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“Dificilmente faltam vagas na área do Direito. Há
muita vaga, tem muita opção, muita coisa diferente.”

Alexandre Moron de Almeida

Alexandre Moron de Almeida estudou na Faculdade de
Direito da USP e hoje, formado, prepara-se para prestar
concurso para promotor público. Pretende também entrar
em uma pós-graduação. Aqui ele faz um relato de seus
anos na faculdade, dos estágios e das atividades que
desenvolveu. Do tempo do colégio ele lembra que foi
“muito, muito estudo” e completa observando que “vale a
pena, porque depois tudo que você estudou vai ser útil”.

JC – Como você chegou à sua escolha por Direito como
carreira?
Alexandre – Minha irmã é advogada e eu sempre tive esse
contato com a carreira. Vendo-a trabalhar, achei que eu me
daria bem em Direito. Foi uma boa escolha.
Além da Fuvest, você prestou outros vestibulares?
Eu me inscrevi também na primeira turma que prestou vestibular para Direito na GV, mas desisti de lá quando saíram
os resultados da 1a fase da Fuvest. Tirei uma nota boa e
decidi que era a São Francisco mesmo que eu queria.
Como você veio estudar no Etapa?
Um amigo e as irmãs dele estudaram aqui. Gostaram muito. Por conta disso, optei por vir para cá.
Como foi sua adaptação aqui?
Foi rápida. Logo peguei o ritmo de estudos. Deu tudo certo,
gostei das pessoas.
No 3o ano, quando ia prestar vestibular, você mudou alguma coisa em seu método de estudo?
Mantive mais ou menos meu ritmo de estudos. Sempre
procurei estudar e tirar o máximo que eu conseguia das
matérias. Os professores do Etapa são muito bons e me
estimulavam a estudar. O que eu fiz de diferente foi a preparação especial para a GV. O que mudou foi decorrente das
próprias atividades do colégio.

Você participou de alguma atividade extra no Etapa?
Participava dos esportes, alguns campeonatos de handebol. E das gincanas.
Como foi seu início na São Francisco?
Um choque. Acho que todo aluno que sai do Etapa e vai
para a Faculdade de Direito da USP, talvez outras faculdades, sente esse choque, porque você não tem aquela carga
de aulas, não há obrigatoriedade de participar das aulas, não
tem professores preocupados com o ensino. Na verdade,
na São Francisco tem professores muito bons, e também
professores que não são comprometidos com o ensino. No
começo, minha reação foi um pouco de me distanciar. Ia
com uma frequência menor para a faculdade. Eu fiquei desestimulado a estudar.
Quanto tempo durou esse processo em que você esteve
desestimulado?
Foram dois meses no primeiro semestre e quase o segundo semestre todo.
Nesse período você pensou em largar o curso, fazer outra faculdade?
Não. Eu apenas fiquei um pouco mais tranquilo, mais voltado
para projetos pessoais. Você começa a aprender a selecionar
as aulas, a se matricular em outras disciplinas, conforme o
professor. O que me empolgou e me deu a certeza de que
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queria Direito mesmo foi quando me envolvi com algumas
atividades na São Francisco e aí fui me interessando. Acho
que o grande diferencial da Faculdade de Direito da USP é o
enorme número de atividades que você tem para fazer.

Essas suas outras atividades começaram quando?
No final do 1o ano. Lá tem o Centro Acadêmico e tem uma representação interna dos alunos junto aos órgãos da faculdade,
que ajudam a administração na tomada de algumas decisões.
Pode-se dizer que é uma parte de política interna na faculdade,
tendo contato com professores e funcionários e apresentando algumas demandas dos alunos. Essa foi uma atividade que
me estimulou muito no 2o e no 3o ano. Foi muito interessante
conhecer a faculdade, as pessoas, e tentar de alguma maneira
contribuir. Acho que é uma das experiências que servem para
sua carreira, permitem saber o que você quer no Direito.
Você chegou a participar de mais alguma atividade?
Participei de algumas monitorias, também no 2o e no 3o ano.
Que matérias você teve em cada ano?
De maneira geral, você tem na faculdade dois tipos de disciplinas: um, disciplinas mais abertas, em que se vai discutir
o que foi o Direito, o que é o Direito, o que pode ser o Direito; dois, matérias que procuram passar conhecimento das
normas jurídicas atuais. Você tem basicamente essas duas
grandes divisões das disciplinas. Desde o 1o ano tem Direito Constitucional. Hoje, ao estudar normas jurídicas, você
parte da Constituição. Depois tem Direito Administrativo,
do Trabalho, Direito Civil, que vai do 1o ao 4o ano, Direito
Penal. No 4o ano começa a ter maior faixa de optativas.
Que optativas você escolheu?
Aproveitei algumas disciplinas de cada área com base no
professor que estava dando aquela disciplina. Peguei Processual, disciplinas do Direito Comercial, do Trabalho.
Como você define cada ano do curso na São Francisco?
No 1o ano você tem o impacto, fica um pouco assustado, e
tem a novidade, começa a descobrir o que tem na faculdade. No 2o ano você escolhe o que quer fazer, de tudo que
a faculdade oferece. No 3o ano você já começa a procurar
alternativas profissionais, estágio. O 4o ano talvez seja de
tomada de decisão sobre o rumo que você pretende seguir
na área jurídica. E no 5o ano você está com o olhar menos
para a faculdade e mais para fora.

