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ORDEM DOS ADVOGADOS  

ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DO PIAUÍ 

  

 

A Diretoria Geral da Escola Superior de Advocacia do Piauí – ESA PIAUÍ, no uso de suas 

atribuições legais, tornam públicas a abertura de inscrições para a realização da Pós-graduação 

em Direito do Consumidor, bem como as regras que regerão todo o processo da referida 

especialização “lato sensu”. 

 

I – DAS VAGAS: 

a) O número de vagas será de no máximo 60 (sessenta) alunos, e, no caso do não 

preenchimento da turma com o mínimo de 40 (quarenta e cinco) alunos, a ESA PIAUÍ  

reservará o direito de não realizar o curso. 

b) O público alvo é composto por advogados, bem como bacharéis em direito e servidores 

públicos e demais atores jurídicos e de áreas afins que atuem ou tenham interesse na área 

de Direito do Consumidor. 

 

II – DAS INSCRIÇÕES: 

Os candidatos deverão entrar no site da OAB/PI 

(http://www.oabpi.org.br/portaldoaluno/paginainicial/) e subscrever às vagas ofertadas para a 

Pós-graduação em Direito do Consumidor, no período 10/10/2016 a 27/07/2018. 

A confirmação presencial ocorrerá no período de 11/10/2016 a 27/07/2018. 

O horário de funcionamento da secretaria da ESA PIAUÍ é de 08h às 22h (segunda a sexta) 

 

III – DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA O PROCESSO DE INSCRIÇÃO: 

A ficha de inscrição emitida pelo site da OAB/PI deverá ser acompanhada dos seguintes 

documentos, para que a confirmação de inscrição seja efetuada com sucesso: 

a) Duas fotos 3x4; 

b) Duas cópias autenticadas do diploma de curso superior, certidão ou declaração de 

conclusão de curso, emitidos por Instituição de Ensino Superior reconhecida; 

c) Duas cópias autenticadas do histórico escolar da graduação; 

d) Duas cópias autenticadas da carteira de identidade; 

e) Duas cópias da carteira da OAB; 

f) Duas cópias do CPF; 

g) Duas cópias do título de eleitor; 

h) Duas cópias recentes do comprovante de residência; 
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i) Duas cópias da carteira de reservista (candidatos do sexo masculino); 

j) Currículo (preferencialmente o Lattes). 

Após a inscrição online e o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá entregar na 

secretaria da ESA PIAUÍ todos os documentos citados acima até 20h do dia 27/07/2018. 

O candidato deverá apresentar, no ato da confirmação presencial de inscrição, o comprovante de 

pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais). O boleto de 

pagamento é gerado no site de inscrição: http://www.oabpi.org.br/portaldoaluno/paginainicial/, 

na opção “finalizar compra”. 

No caso de desistência ou impossibilidade de formação de turma pelo não preenchimento do 

número de vagas, o valor pago pelo candidato será devolvido em sua integralidade. 

 

IV – DO ATO DE INSCRIÇÃO: 

a) O formulário de inscrição será assinado pelo candidato ou por procurador, mediante 

apresentação de procuração com firma reconhecida; 

b) Somente participarão da seleção os candidatos que tiverem suas inscrições deferidas, 

mediante entrega dos documentos na secretaria da ESA PIAUÍ até às 22h do dia 

27/07/2018; 

c) Os candidatos que não forem selecionados poderão retirar sua documentação na secretaria 

da ESA PIAUÍ no prazo de 90 (noventa) dias após o anúncio do resultado final. Após o 

referido prazo, os documentos não resgatados serão destruídos. 

 

V – DA SELEÇÃO: 

A seleção constará de análise do currículo (preferencialmente o Lattes) e do histórico escolar do 

curso superior. 

