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1. O temido TCC e o desafio de sua realização 

O trabalho de conclusão de curso (TCC) corresponde a uma das etapas acadêmicas mais 

importantes e exigentes dos cursos de Direito. Como se trata de um trabalho de conclusão dos 

estudos jurídicos, ele é realizado nos últimos períodos da faculdade, o que acaba por gerar uma 

dificuldade adicional, já que ao final do curso o aluno geralmente se sente sobrecarregado. 

Além das obrigações estudantis, o acadêmico dos últimos períodos do curso de Direito é 

pressionado pelas tensões geradas com a proximidade do seu ingresso no mundo profissional, 

cumuladas com a necessária preparação para o chamado “Exame de Ordem”, que consiste na 

aferição da competência teórico-prático-profissional do estudante que pretende ingressar no quadro 

de advogados brasileiros, e que é realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil. 

Essas circunstâncias acadêmico-profissionais tornam o trabalho de conclusão de curso (TCC) 

uma tarefa ainda mais difícil. Como se não bastasse, é comum entre os alunos uma certa sensação 

de ausência de orientação acadêmica de pesquisa, já que muitos professores não possuem 

condições científicas, operacionais ou financeiras para realizar uma orientação dedicada ao TCC.  

A insuficiência do serviço acadêmico de orientação dos alunos pelos professores se dá em 

regra por culpa das faculdades de Direito, já que elas não costumam oferecer condições adequadas 

de trabalho aos orientadores. É comum que faculdades de Direito não apoiem os professores com 

um regime de trabalho (horário e remuneração) que contemple suficiente tempo e condições para o 

extenso serviço de orientação de TCC. Dessa forma, os professores muitas vezes ficam 

pressionados por outras tarefas e não podem se dedicar adequadamente ao trabalho do aluno. 

Para muitos alunos o TCC é um trabalho inédito e complexo, e para o qual o estudante ainda 

não se sente preparado, sobretudo se pensarmos que é no TCC que o acadêmico deve demonstrar 

certa autonomia científica. Isso tudo demonstra a importância e a utilidade que a contratação de 

aulas particulares de orientação em pesquisa pode ter para um estudante do curso de Direito. 

Neste artigo do meu Blog vou informar e explicar sobre o pacote de aulas particulares de 

pesquisa que ofereço para alunos interessados em aulas de orientação para trabalho de conclusão 

de curso (TCC) em direito tributário. Antes, porém, no próximo item vamos traçar algumas ideias 

importantes para perceber como o trabalho de TCC pode ser útil para a formação do aluno. 
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2. Importância da orientação de TCC para o sucesso do aluno  

Elaborar um TCC é uma oportunidade de agregar valor à formação, e isso significa futuro 

retorno financeiro ao profissional do Direito. Trata-se de um investimento. Além disso, se o aluno 

receber uma orientação de pesquisa dedicada e profunda, a elaboração de um TCC poderá se tornar 

uma experiência mais leve, rica e cheia de sentido.  

O TCC é uma oportunidade valiosa para o aluno treinar intensamente o exercício da 

qualidade do raciocínio e da comunicação escrita, que são competências fundamentais para o bom 

desempenho nas carreiras jurídicas. 

A elaboração de uma pesquisa científica em Direito é uma atividade pedagógica, uma forma 

de aprendizado. É um treinamento útil e necessário à formação jurídica. Utilizar “atalhos” para obter o 

trabalho pronto e formatado prejudica o aprendizado, já que reduz o esforço intelectual necessário 

para fixar conteúdos e adquirir habilidades. Aprender requer uma postura ativa do aluno, ou seja, 

exige uma atividade exercitada durante certo tempo.  

A experiência e aprendizado metodológico-científico que a pesquisa proporciona são muito 

enriquecedores como preparação intelectual. Tendo em vista que a principal ferramenta do operador 

do Direito é o seu intelecto, o treinamento proporcionado pela elaboração orientada do TCC é um 

investimento importante. O aluno não deve perder essa oportunidade de produzir conhecimentos e 

criar habilidades sob a orientação segura de um bom professor. 

Enfim, o aluno-pesquisador deve entender a exigência acadêmica do TCC não somente como 

um desafio, mas também como uma oportunidade de crescimento intelectual. A elaboração de um 

TCC exige uma intensa atividade de leitura de textos jurídicos para a aquisição de conhecimentos 

aprofundados. Além disso, há um longo treinamento da habilidade de redação jurídica. Por final, há 

ainda o aprendizado da organização das ideias e da excelência da comunicação oral, com o 

enfrentamento de uma banca na qual o aluno realiza a sustentação oral de suas razões jurídicas.  