No segundo semestre, qual foi sua preocupação?
Foi ter certeza do que eu ia fazer dali para frente. Como a faculdade dá liberdade a você de se matricular nas optativas,
eu fiz muitos créditos antes. No meu último semestre fiz
poucas matérias. Ia para a faculdade três dias por semana.
Desligava um pouco da faculdade e começava a pensar no
dali para frente.
Durante o curso, que estágios você fez?
No início do 2o ano eu entrei como estagiário em um escritório de advocacia – Rocha e Barcelos Advogados. É um escritório de pequeno a médio porte, muito bem organizado,
muito bem estruturado. Fiz entrevista e deu certo. Foi bom.
O que você fazia nesse estágio?
Trabalhava na parte de processos judiciais. O escritório tem
processos em juízo para defender os clientes e você tem de
acompanhar o dia a dia, o andamento do processo. O juiz
dá uma decisão, você tem de recorrer. O papel do estagiário nesse momento é fazer esse acompanhamento. E, conforme vai adquirindo conhecimento, ao sair uma decisão
contrária, você começa a esboçar o recurso e leva para o
advogado. Você aprende muita coisa no dia a dia do fórum.
Aprende muito de contencioso.
Você ficou quanto tempo nesse escritório?
Mais ou menos seis meses. Aí passei em um concurso para
a parte administrativa da Defensoria Pública, onde fiquei os
seis meses seguintes. Trabalhava perto da faculdade, foi
bom para minhas atividades como representante discente,
tinha uma facilidade maior de estar lá. Foi boa a experiência
de conhecer um pouco a parte da Defensoria, ganhava mais
que no estágio e estava perto da faculdade. Mas, por aquilo
não estar me agregando nada do ponto de vista jurídico,
optei por sair. Fui fazer estágio com um desembargador na
Justiça Federal. Foi particularmente interessante porque ele
trabalha numa seção no tribunal que tem processos cíveis,
tributários, penais, um pouco de tudo.
No 3o ano?
Isso. Já tinha um pouco mais de base. A partir do 3o ano,
você começa a procurar vagas que vão acrescentar conhecimento jurídico, não aquele dia a dia do fórum.

No último ano, qual era sua maior preocupação?
No primeiro semestre foi concluir o que a gente chama de
Tese de Láurea, o trabalho de conclusão do curso.

Durou quanto tempo esse estágio?
Fiquei lá mais ou menos seis meses. Saí por minha conta.
Você pode ficar mais tempo. Fui para um estágio em outro escritório. CSMG Advogados. Quatro sócios. Aí, já com
mais conhecimento, pude trabalhar mais fazendo peças.

Qual foi sua tese?
Minha tese foi sobre a necessidade ou não de motivação
nas decisões do Tribunal do Júri. O juiz, hoje, quando decide, precisa explicar os motivos que o levaram a condenar
ou não, no caso penal. E o jurado simplesmente vota, não
se comunica com os demais como em alguns sistemas.
Não se sabe por que o jurado condenou.