 

VI – DA COMISSÃO DE SELEÇÃO: 

a) A seleção será realizada por uma comissão de 03 (três) professores indicados pela ESA 

PIAUÍ, através de suas respectivas diretorias; 

b) A secretaria da ESA PIAUÍ fornecerá todo apoio administrativo aos trabalhos da 

comissão; 

c) Compete à comissão: 

- Analisar os pedidos de inscrição; 

- Realizar o exame do currículo e do histórico escolar do curso superior; 

- Apresentar relação dos candidatos classificados; 

- Decidir sobre os recursos interpostos, na forma deste edital. 

 

VII – DO CRITÉRIO DE APROVAÇÃO: 

mailto:esapi@oabpiaui.org.br
http://www.oabpi.org.br/portaldoaluno/paginainicial/


 
                        

 
Rua Governador Tibério Nunes, s/nº - Cabral 

CEP: 64.000 – 75 – Teresina (PI)  

Tel. (086) 2107-5823/ 99932042, CNPJ:05.336.854/0001-67 

e-mail: esapi@oabpiaui.org.br 

 

A comissão de seleção emitirá parecer conclusivo, contendo a relação de candidatos aprovados 

por ordem alfabética. 

A classificação observará o total absoluto de pontos resultante da análise do currículo e do 

histórico escolar, embora seja expressa em pontos relativos (não mais de 10). 

Havendo empate entre os candidatos, a comissão observará os seguintes critérios para desempate: 

a) A maior quantidade absoluta de pontos adquiridos na análise do currículo; 

b) A maior titulação apresentada pelo candidato no currículo; 

c) A maior quantidade de pontos obtidos com docência; 

d) O melhor coeficiente de rendimento escolar (graduação). 

 

IX – DOS CANDIDATOS SELECIONADOS: 

A lista dos aprovados será publicada em ordem alfabética no quadro de avisos e no site da ESA 

PIAUÍ e da OAB/PI conforme o número de vagas oferecidas, bem como a indicação dos 

classificados, podendo exceder, neste último caso, o número de vagas oferecidas. 

 

X - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

A divulgação dos resultados está prevista para o dia 06 de agosto de 2018, no site da OAB/PI e 

ESA PIAUÍ. A lista também será enviada aos candidatos via e-mail. 

 

XI – DA MATRÍCULA DOS ALUNOS SELECIONADOS NO CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO: 

Os candidatos selecionados deverão realizar a matrícula (prazo a definir), na secretaria da ESA 

PIAUÍ, no horário de 08h às 22h (segunda a sexta), mediante preenchimento de formulário 

próprio e apresentação do comprovante de pagamento da matrícula que corresponderá a primeira 

parcela efetiva do curso. 

Após o encerramento do prazo de matrícula, no caso de não preenchimento das vagas, serão 

convocados os candidatos classificados, considerando a ordem de classificação da lista dos 

classificados divulgada nos quadros de aviso, concedido igual prazo para matrícula, realizando-

se novas convocações até o preenchimento das vagas. 

O curso será pago em 18 parcelas no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) mensais para 

advogados com mais de 05 (cinco) anos de carteira profissional e demais interessados. Será dado 

desconto de 20% no valor da mensalidade para advogados com menos de 05 (cinco) anos de 

carteira profissional, fixando o valor em R$ 200,00 (duzentos reais). A primeira parcela será paga 

no ato da matrícula. 
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XII – DO INÍCIO DAS AULAS: 

O início das aulas será informado quando for divulgado o resultado da seleção. Os encontros 

ocorrerão às QUINTAS e SEXTAS, das 18 (dezoito) às 22 (vinte e duas) horas e aos SÁBADOS, 

das 8 (oito) às 12 (doze) horas, um encontro por mês. 

 

XIII – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Os casos omissos serão solucionados pela comissão de seleção. 

 

 

 

Teresina (PI), 22 de maio de 2018 

 

 

Francisco Lucas Costa Veloso 

Presidente da OAB/PI 

 

Profª. Dra. Naiara de Moraes e Silva 

Diretora Geral da ESA-Piauí 
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ANEXO I 

 

TÍTULO: Síntese dos valores atribuídos aos componentes curriculares na tabela de pontos para 

de currículo e histórico escolar. 

