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Todos nós merecemos um tempo de descanso, não é mesmo? Independente de sermos profissionais do direito, lidarmos

com ele indiretamente ou simplesmente nos interessarmos pelo mundo jurídico, livros, séries e filmes relacionados

podem ser um ótimo recurso para expandir nossos conhecimentos ao mesmo tempo que provém um momento divertido

entre amigos, família ou até mesmo sozinho.

Esperamos que essas dicas de conteúdos sejam de grande valia para o seu tempo livre e que agreguem de uma maneira

divertida e positiva!



Índice 

Séries de TV Filmes

Confira abaixo quais tipos de conteúdo selecionamos para você assistir ou ler no seu tempo livre:

Livros
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= disponível no Netflix Brasil.



Séries de TV

Maratonar ou assistir um episódio por dia, seja como for, séries de TV conseguem

prender nossa atenção por bastante tempo contando histórias, casos e desenrolando

tramas inesperadas.

Selecionamos dez séries relacionadas ao direito que vão te fazer não querer tirar o

olho da tela!

DOC9 Gestão de dados empresariais | Séries, filmes e livros para amantes de Direito



Mike Ross é um jovem brilhante que depois de diversas infrações legais,

acabou abandonando a faculdade e depois resolveu fazer uma entrevista de

emprego com um dos nomes mais renomados do direito em Nova Iorque, Dr.

Harvey Specter.

Dr. Harvey, já cansado das mesmices que encontrava entre estudantes de

direito, resolve apostar na contratação de Mike, por reconhecer nele um

grande talento e uma boa memória fotográfica, passando a formar assim uma

equipe incontestável.
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Suits (2011-)                            
8 TEMPORADAS

Alicia Florick sempre foi uma boa esposa para o seu marido, que é hoje

promotor do estado. Depois de uma série de escândalos que envolviam sexo e

corrupção, ele está atrás das grades, e para ajudar a sua família, Alicia volta a

trabalhar em um escritório de advocacia.

A série tem como objetivo mostrar situações que exploram a posição da

mulher no mercado de trabalho, bem como as relações existentes em

grandes escritórios de advocacia.

The Good Wife (2009-2016)  
7 TEMPORADAS



How to Get Away With Murder promete deixar os usuários viciados neste 

incrível suspense jurídico comandado por um grupo de estudantes de direito 

com uma ambiciosa e brilhante professora de Direito Penal, Annalise

Keating. Juntos eles constroem uma trama de assassinato que abala a 

universidade inteira e, é claro, muda o curso de suas vidas constantemente.

Na história, a professora utilizará toda a sua bagagem de conhecimento sobre 

assassinatos para poder se safar de uma série de crimes. 
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How to Get Away With Murder (2014-)
4 TEMPORADAS

Drop Dead Diva conta a história de uma vítima fatal de um acidente de

trânsito (Deb) que retorna à terra na forma de outra pessoa: Jane Bingum. A

série explora conteúdos leves e bem-humorados através de episódios

cativantes onde são explorados temas sobre o poder da inteligência em

detrimento a beleza e como isso é algo sensacional.

Drop Dead Diva (2009-2014) 
6 TEMPORADAS



A série é derivada do sucesso Breaking Bad. Ambientada seis anos antes de

Saul Goodman (Bob Odenkirk) conhecer Walter White – personagem

principal de BB. Quando o conhecemos, o homem que se tornará Saul

Goodman é conhecido como Jimmy McGill, um advogado de pequenas

causas procurando o próprio destino e, mais imediatamente, tentando

acertar sua vida financeira.

A série acompanhará a transformação de Jimmy em Saul Goodman, o homem

que coloca “criminosos” dentro da “lei”.
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Better Call Saul (2015-)                                
5 TEMPORADAS

American Crime Story é um verdadeiro crime antológico.

A série retrata o passo a passo do caso de assassinato de O.J.Simpson e se

baseia no livro de Jeffrey Toobin (The Run of His Life: The People vs. OJ

Simpson). Essa séria foi super aclamada pela crítica e recebeu diversos

elogios, prêmios e indicações.

