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1. EMENTA: Noções gerais sobre a disciplina. Conceito e estudo sobre ética. Diferenças 

entre ética e moral. Fontes filosóficas: antigas, modernas e contemporâneas sobre ética. 

Ética Jurídica. Direito e ética. Lei Constituição e Códigos de Processos Civil e Penal e 

ética. Ética das profissões jurídicas: advocacia, magistratura, ministério público e 

profissões correlatas. Estatuto da ordem dos Advogados do Brasil e a ética. Código de 

ética da OAB. Código de ética da Magistratura e do Ministério Público. Decisões 

Judiciárias e sua ética. 

2. NOÇÕES DA DISCIPLINA: A introdução no curso de direito desta disciplina tem 

por objetivo mudar o enfoque de estudo sobre a ética, longe dos estudos anteriores 

focados apenas na deontologia profissional. A matéria visa trazer a formação humanística 

para a profissão jurídica, tanto que passou a constar dos concursos públicos, em conjunto 

com outros conteúdos de natureza política, sociológica e de teoria geral do estado. De 

outra parte, a questão ético-moral retornou para o âmbito do direito após a queda da 

separação formal entre direito e moral, a queda do formalismo jurídico, o avanço da 

filosofia no direito, a chegada do neo-constitucionalismo e o surgimento de dilemas 

éticos-morais proporcionados pelo avanço da biotecnologia. Do mesmo modo, como 

ultima ratio, passou a perder força vinculante, exigindo um retorno da ética e da moral, 

trabalhando temas como correção (justiça), na aplicação e no exercício do direito. 

3. OBJETIVOS:   

3.1. Geral: Proporcionar o primeiro contato com a reflexão ética-filosófica acerca do 

conhecimento, exercício e aplicação do direito na sociedade brasileira contemporânea, 

com uma visão particular para a região amazônica. 

3.2. Específico: - Conhecer os diversos estatutos deontológicos das profissões jurídicas 

mais importantes; - proporcionar o acesso dos alunos iniciantes aos temas de natureza 

ética-filosófica, relacionando-os com o estudo do direito; - possibilitar o início da 

formação humanística, inerente ao exercício das diversas profissões jurídicas; - acessar 

itens de cunho ético-filosófico para adquirir substrato intelectual a fim de enfrentar 



questões em concursos públicos; - conhecimentos dos diferentes procedimentos 

disciplinares relativos às violações dos preceitos éticos das profissões jurídicas. 

4. METODOLOGIA: Dada a carga horária e o conteúdo da disciplina, os encontros 

serão uma vez por semana, da seguinte forma: distribuição prévia de textos para leitura e 

resenha, e posterior exposição em sala de aula pelo professor, seguida de debate entre os 

alunos de modo obrigatório. A participação dos alunos em sala de aula, nos debates, 

consiste na metade do conceito avaliativo ao final do curso. O método consiste em, 

através dos debates, dissecar os conceitos importantes da disciplina, obrigando o aluno a 

refletir sobre a experiência ética-filosófica.  

5. CONTEÚDO PROGRAMATICO 

1. Noções gerais.  

2. Conceito e estudo sobre ética.  

3. Fontes filosóficas.  

4. Ética jurídica.  

5. Direito e ética.  

6. Lei e ética.  

7. Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e a ética.  

8. Código de ética da OAB.  

9. Decisões Judiciárias e sua ética.   

6. RECURSOS: Utilizaremos textos previamente fornecidos pelo professor para leitura 

pela classe antes da explanação e de bate; leitura e resumo dos textos fornecidos. 

7. AVALIAÇÃO: Participação em sala de aula, nos debates sobre os textos previamente 

distribuídos. Realização de prova escrita para complementar o conceito final. 
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