17 Advogado
O advogado é um especialista de Direito que defende os direitos humanos, ajuda as pessoas com problemas e
contribui para uma sociedade mais justa. Entre os residentes de nacionalidade estrangeira, há muitos que não
entendem a língua japonesa e foram envolvidos em um crime ou um transtorno. Com a complicação e a
internacionalização da sociedade, aumenta-se os problemas, sendo assim, o advogado que entende diversas línguas
pode se tornar uma presença extremamente tranquilizadora aos estrangeiros.

Para se tornar um advogado
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*Não há restrição de idade, grau de instrução ou nacionalidade para prestar o Exame Preliminar, e caso seja aprovado, é possível prestar o Exame da
Associação dos Advogados

Se prepare o quanto antes
Para se tornar um advogado é necessário ser aprovado no Exame da Associação dos Advogados, que é uma prova
extremamente difícil, exigindo altos graus de proficiência na língua japonesa e de aproveitamento escolar.

Após obter o certificado, onde é possível trabalhar?
A renda anual de um advogado é de 6.000.000 de ienes ou mais, e após adquirir experiência o suficiente, pode-se
esperar uma renda de 10.000.000 de ienes ou mais, além de poder abrir um negócio próprio.

Quanto custam as escolas?
As faculdades públicas custam 2.400.000 ienes (4 anos) ou mais, já as particulares, 4.000.000 de ienes (4 anos)
ou mais.
E o custo para se formar na Pós-Graduação em Direito em uma faculdade pública é de 2.000.000 de ienes ou
mais, já em uma particular, é de 2.500.000 ienes ou mais.

