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Boas‑Vindas! VII

BOAS‑VINDAS!
Olá, meu amigo/minha amiga! Tudo na paz?

O meu nome é Erick Machado e gostaria de lhe para-
benizar e agradecer pela aquisição do nosso livro: GUIA 
ESSENCIAL DO ESTUDANTE DE DIREITO!

Se você está lendo esse livro, significa que já se ques-
tionou sobre alguns pontos como esses:

Será que ainda vale a pena cursar Direito?

Será que o curso de Direito é para mim?

Quais profissões poderei exercer?

Será que vou ganhar um bom dinheiro?

Advogar ou prestar concurso público. O que é melhor?

Se já se perguntou sobre esses pontos, este livro é 
ideal para você!

Neste livro, compartilharei algumas experiências que 
vivenciei no decorrer dos meus cinco anos da graduação 
em Direito e trarei dicas que considero essenciais para 
qualquer estudante que deseje aproveitar melhor o seu 
período como universitário.

Explicarei, também, como é o funcionamento do Exame 
da OAB e qual é a melhor maneira de se preparar para o 
dia da sua prova.
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Além disso, trarei respostas para as dúvidas mais fre-
quentes entre os estudantes de Direito no que diz respeito 
às profissões jurídicas mais visadas, como Advogado, 
Delegado, Juiz e Promotor de Justiça.

Você saberá quanto ganha em média cada um desses 
profissionais e quais são os requisitos para se tornar um 
deles.

A minha intenção é que ao final deste livro você tenha 
uma clareza maior sobre o funcionamento da faculdade 
de Direito, descubra se ela combina com você e que tenha 
um direcionamento sobre qual carreira jurídica deseja 
seguir no futuro.
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Quem sou eu? IX

QUEM SOU EU?
Curitibano, 24 anos, advogado e empreendedor, bacha-

rel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná – PUCPR. 

Atualmente, estou cursando a pós-graduação em Direito 
Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Cons-
titucional – ABDCONST.

Profundo questionador desde pequeno, sempre pro-
curei entender o motivo de as coisas serem como são ao 
meu redor.

No ensino médio, descobri o meu maior interesse pelas 
matérias de humanas, como filosofia, história e sociologia, 
que me instigaram a compreender melhor o comporta-
mento humano e das sociedades.

Foram essas matérias que acabaram me levando ao 
Direito.

Vindo de família humilde e estudante do ensino público 
desde criança, prestei o ENEM no ano de 2013 e conquistei 
uma bolsa integral de estudos na Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR) por meio do ProUni.

Buscando aliar os meus estudos em Direito e o meu 
interesse por empreendedorismo e marketing digital, 
fundei no ano de 2014 o @blogentendendodireito, perfil 
direcionado aos estudantes de Direito e Advogados, que 
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hoje já conta com mais de 500.000 seguidores nas mídias 
sociais (Facebook e Instagram).

Atualmente, estou em busca dos meus objetivos: ser 
professor universitário e escritor.

Este livro é uma síntese dos principais aprendizados 
que tive durante a faculdade de Direito e é o passo inicial 
no caminho dos meus sonhos após a faculdade.

Desejo fortemente que esse livro seja de grande valor 
para você!

Qualquer dúvida, sugestão ou elogio podem ser feitos 
diretamente no meu Instagram.

Sem mais delongas, uma ótima leitura!

Erick Machado
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Prefácio XI

PREFÁCIO
Uma vez, conversando com os meus alunos, no curso 

da graduação de Direito, naqueles momentos em que o 
professor se desconecta da matéria para ensinar “coisas da 
vida”, a partir da experiência que lhe traz até a sala de aula, 
comentei que o universitário de hoje estava preocupado 
demais com as notas e a presença. Ou seja, a viagem em si 
era apenas um meio para chegar ao que importa, o canudo. 
É como querer chegar logo no destino, num passeio de 
feriadão, e não aproveitar a paisagem do caminho.

A faculdade, porém, não só traz matéria, conteúdo, 
teoria, leis etc. Ela traz uma experiência completa e que 
os meus alunos não a estavam aproveitando no todo. 
Abrir as janelas para pegar um vento no rosto, conversar 
com os caroneiros, curtir a música do rádio ou imaginar 
as histórias das margens de uma rodovia, parecem off‑line 
demais para valer a pena. Portanto, para enxergar oportu-
nidades durante a graduação é preciso ter a mente aberta, 
estar preparado para elas. Não adianta aceitar que o curso 
de Direito “abre muitas portas” se elas estarão na maior 
parte do tempo fechadas.