 

NÚMERO MÁXIMO DE PONTOS A SEREM COMPUTADOS: 

a) Só serão computados, no máximo, até 20 pontos; 

b) Os pontos excedentes ao número máximo não serão computados. 

 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

NÚMERO DE PONTOS 

 

1. FORMAÇÃO 

ACADÊMICA: 

1.1. Curso Superior 

1.2. Conclusão de créditos de 

mestrado. Curso de 

Especialização ou 

Aperfeiçoamento (na área 

jurídica) com carga horária igual 

ou superior a 360 h/a. 

 

 

 

 

1,0 

 

2. PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

(na área jurídica): 

2.1. Publicação de livro didático-

científico: 

a) Autoria individual 

b) Coautoria 

c) Coordenação/organização 

 

2.2.Artigo didático-científico em 

revistas ou outro periódico 

especializado de circulação 

nacional ou estrangeira. 

a) Individual 

b) Coletivamente 

c) Como coordenador 

 

2.3. Pesquisa divulgada em 

relatório impresso ou digitada 

que explicite objetivos, 

metodologia, procedimento e 

resultado. 

 

 

 

1,0 

0,5 

0,2 

 

 

 

 

0,75 

0,25 

0,25 

 

 

 

 

0,75 

0,25 

0,25 
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a) Individual 

b) Coletivamente 

c) Como coordenador 

 

 

 

2.4. Apresentação de trabalhos 

produzidos individual ou 

coletivamente em reuniões 

científicas, acadêmicas, em 

âmbito estadual ou nacional, 

congressos, seminários, 

simpósios ou em eventos 

similares (incluída divulgação 

em sessões de comunicação de 

pesquisa nos eventos da OAB). 

 

 

 

 

 

0,5 

 

3. ATUALIZAÇÃO 

PROFISSIONAL: 

3.1. Cursos de atualização e 

seminários ministrados pela 

OAB ou ESA/PIAUÍ, com carga 

horária de até 20 horas (até 06 

cursos). 

 

3.2. Cursos com carga horária 

superior a 20 horas e até 180 

horas (até 04 cursos). 

 

3.3. Cursos com carga horária 

igual ou superior a 180 horas. 

 

3.4. Realização de estágio 

profissional por período de seis 

meses (até 04 períodos). 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,4 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

4. EXPERIÊNCIA COM 

DOCÊNCIA: 

4.1. Exercício de docência em 

curso de direito por período 

superior a seis meses (até 04 

pontos). 

 

 

 

1,0 

 

5. EXPERIÊNCIA 

JURÍDICA: 

5.1. Exercícios de cargo 

privativo de bacharel em direito 

 

 

1,0 
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por período superior a seis meses 

(até 04 pontos). 

 

5.2. Exercício da advocacia por 

período superior a seis meses (até 

04 pontos). 

 

 

1,0 

 

 

6. HISTÓRICO ESCOLAR: 

6.1. Média geral do curso de 

direito igual ou superior a 08 

(BM/PL) 

 

 

 

1,4 

OBSERVAÇÕES: 

Para fins de pontuação não poderá mais ser contado mais de uma vez qualquer produção 

científica/técnica/cultural que se apresente sob formas diferentes, ou em diferentes periódicos. 

 

 

Teresina (PI), 22 de maio de 2018 

 

 

Francisco Lucas Costa Veloso 

Presidente da OAB/PI 

 

Profª. Dra. Naiara de Moraes e Silva 

Diretora Geral da ESA-Piauí 
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ANEXO II 

QUADRO DOCENTE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

Coordenador Geral: Leandro Cardoso Lages 

 
Disciplina Carga Horária 

Direitos fundamentais e o direito do consumidor  

Ementa:  

 

 

15h/a 

Metodologia da pesquisa científica 

Ementa: 
 

15h/a 

 

Relação de consumo 

Ementa: Evolução Histórica das Relações de Consumo: Civilizações antigas 

e contemporâneas, Estado liberal, Revolução industrial, Estado Social, EUA, 

Brasil, o art. 1º do CDC e a fonte constitucional da proteção ao consumidor. 