Como se vê, um TCC bem feito aperfeiçoa o conhecimento jurídico especializado, a 

organização das ideias, a boa escrita e a comunicação oral persuasiva. Essas são competências 

essenciais para qualquer carreira na área jurídica, inclusive o desempenho de cargos públicos que 

exigem ação criativa, argumentativa e decisória. Use o desafio a seu favor: faça um ótimo TCC. 

 

3. Aulas particulares de orientação de TCC 

A seguir vou apresentar a proposta de aulas particulares de orientação, organizadas em 

pacotes com características próprias: os pacotes 1, 2 e 3.  

Observo primeiramente que esta oferta de aulas é por tempo limitado, e que as condições 

aqui apresentadas valem apenas para este período de junho-julho de 2022. Portanto, alerto que 

ofertas futuras de aulas de TCC poderão vir em outras condições, diferentes das aqui apresentadas. 
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A oferta de vagas que estou realizando é para três (03) pacotes diferentes de orientação de 

TCC, que são alternativos e complementares, relacionados abaixo: 

i) pacote 1 (orientação de TCC em 18h, compreendendo aulas de orientação, avaliações, 

correções e treinamento, como aqui será discriminado); 

ii) pacote 2 (bibliografia orientada de TCC em 12h, ou seja, um pacote de aulas de 

orientação bibliográfica para que o aluno conheça com mais rapidez e precisão qual é o 

estado da arte de seu tema na doutrina, e para que assim o TCC do aluno possa contar 

com a melhor revisão bibliográfica, com excelentes fontes de pesquisa e assim alcance 

melhores resultados; 

iii) pacote 3 (completo, soma do pacote 1 + pacote 2, com 30h) 

O presente artigo do Blog serve para explicar o pacote 1 (acima), que compreende um 

conjunto de aulas particulares de orientação de pesquisa científica em Direito (graduação ou 

especialização), para elaboração de monografias e artigos sobre temas de direito tributário. 

Neste pacote é realizada a orientação do projeto, do estudo, da escrita e da defesa do TCC, 

tanto nos aspectos formais (ABNT e redação) quanto materiais (direito tributário). Compreende aulas, 

avaliações, correções do texto do TCC, explicações e “tira-dúvidas” (parte on-line, e parte off-line).   

O pacote 1 de aulas de TCC ensina estudantes de graduação ou pós-graduação a planejar, 

estudar, escrever e apresentar seu TCC em direito tributário. O trabalho é personalizado e exclusivo 

para o aluno. As aulas são individuais e se adaptam conforme as necessidades identificadas.  

As aulas particulares de pesquisa-orientação aqui são realizadas de modo colaborativo e com 

obediência às diretrizes do orientador institucional do aluno (da sua faculdade), sem conflitos.  

As aulas irão auxiliar na organização dos trabalhos de TCC, estimulando a produtividade do 

aluno e a qualidade na feitura da pesquisa, e esse acompanhamento pode ajudar a trazer conforto e 

reduzir assim a ansiedade do estudante com a realização do seu trabalho de conclusão de curso. 

O objetivo final é o de transformar o que seria uma tarefa solitária, longa e desgastante, em 

uma experiência rica, prazerosa, compartilhada e repleta de sentido, criando condições para o 

melhor êxito nessa atividade de intenso treinamento das competências jurídicas. 

 A contratação de um professor particular de pesquisa pode funcionar concomitantemente com 

a orientação institucional proporcionada pela faculdade. Para saber mais sobre a orientação de TCC 

de modo geral, leia também o artigo do Blog intitulado “Uma introdução à pesquisa científica em 

Direito”, e se precisar de um pouco mais de inspiração e orientação para começar a elaborar seu 

TCC, leia também meu artigo “Decálogo da pesquisa científica em Direito” aqui no Blog. 
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4. Conteúdo do pacote de aulas de TCC  

 O pacote de aulas particulares de TCC aqui apresentado é composto dos seguintes blocos de 

horas-técnicas ou sessões de trabalho, parte delas on-line com o aluno, parte off-line pelo Professor. 

• 6 aulas de orientação on-line, em reuniões entre Professor e aluno. 