Parece que as ambições surgem somente no último 
ano ou depois da formatura. O que quero dizer é que a 
faculdade não é sinônimo de “só estudar”, mas ir além. 
Sair um pouco fora da média já é grande coisa! Nesse 
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contexto, entra o Erick e o seu trabalho no perfil do Ins-
tagram, no blog Entendendo Direito. Diga-se que não surgiu 
nem no último ano, muito menos depois de formado, mas 
bem antes, quando percebeu que poderia ser “diferente”. 
Ser diferente é o que todos querem demonstrar quando 
vão para uma entrevista de estágio ou de emprego num 
escritório de advocacia, ou quando se preparam para a 
prova da OAB ou de concursos. Ser igual, nesses casos, é 
apenas ser “mais um” e, assim, viver somente de tentativas.

O Erick construiu algo muito importante para a comu-
nidade universitária e serve de inspiração para outros 
buscarem seus próprios caminhos. Não quer dizer que 
precisam criar outros perfis numa rede social para com-
partilhar as mesmas coisas, pois não será diferente. A 
lição que fica é estar atento à criatividade e acreditar que 
a viagem também faz parte do aprendizado. Acredito que 
este livro concretize o trabalho virtual, pois, se existe tec-
nologia tão antiga que ainda esteja na moda, é o próprio 
livro, principalmente, o impresso!

Boa leitura e curtam a viagem!

Marcelo Hugo da Rocha

Professor e escritor de mais de 80 livros jurídicos

@profmarcelohugo
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Apresentação XIII

APRESENTAÇÃO
A minha intenção ao escrever estas páginas foi trazer 

maior clareza sobre como funciona a graduação em Direito 
e transmitir alguns conselhos de como aproveitar da melhor 
maneira esse período tão importante em nossas vidas.

Vou contar um pouco sobre a minha trajetória como 
estudante de Direito e algumas boas lições que pude 
aprender nesse período.

Além disso, explicarei quais são as oportunidades 
profissionais que se apresentam aos bacharéis em Direito.

Falarei a respeito do funcionamento das profissões 
jurídicas mais visadas aos graduandos, como as carreiras 
de Advogado, Delegado, Promotor e Juiz.

Explicarei sobre os campos de atuação, forma de 
ingresso, bem como as suas remunerações.

Se você ainda está se sentindo perdido e ainda não sabe 
qual carreira seguir, este livro pode ser de grande valor!

Desejo do fundo do meu coração que este livro seja um 
farol na vida dos estudantes que ainda se sentem perdidos 
quanto à faculdade de direito e ao seu futuro profissional.

Uma excelente leitura e sucesso em sua vida!

Erick Machado
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A GRANDE DECISÃO: QUE 
GRADUAÇÃO ESCOLHER?

Em algum momento de nossas vidas, normalmente 
entre os 17 e 18 anos, quando concluímos o ensino médio, 
somos pressionados pela sociedade, nossos amigos e fami-
liares a decidirmos se desejamos cursar alguma faculdade.

Temos a difícil missão de escolher qual é o curso que, 
em tese, determinará o rumo de toda a nossa vida.

Nesse momento, muitas coisas são levadas em conside-
ração, como maior afinidade por determinadas matérias, 
influências familiares e a remuneração.

Se está passando por essa situação nesse momento, 
gostaria de dizer, antes de mais nada, que o compreendo, 
mas estou aqui para lhe acalmar e tirar esse peso das suas 
costas.

A escolha de qual curso iremos fazer é, sim, algo 
importante e que deve ser objeto de profunda reflexão, 
mas tal decisão não deve ser encarada como definitiva e 
irreversível.

Essa escolha irá influenciar a sua realidade e a das 
pessoas ao seu redor, em especial os seus familiares mais 
próximos.

Financeiramente, existem muitas realidades diferentes.
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Há estudantes que trabalham para arcar com os seus 
próprios estudos, outros que financiam suas mensalidades 
e também estudantes bolsistas.

E, em muitos casos, os pais auxiliam os filhos integral 
ou parcialmente no pagamento da faculdade.

Apesar das inúmeras realidades existentes, na grande 
maioria dos casos, o custeio dos estudos durante a faculdade 
impacta em maior ou menor grau o orçamento familiar.

Além disso, muitas vezes nossos pais e familiares pro-
jetam em nós expectativas e sonhos que, na realidade, são 
deles e não necessariamente nossos.

Todos esses fatores, além de muitos outros possíveis, 
são relevantes e interferem em nossa decisão.

