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EMENTA 

Ética e Direito. Ética Profissional no âmbito das diversas profissões jurídicas. Ética e advocacia: 
regras deontológicas fundamentais, sigilo profissional, relações com o cliente, e honorários 
profissionais. Arquétipo do profissional de Advocacia e Contemporaneidade. Marketing Pessoal. 
Princípios e Especificidades. Construção de Imagem e Conteúdos Profissionais. Capital Social do 
Advogado: Reputação e Redes de Relacionamentos. Código de Ética da OAB: Limite ao 
Marketing. Habilidades e Desafios do Advogado. 

 

 
OBJETIVOS 

Geral: 
Proporcionar ao estudante o conhecimento necessário à realização de reflexões acerca de 
seu comportamento pessoal e profissional dentro dos padrões éticos e morais aceitos no 
meio jurídico; 
 
Específicos: 
Apresentar os comportamentos éticos aceitos e previstos para cada das possíveis áreas de 
atuação profissional do bacharel em direito; 
Distinguir o pensamento jurídico puro do pensamento jurídico lastreado nos ideais de justiça, 
de moral e de ética; 
Estimular o desenvolvimento, no estudante, da visão e do comportamento focado no ser 
humano.  
Desenvolver o senso crítico diante das mais freqüentes condutas praticadas pelos 
profissionais do direito no exercício de suas atividades.  
 

 
METODOLOGIA 

Os temas serão desenvolvidos de forma a possibilitar ao estudante a apreensão de seu 
conteúdo e a sua aplicação prática através de aulas expositivas, estudo de textos, atividades 
com emprego de técnicas de dinâmica de grupo, realização de seminários, análise de casos, 
debates e exercícios que exijam leitura e pesquisa do direito positivo, doutrina e 
jurisprudência. 

 
CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

Introdução 

Conceito de Ética 

 A classificação da Ética 

A Ética e o Direito 

A Ética e o Direito Positivo 

A Ética e a jurisprudência 

      Bioética 



 
 

       A Ética e as Profissões Jurídicas 

      Conceito de profissão 

      Deontologia Forense 

      A Ética do Estudante de Direito 

    Relacionamento com os colegas 

    Relacionamento com os professores 

    O estudante e a sociedade 

       A Ética do Advogado 

     O Código de Ética da OAB 

      Relações com o cliente  

      Sigilo profissional 

      Publicidade 

      Honorários profissionais 

      Relações com outros profissionais do direito 

      O processo ético-disciplinar 

        Estatuto da Advocacia 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Retroprojetor, datashow, transparências, quadro branco. 
 

 
AVALIAÇÕES 

A metodologia da avaliação deve ser diagnóstica, processual e continuada. A avaliação deve ser 

mais um momento no processo de ensino-aprendizagem, destinado à formação do estudante, à 

pesquisa e ao questionamento, não simplesmente para verificação do nível de apreensão dos 

conteúdos, o que, todavia, também deve ser aferido. Dentro dessa perspectiva, serão aplicadas 

as provas, trabalhos, em especial o manuseio de peças processuais e textos normativos. 
A avaliação envolverá, ainda, além do aproveitamento de cada estudante, assiduidade, 
dedicação, participação, interesse, capacidade de interpretação e de crítica 

 

Básica: 
BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva; 2005.   
NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2004;  
REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva; 2004. 
 
Complementar: 
MAMEDE, Gladston. A advocacia e a ordem dos advogados do brasil. 2. ed. São Paulo: Atlas,  
2003.  
NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 27. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 
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