American Crime Story (2016-) 
2 TEMPORADAS



A vida e os desafios da Equipe Especial de Elite do Departamento de Polícia

de Nova York. A “Special Victims Unit” (Unidade de Vítimas Especiais)

investiga os crimes de caráter sexual, seguindo os passos dos detetives Elliot

Stabler (Christopher Meloni) e Olivia Benson (Mariska Hargitay).

Com sabedoria, eles precisam ao mesmo tempo balancear os efeitos das

investigações em suas vidas pessoais.
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Law & Order S.V.U. (1999-)                                
19 TEMPORADAS

Da mesma criadora de "How to Get Away with Murder“, em Scandal

conhecemos a história de Olivia Pope, consultora do presidente dos EUA que

dedica a vida para dar um fim nos escândalos da política americana. Depois

de muitos anos, ela deixa a Casa Branca e abre sua própria empresa, mas não

consegue desligar seu envolvimento com o governo do jeito que gostaria.

Scandal (2012-) 
7 TEMPORADAS



Dr. Cal Lightman e sua sócia Dra. Gillian Foster lideram uma equipe de

especialistas na psicologia forense, que usa do comportamento humano

para avaliar as pessoas.

Cada episódio aborda um caso diferente e você ainda pode tentar descobrir

quem tá falando a verdade ou vai ter problemas por ter mentido quando não

devia.
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Lie to Me (2009-2011)                                
3 TEMPORADAS

A série-documentário da Netflix conta a história verídica do norte-

americano Steven Avery. O homem passou 18 anos preso por estuprar uma

mulher até que um exame de DNA comprova que ele não cometeu o crime.

Em liberdade e trabalhando no ferro-velho da família, Avery está prestes a ser

indenizado financeiramente pelo estado, mas é novamente investigado, sendo

o principal suspeito do assassinato da fotógrafa e jornalista Teresa Halbach.

Making a Murderer (2015-) 
1 TEMPORADA



Filmes 

No cinema ou na tela do celular, filmes tem o poder de tomar o foco do telespectador

por horas, envolvendo-os em uma história que, baseada em fatos reais ou não, traz

uma mensagem.

Confira a seguir as nossas 12 dicas de filmes baseados e inspirados no mundo do

direito.
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O Filme de 1957 se passa ao redor do julgamento de um garoto acusado de

assassinar o próprio pai. Dos doze homens no júri, apenas um acredita que

ele é inocente, e pediu para a investigação fosse aprofundada. O filme mostra,

principalmente, a importância da hermenêutica jurídica.
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Doze Homens e uma Sentença (1957)                                
96 min.

Centrado na vida de Mark Zuckerberg durante a criação e consolidação do

Facebook, a Rede Social mostra dois julgamentos ao mesmo tempo, tais

complementando a narrativa de maneira extraordinária.

A Rede Social (2010) 
120 min.



Michael é um advogado que adora ganhar dinheiro fácil. Quando

foi contratado para defender um adolescente acusado de tentativa de

estupro e agressão, pensa ser o caso de sua vida. Porém, o que parecia

garantido começa a se mostrar perigoso e Michael se viu em uma situação

onde nada é o que parece.
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O Poder e a Lei (2011)                                
119 min.

Erin é apenas uma arquivista em um escritório de advocacia, mas isso não a

impediu de se interessar pelo caso de uma empresa de eletricidade cujos

dejetos estavam contaminando a água de uma pequena cidade. Após coletar

provas e informações por anos, trouxe o caso à tona.

Erin Brockovich (2000) 
130 min.



Em 1929, Atticus Finch defendeu um homem negro acusado de estupro,

que se alega inocente. Determinado na tarefa, começou a sofrer rejeição da

população local, tendo de proteger também a sua família. A história é narrada

por sua filha Jean Louise anos depois, dando uma nova perspectiva ao caso.
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O Sol é Para Todos (1962)                                
129 min.

