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PLANO DE ENSINO 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

Visão global do Código de Ética do Advogado e sua aplicação pelo Tribunal de Ética da OAB. 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Objetivo geral 

Apreender o conteúdo ministrado para que o aluno desenvolva uma prática profissional norteada por 

princípios éticos exigidos pela legislação e pela sociedade em geral. Busca-se fomentar o pensamento 

reflexivo, que qualifique a formação ética do discente, voltada à valorização da conduta profissional ante os 

desafios do cotidiano jurídico. 

 

Objetivos específicos 

Desenvolver as capacidades cognitivas, práticas e relacionais dentro e fora de sala de aula. De modo 

resumido, podemos dizer que as capacidades cognitivas abrangem a habilidade de leitura, de organização das 

informações e de identificação das correntes teóricas no âmbito da ética profissional. As capacidades práticas 

abarcam a aptidão para relacionar os conhecimentos teóricos a situações concretas.  

Ampliar as habilidades relacionais passando de uma relação isolacionista e de competitividade a uma atitude 

de solidariedade e de responsabilidade social no exercício da profissão. Para tanto, serão desenvolvidos o 

diálogo e a autocrítica. 

 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Introdução à Ética Profissional 

2. Código de Ética e Disciplina da OAB 

3. Da Ética do Advogado 

- Das regras deontológicas fundamentais 

- Das relações com o cliente 

- Do sigilo profissional 

- Da publicidade 

- Dos honorários profissionais 

- Do dever de urbanidade 

- Das disposições gerais 

4. Do Processo Disciplinar 

- Da competência do tribunal de ética e disciplina 

- Dos procedimentos 

- Das disposições gerais e transitórias 

5. Estatuto da Advocacia – Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. 

6. Provimentos 

7. Constituição Federal 

- Artigo 133 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O curso será desenvolvido por meio de aulas expositivas nas quais o professor transmitirá informações 

diretamente relacionadas com o domínio do conteúdo e as estratégias da relação ensino/aprendizagem. 

Adotar-se-á como estratégia instrumental o esquema de aula-roteiro, que é esboçado na lousa no início da 

aula, devendo o aluno fazer as anotações pertinentes durante a exposição oral do docente.  

Será desenvolvida a análise de casos concretos e o estudo de questões aplicadas nos últimos exames da OAB 

e do ENADE. 
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RECURSOS DIDÁTICOS 

Livros, quadro branco, estudo de casos e debates. 

 

AVALIAÇÃO 

A primeira avaliação será subjetiva, por meio do qual será verificada a apreensão da matéria lecionada em 

sala de aula, bem como a capacidade cognitiva do aluno em aplicar os conhecimentos apreendidos diante de 

problemas concretos. 

 

A segunda avaliação consistirá em prova objetiva, cujas questões serão voltadas a adequação do aluno à 

realidade da primeira fase do Exame de Ordem, que contém assertivas para marcação do item correto. Esta 

avaliação será acumulativa, abarcando também a matéria cobrada na primeira avaliação. 

 

O critério de conjugação de menções é adotado para verificação da menção final, conforme a tabela abaixo. A 

linha vertical corresponde à primeira avaliação de aprendizagem e a linha horizontal à segunda avaliação de 

aprendizagem. O aluno deve fazer o cruzamento das menções para verificar sua menção final (vide tabela de 

menções).  

 

A conjugação das menções não será alterada sob nenhum pretexto, salvo quando constituir erro material 

ocorrido durante o lançamento na pauta de menções. 
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