Apesar disso, gostaria de lhe tranquilizar e dizer que é 
plenamente compreensível se no decorrer da graduação, 
ou até mesmo depois de formado, você se der conta de 
que não será feliz e realizado trabalhando no mundo do 
direito.

Conheço inúmeros casos de amigos que passaram por 
essa situação e cada um decidiu buscar o caminho que 
está alinhado com os seus propósitos.

Posso citar alguns exemplos marcantes para você se 
dar conta do quão variados são os sonhos e visões de 
mundo existentes.
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O QUE SE ESTUDA NA 
FACULDADE DE DIREITO?

A graduação em Direito é composta de uma Formação 
Humanística e uma Formação Jurídica.

A primeira diz respeito aos estudos sobre conteúdos 
mais filosóficos e sociais, como a Ética, a Filosofia, e 
desenvolvimento histórico e cultural das sociedades.

Já a segunda parte se refere ao conhecimento jurídico 
propriamente dito, ou seja, o conhecimento e interpreta-
ção das normas jurídicas vigentes no nosso país, como a 
Constituição Federal e o Código Civil.

As matérias tradicionalmente mais estudadas no curso 
de Direito são:

• Teoria Geral do Direito
• História do Direito
• Filosofia do Direito
• Direito Constitucional
• Direito Penal
• Direito Civil
• Direito do Consumidor
• Direito de Família
• Direito do Trabalho
• Direito da Criança e do Adolescente
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• Direito Internacional
• Direito Administrativo
• Direito Tributário
• Direito Previdenciário
• Direito Empresarial
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COMO DESCOBRIR SE O CURSO 
DE DIREITO É PARA MIM?

As razões que levam as pessoas a fazer a faculdade são 
muitas.

Afinal, conforme disse anteriormente, existem mui-
tas carreiras jurídicas que podem ser um objetivo dos 
graduandos.

Além disso, algumas preferências pessoais podem acabar 
levando a essa escolha.

Alguns motivos podem ser extremamente pessoais e 
ideológicos, como a busca por uma sociedade mais justa, 
por exemplo.

Outros podem ser influenciados por familiares a serem 
profissionais da área, ou então ser um sonho não realizado 
pelos seus pais.

Muitos outros são influenciados por um motivo muito 
menos ideológico e muito mais material, que seria a busca 
por uma carreira bem remunerada.

 Mas será que isso é uma verdade?

Será que a faculdade de direito realmente irá retornar 
bons resultados financeiros?
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Falarei mais a respeito logo adiante, entretanto, gostaria 
de dizer desde já que se você está pensando em cursar a 
faculdade somente pensando em ganhar muito dinheiro, 
acho bom repensar a sua escolha.

 A dura realidade é que o Brasil 
é o país com o maior número de 

faculdades de direito no mundo inteiro!

São mais de 1.400 faculdades de direito e mais de 1 
milhão de advogados aprovados e registrados na OAB.

Isso faz que as oportunidades de emprego sejam cada 
vez mais escassas e mal remuneradas.

 Não é incomum encontrar advogados 
que recebem salário em torno 
de R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00.

Esse valor é menor do que o valor da mensalidade de 
muitas faculdades ao redor do Brasil, como é o caso da 
universidade em que estudei, que hoje gira em torno de 
R$ 1.800,00 por mês.

Trago essas informações não para desestimulá-lo a 
cursar a faculdade de direito, mas somente para mostrar 
que, em grande parte dos casos, os profissionais do direito 
não são tão bem remunerados quanto pensamos.
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AINDA VALE A PENA CURSAR DIREITO?
E a minha resposta, como praticamente tudo no direito, 

é: DEPENDE.

Brincadeiras à parte, vocês irão aprender que essa 
palavra é quase um mantra no mundo jurídico.

 Afinal de contas, praticamente 
tudo depende das circunstâncias 
de cada caso e da interpretação 

que se faça desses fatos.

No que diz respeito ao questionamento levantado ante-
riormente, se você pensa em fazer direito exclusivamente 
pensando na remuneração, eu diria que NÃO.

Mas se você tem outros motivos que o levam a fazer 
direito, como maior interesse pelas questões humanas e 
sociológicas e um idealismo de participar de uma socie-
dade mais justa, eu diria que SIM.

E por que digo isso?

Como dito anteriormente, o número de profissionais 
no mundo jurídico é assombroso.

 Portanto, profissionais medianos 
jamais se destacarão.

Guia do Estudante de Direito - 1ª ed.indd   13Guia do Estudante de Direito - 1ª ed.indd   13 29/10/2020   10:5629/10/2020   10:56