Denúncias do jovem advogados e investigações do FBI tentam desmantelar

a máfia e descobrir como eles fazem lavagem de dinheiro. Utilizando a

tecnologia de maneira sutil, A Firma apresenta questões marcantes e

realistas sobre problemas sociais recorrentes.

A Firma(1993) 
154 min.



Em 1929, Atticus Finch defendeu um homem negro acusado de estupro,

que se alega inocente. Determinado na tarefa, começou a sofrer rejeição da

população local, tendo de proteger também a sua família. A história é narrada

por sua filha Jean Louise anos depois, dando uma nova perspectiva ao caso.
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As Duas Faces de um Crime (1996)                                
130 min.

Kevin Lomax é advogado em uma pequena cidade da Flórida que nunca

perdeu um caso. Contratado John Milton, dono da maior firma de advocacia

de Nova York, Kevin recebe um alto salário e várias mordomias, apesar da

desaprovação de sua mãe: uma fervorosa religiosa, que compara Nova York a

Babilônia. Kevin está empenhado em defender um e cada vez dá menos

atenção sua mulher, enquanto que seu chefe parece sempre saber como

contornar cada problema e tudo que perturba o jovem advogado.

O Advogado do Diabo (1997) 
145 min.



Em 1980, no interior do estado de Massachusetts, uma mulher foi

assassinada em sua casa, na área rural não tão rica de uma pequenina

cidade. O suspeito, Kenny Waters, é preso sem evidências e condenado a 18

anos de prisão. Anos depois sua irmã, Betty Anne, se forma em direito para

poder defender o irmão e reverter a decisão do estado.
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A Condenação (2010)                                
110 min.

Uma viúva decide entrar com um processo milionário na justiça após

considerar que uma grande empresa é a culpada pela morte de seu marido.

Para defendê-la ela contrata o advogado Wendell Fohr. Fohr precisará

enfrentar Rankin Fitch, um especialista em selecionar os jurados de forma a

garantir de antemão sua vitória no julgamento. Porém o que Fohr e Fitch não

contavam é que um dos jurados tinha seus planos para manipular o júri.

O Júri (2003) 
127 min.



Elle Woods era líder de uma sororidade em sua falcudade de moda e

namorava o garoto mais popular da faculdade, que a abandonou para cursar

direito em Harvard. Decidida, Elle consegue entrar na mesma faculdade,

encontrando então sua verdadeira vocação. Leve e divertido, Legalmente

Loira traz o poder da determinação e desliga estereótipos.
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Legalmente Loira (2001)                                
96 min.

Quando um adolescente é acusado de assassinar o pai rico, um advogado

(Keanu Reeves) é encarregado de defendê-lo no tribunal e revelar a verdade

por trás do crime. À medida que investiga, descobre que a mãe do garoto está

ocultando diversos fatos essenciais ao caso.

Versões de um Crime (2016) 
93 min.



Livros

Filmes ou séries não substituem um bom livro. Além da sua presença a mais de

séculos, livros contém histórias que não podem ser totalmente traduzidas de

nenhum outro meio, além de terem a vantagem de não acabar a bateria, poderem ser

levados para todo canto e serem bem cheirosos.

Confira nossas 10 dicas de leitura para quem se interessa por direito.
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Considerado um dos melhores romances da área legal, O Sol é Para

Todos conta a história de um advogado que, mesmo com a pressão da

população e da família, decide por defender um homem negro acusado de

abusar de uma mulher branca. Vencedor do Prêmio Pulitzer em 1960, é

narrado do ponto de vista da filha do advogado, mostrando o racismo e a

injustiça pelos olhos de uma criança.
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O Sol é Para Todos
Harper Lee

A clássica história de Winston, protagonista do romance de George Orwell, é

referência não só para livros de ficção científica quanto para o mundo do

direito, já que sua história é cada vez mais realista e identificável no cenário

atual. Se passando em um cenário futurista onde tudo e todos são vigiados,

impedidos de pensarem “fora da caixa”, a trama é envolvente e assustadora,

nos acordando para uma nova realidade.

