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EMENTA DA DISCIPLINA 

 
O direito e a ética: a deontologia e diceologia jurídica. Ética Profissional no 
âmbito das diversas profissões jurídicas. A ética do Advogado: Estatuto da 
Advocacia e o Código de disciplina e ética da OAB. O Tribunal de Ética e 
Disciplina. Jurisprudência. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

 
A finalidade principal do curso é levar ao conhecimento do aluno as normas 
gerais de ética profissional, os diversos aspectos da profissão, enfatizando os 
direitos e deveres dos advogados, suas relações com o cliente, com os 
colegas, as incompatibilidades e impedimentos, questões ligadas à 
publicidade e honorários advocatícios, advocacia “pro bono”, tendo como 
fundamento o novo Código de Ética Profissional, Estatuto da OAB, 
Regulamento Geral do Estatuto da OAB e Constituição Federal.  Abordagem 
de regras que envolvem a prática da advocacia, bem como as sanções que 
advém das infrações cometidas. Receberá destaque o estatuto da atual 
organização judiciária, as demais carreiras jurídicas, como magistratura, 
ministério público, delegado de policia e advocacia pública, levando em conta 
que o conteúdo de tais normas é matéria obrigatória na realização do Exame 
de Ordem. Paralelamente ao exame de diplomas legais e a exposição dos 
ensinamentos doutrinários, será dado ao curso um aspecto de maior 
praticidade através de análises de casos concretos, extraídos da 
jurisprudência. 
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