos (Inacreditável. Título 
original: Unbelievable. Direção: Lisa Cholodenko, Michael Dinner e Susannah Grant. Original 
Netflix. EUA 2019. Drama. 385min).

The Good Fight (2017, 4 temporadas, Prime Video): a série estadunidense mostra  o 
cotidiano de três mulheres líderes na advocacia, seus dilemas e batalhas diárias para 
enfrentar não só as dificuldades de um mercado competitivo, mas também discriminações 
(The Good Fight. Título original: The Good Fight. Direção: Michelle King. EUA. 2016-2020).

O holocausto brasileiro, Daniela Arbex (2013): o excelente trabalho jornalístico de 
Daniel Arbex retrata os maus-tratos da história do Hospital Colônia de Barbacena, em Minas 
Gerais. Traz à tona do depoimento de ex-funcionários e pessoas ligadas diretamente ao 
dia-a-dia do funcionamento do local e denuncia as atrocidades cometidas na instituição 
asilar. O livro expõe questões complexas que, embora não se relacionem diretamente com o 
cotidiano das carreiras jurídicas, fornece ferramentas importantes para compreender as 
injustiças e exclusões, despertando em nós a centelha da inquietação que deve ser própria 
dos juristas (ARBEX, Daniela. Holocausto brasileiro. 1. ed São Paulo: Geração, 2013. 255 p).

O que é o Direito? Roberto Lyra Filho: Clássico livro para quem inicia os estudos em 
Direito e também para aqueles que desejam iniciar. No texto, aprendemos sobre as relações 
entre Direito e Justiça e entendemos o Direito e conflito social. Em linguagem clara e precisa, o 
professor Roberto Lyra discute as várias dimensões do direito, apresentando-o não como 
conjunto imutável de regras, mas como atividade em permanente transformação. Dica 
infalível para quem deseja compreender melhor sobre o fenômeno jurídico (LYRA FILHO, 
Roberto. O que é direito. 17. ed. São Paulo: Brasiliense, 1995. 93 p. [Primeiros passos, 62]).

Dossiê Esperança Garcia: símbolo de resistência na luta pelo direito. No dossiê 
organizado pela OAB/PI, conhecemos a história de Esperança Garcia, uma mulher negra, mãe 
e escravizada que escreveu uma carta ao governador da capitania do Piauí, em 1770, 
denunciando as violências que vivia e relatando suas demandas. Por conta dessa carta, é 
considerada hoje a primeira advogada piauiense e é um símbolo da luta por direitos. (Dossiê-
Esperança Garcia: símbolo de resistência na luta pelo direito. Org. Maria Sueli Rodrigues de 
Sousa et al. Teresina. EdUFPI, 2017. 137p).

Justiça: o que é fazer a coisa certa (Michale Sandels, 2011): no livro, Sandels, professor de 
Harvard, conta, de forma clara e provocadora, vários dilemas do mundo do Direito e suas 
relações com a justiça. Argumenta pela importância da filosofia para pensar o Direito, a justiça 
e a moral e é uma recomendação indispensável para quem deseja iniciar seu caminho no 
mundo jurídico de forma crítica e reflexiva (SANDEL, Michael J., Justiça – O que é fazer a coisa 
certa, Tradução de Heloísa Matias e Maria Alice Máximo, Rio de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 
2011, 350p).

Livros:
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