(1h cada aula, totalizando 6h) 

Na 1ª aula iniciaremos as orientações sobre: 

i) identificação das necessidades do aluno;  

ii) explicação sobre a estratégia de apoio à pesquisa; 

iii) sugestão de temas em direito tributário e sua delimitação; 

iv) orientação e/ou avaliação rápida do projeto de TCC (em direito tributário);  

v) sugestões para formação da bibliografia/referências; 

vi) cronograma das reuniões de orientação e metas (prazo e agenda);  

vii) orientações para uma eficiente execução da pesquisa; 

• 4 sessões de avaliação off-line e correção do texto do TCC realizadas pelo Professor. 

(1:30h cada sessão, totalizando 6h) 

• 4 entregas de avaliação feitas pelo Professor ao aluno: 

i) projeto de TCC; 

ii) texto inicial; 

iii) texto intermediário; 

iv) texto final do TCC. 

(1:30h cada sessão, totalizando 6h) 

O aluno ainda recebe de bônus neste pacote: 

• 2 sessões de suporte off-line por e-mail e whatsapp ao aluno (bônus). 

• 1 sessão de preparação para banca de defesa de TCC, com simulação de apresentação e 

arguição pelo Professor, ou 1 sessão de mentoria jurídica acadêmico-profissional (bônus). 

Eis um quadro-resumo deste pacote de aulas de orientação em TCC: 

 

Pacote 

18 Horas 

 

  6h aulas de orientação (on-line/webcam) 

  6h sessões de correção (off-line pelo Professor) 

  6h entregas de correção e explicação (off-line/on-line) 

Bônus  

3 Horas 

  2h suporte off-line (por e-mail ou whatsapp) 

  1h sessão de treinamento para banca (on-line) 
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5. Condições do pacote de aulas 

Reunião on-line 

gratuita 

O aluno que desejar pode agendar com antecedência uma reunião on-line (20-30 

min) gratuita para conhecer mais sobre a proposta, sem compromisso. Para 

agendar, basta solicitar por e-mail: rcp@rodrigopetry.com.br 

Primeira aula  

(agendamento) 

A primeira aula é agendada no ato da compra, pela Plataforma da Hotmart, 

empresa parceira que disponibiliza o maior portal de cursos on-line do Brasil, onde 

está hospedado o pacote. 

Demais aulas  

(agendamento) 

As demais aulas são agendadas posteriormente com o Professor, por e-mail. 

Reagendamento O aluno poderá reagendar horário já marcado para aula, desde que informe com 24 

horas de antecedência, sob pena de ser mantida e cobrada a aula já agendada. 

Certificado Certificado: o aluno que cumprir todas as etapas de orientação poderá receber um 

certificado de participação (carga horária de 18h). 

6. Benefícios e vantagens 

1) Aprenda a fazer um TCC de excelência em direito 

tributário; 

11) Tenha um Professor para avaliar e debater as 

suas ideias; 

2) Seja bem orientado nos aspectos formais, 

redacionais e materiais do trabalho;  

12) Não se sinta sozinho, com a companhia de um 

Orientador interessado; 

3) Tenha aulas on-line com um Professor-

pesquisador experiente; 

13) Receba apoio no controle da sua agenda, para 

cumprir o prazo do TCC; 

4) Receba atenção e dedicação de um Orientador 

particular; 

14) Realize e entregue seu TCC com mais rapidez e 

eficiência; 

5) Reduza preocupações com a solução de dúvidas; 15) Treine com um Professor para a apresentação e 

defesa oral (banca); 

6) Melhore muito a qualidade da sua escrita/redação 

jurídica; 

16) Sinta-se mais calmo e preparado para a arguição 

do seu TCC; 

7) Receba correções periódicas de seu TCC, com 

explicações e sugestões para melhorias; 

17) Aumente as chances de uma excelente nota; 

8) Ganhe segurança e conforto durante a construção 

de seu TCC; 

18) Crie oportunidades profissionais a partir dos 

conhecimentos de seu TCC; 

9) Reduza o sofrimento e a ansiedade na elaboração 

do trabalho; 

19) Incremente seu currículo ganhando um certificado 

de pesquisa; 

10) Domine o tema de seu TCC em direito tributário 

(legislação, doutrina, jurisprudência e a prática); 

20) Transforme a elaboração do TCC em uma 

experiência enriquecedora. 
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