Você continuava indo ao fórum?
Ia menos. Já tinha base para desenvolver um trabalho um
pouco mais jurídico. Mas eu não descarto a importância de
ir ao fórum. Depois de seis meses nesse escritório, saí para
uma atividade que não tem a ver com a faculdade. Fui trabalhar na Disney durante três meses, dezembro, janeiro e
fevereiro inteiros.
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Você saiu daqui já empregado?
Sim. É um programa da Disney bem estruturado. Você
vai para lá já sabendo onde vai trabalhar, o local onde vai
ficar. Eu trabalhei no restaurante de um hotel. Conheci
esse programa por um amigo que faz curso de Turismo.
Decidi ir porque tinha sido um ano um pouco estressante, com muitas atividades ao mesmo tempo. Precisei sair
um pouco.
Isso não prejudicou você na faculdade?
Não. As aulas começaram no final de fevereiro, não chegou
a afetar.
Teve mais alguma experiência de estágio?
Voltei para o escritório CSMG e trabalhei mais um tempo,
até o meio do ano, quando passei num concurso. Trabalho
com desembargador estadual. Entrei como funcionário público de nível médio, porque não tinha me formado. É onde
estou desde julho do meu 4o ano.
O trabalho com o desembargador estadual é diferente
do que você fazia com o desembargador federal?
Agora é diferente, não trabalho com Direito Penal, é só área
civil, direito de família e tal. Está sendo uma experiência
muito interessante. Depois de ver vários processos você
começa a entender a ordem das coisas, como funciona.
É fácil conseguir estágio?
É fácil. Tem muita necessidade porque hoje os escritórios
de advocacia, em vez de contratar advogados, contratam
estagiários. Do 3o ano para frente. Como você tem o nome
da Faculdade de Direito USP, que no fundo é um carimbo
que atesta que você tem algum diferencial, é relativamente
fácil.
Qual é a importância do estágio?
Eu acho que é essencial. Na sala de aula você aprende um
pouco do que é Direito, mas só na prática vai compreender
muita coisa que vê na sala de aula.
Você prestou o exame da OAB?
Prestei no início do meu 5o ano. Tenho a aprovação no Exame, mas como concursado eu não posso ter a carteira da
OAB. Prestei para ver como é a prova e tudo mais. Acho
que foi importante prestar. Se um dia quiser, posso tirar. O
resultado do exame continua válido.
Você fez alguma preparação especial para o exame?
Estudei provas anteriores.
Você acompanha o mercado de trabalho para o pessoal
de Direito?
Um pouco. Dificilmente faltam vagas na área do Direito. Há
muita vaga, tem muita opção, muita coisa diferente. Eu, por
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exemplo, tudo que falei até agora envolve a parte do contencioso, a parte do processo, mas tem a parte consultiva,
que não envolve processo, acaba só elaborando contrato. O
Direito abarca muitos gostos e por isso tem muitas vagas,
muitas áreas diferentes.

Além de advogado, quais são as outras áreas que o profissional de Direito pode seguir?
A maioria dos cargos que envolvem a administração pública, a função de magistrado, a função de promotor, a função
de defensor público.
O que diferencia um candidato em uma entrevista para
emprego ou estágio?
Em primeiro lugar, a faculdade em que você estuda. Claro,
domínio de línguas. E a experiência de intercâmbio é importante. Quanto mais perto do fim do curso, o que mais conta
é a experiência acumulada.
Como você se imagina profissionalmente daqui a 10
anos?
Eu tenho 23 anos, penso em prestar concurso do Ministério
Público do Estado de São Paulo para promotor de justiça. É
meu foco, comecei a estudar para isso, a me preparar para
o concurso. Profissionalmente é assim que me vejo. Isso
implica talvez morar no interior. Eu tenho vontade de continuar os estudos e fazer uma pós-graduação, mas a ideia é
primeiro estudar para o concurso.
Como você vê sua carreira até aqui?
Não tenho dúvidas hoje e vejo isso como resultado da
própria caminhada. Trabalhando, aos poucos você vai vendo o que é o Direito. Realmente era isso que eu queria
fazer.
O que, de seu tempo no Colégio, foi importante na faculdade e no trabalho e continua a ser valorizado por você,
em seu projeto de carreira?
Muitas coisas que os professores falavam aqui acabam
ecoando. O principal fator, a parte em que o Etapa mais me
impactou, foi sua organização geral dos estudos, sua preocupação com os detalhes. Isso é uma coisa que eu guardo.
A organização, a estrutura, tudo voltado para o ensino. É
muito, muito estudo e vale a pena, porque depois tudo que
você estudou vai ser útil.
Você quer dizer mais alguma coisa para o pessoal?
Eu sugeriria que, além de continuarem se esforçando nos
estudos, que antes de escolher uma carreira procurassem
o maior número de pessoas que trabalham na área para ter
uma ideia de como é efetivamente a atuação nela. E que
visitem as faculdades que escolherem.
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