1984
George Orwell



Um dos primeiros romances do autor, o livro traz o cotidiano de um

estudante de primeiro ano do curso de Direito de Harvard: Diversas críticas

ao sistema educacional e judiciário são feitas, além de colocar para o leitor a

importância do planejamento estratégico, do acompanhamento das

tendências do mercado empresarial, podendo ser aplicado ao novo advogado

e à sua carreira.
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Como se Faz um Advogado
Scott Turow

Assassinato no Expresso do Oriente é um dos principais romances de Agatha,

o mesmo – que já foi adaptado para o cinema – traz a história do detetive

Hercule Poirot, que se encontra dentro de um trem no qual ocorre um

assassinato. Intrigado e pressionado, Poirot precisa investigar dentre os

passageiros e descobrir quem é o assassino e quais seus motivos. Cheios de

reviravoltas, é uma boa pedida para qualquer advogado que se interesse por

mistérios.

Assassinato no Expresso do Oriente
Agatha Christie



A peça que consagrou Suassuna no mundo da literatura é uma ótima dica,

especialmente o seu final. Chicó, um nordestino que não mede esforços para

tentar se dar bem na vida, é levado para o reino dos céus, onde é julgado por

Jesus, Nossa Senhora e o Diabo. A dinâmica é similar a uma corte, e ver o

Diabo como promotor e Nossa Senhora como advogada de defesa enquanto

ambos tentam trazer uma solução para Jesus é algo único e estranhamente

divertido.
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O Auto da Compadecida
Ariano Suassuna

Nesse clássico, Dostoiévski narra a história de Rodion, um jovem estudante

que comete um assassinato e se vê perseguido por sua incapacidade de

continuar sua vida após o ocorrido. O livro aproxima o leitor do dilema do

protagonista: negar o crime e viver atormentado pelo remorso ou confessar

os assassinatos para ter a chance de redenção?

Crime e Castigo
Fiódor Dostoiévski



Escrita no século XVI, a peça do dramaturgo inglês ainda é extremamente

válida e relevante para ser discutida nos dias atuais. A comédia romântica

tem, entre seus personagens, Shylock, um usurário judeu que pretende usar a

justiça para uma terrível vingança; trazendo à tona assuntos como

discriminação racial, intolerância e violência. Uma ótima leitura para

qualquer fã dos clássicos!
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O Mercador de Veneza
William Shakespeare

A autobiografia de Ramos é um ponto de vista único sobre o sistema penal

da época em que vivia. Preso em 1935, o autor relata sua experiência em

Memórias do Cárcere e constitui um testemunho fundamental da

arbitrariedade, da violência e do atraso político incorporado à cultura e

história brasileira, tornando-o um dos livros de leitura praticamente

“obrigatória” para todo advogado que atua no Brasil.

Memórias do Cárcere
Graciliano Ramos



Uma sátira do sistema judicial e penal da Inglaterra na época, Dickens

escreve A Casa Soturna com um olhar crítico: aborda assuntos como

as imperfeições das leis, os processos judiciais e o descaso das autoridades,

assim como também promove uma melhor compreensão dos problemas

sociais do país.
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A Casa Soturna
Charles Dickens

Obra-prima de Franz Kafka, "O Processo" é um livro de cabeceira para

advogados na área criminal. O livro que traz a história de uma pessoa que é

processada sem saber o motivo. Aborda o total absurdo de uma pessoa ser

processado sem que haja qualquer plausibilidade para tanto. Este livro é uma

verdadeira bandeira contra injustiças e falta de qualquer direito de defesa.

O Processo
Franz Kafka



Podemos fazer muito mais por você do que apenas indicar conteúdos! Quer saber como podemos contribuir para o seu resultado? Solicite o

contato aqui embaixo.

SOLICITAR CONTATO
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http://www.doc9.com.br/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook-dicas-de-filmes-series-livros


SOLICITAR CONTATO

Todas as suas diligências
em um só lugar.

É a facilidade que você precisa.
É DOC9.
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