Elementos da relação de consumo: consumidor, consumidor por equiparação, 

fornecedor, produto e serviço. A relação jurídica de consumo: noção, relações 

condominiais, relações locatícias, serviços notariais, serviços bancários, o 

Estatuto da OAB e os serviços jurídicos, mercado de capitais, Estatuto do 

Torcedor, relações jurídicas que não se confundem com a relação de consumo. 

 

 

 

 

 

30h/a 

Princípios da relação de consumo 

Ementa: A política nacional das relações de consumo (art. 4º). Princípios: 

Vulnerabilidade do consumidor. Vulnerabilidade e hipossuficiência (art. 4º, 

I), dever governamental (art. 4º, II, VII), garantia de adequação (art. 4º, II, V), 

boa-fé (art. 4º, III), informação e transparência (art. 4º, IV e art. 6º, II, III), 

proteção ao mercado de consumo (art. 4º, VI, VIII). Execução da política 

nacional das relações de consumo (art. 5º). 

 

 

 

15h/a 

Responsabilidade Civil  

Ementa: Responsabilidade objetiva no CDC e a teoria do risco. 

Caracterização da responsabilidade civil na relação de consumo: vício do 

produto/serviço, fato do produto/serviço (o defeito). Responsabilidade pelo 

fato do produto: noção, produto defeituoso, excludentes de responsabilidade, 

responsabilidade do comerciante. Responsabilidade pelo fato do serviço: 

noção, serviço defeituoso, excludentes de responsabilidade, culpa de terceiro 

e a fraude bancária, culpa de terceiro e o transporte de bens e passageiros, 

caso fortuito e força maior (assaltos, estacionamentos, shopping, etc). 

Profissionais liberais. Responsabilidade pelo vício do produto: noção, vício 

de qualidade e vício de quantidade. Responsabilidade pelo vício do serviço. 

Decadência e prescrição. 

 

 

 

45h/a 

Proteção à vida, saúde e segurança do consumidor  

Ementa: Direitos básicos do consumidor. Direito à vida, saúde e segurança 

(art. 6º, I). Riscos normais e previsíveis (arts. 8º, 9º, 63). Sociedade de risco. 

Transgênicos, risco e o direito à informação. Recall: noção, o alto grau de 

periculosidade (art. 10), regulamentação, dever de comunicação, prazos, 

responsabilidade, crime (arts. 64 e 65). 

 

 

 

15h/a 

Oferta e publicidade  

Ementa: Oferta: noção, irretratabilidade, natureza contratual, conteúdo da 

oferta, oferta de componentes de reposição, prepostos, recusa do fornecedor 
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em atender a oferta. Publicidade: publicidade e propaganda. Conteúdo da 

publicidade no CDC (art. 36), o merchandising e a publicidade subliminar. 

Vinculação à publicidade. Dados da publicidade. Publicidade enganosa e 

abusiva. Publicidade infantil. Publicidade de tabaco, bebidas alcoólicas e 

medicamentos. Sanção penal e administrativa. Contrapropaganda. Agências 

de publicidade. Ônus da prova. O CONAR e o Código Brasileiro de 

Autoregulamentação Publicitária.   

 

 

30h/a 

Cobranças, banco de dados e cadastros negativos e positivos  

Ementa: Cobranças: noção, pagamento indevido, crime. Cadastros e banco de 

dados: cadastros, banco de dados negativos e positivos, prazo de negativação 

e os efeitos da prescrição, comunicação prévia ao consumidor, retificações, 

discussão do débito em juízo, a gratuidade e o livre acesso aos dados pelo 

consumidor, sanções, cadastro de fornecedores. Súmulas do STJ. 

 

 

 

 

15h/a 

 

 

  

Práticas abusivas na relação de consumo 

Ementa: Práticas abusivas na relação de consumo: venda casada, recusa de 

atendimento, envio sem solicitação e amostra grátis, orçamento, prevalecer-

se da hipossuficiência do consumidor, exigir vantagem excessiva, elevação 

abusiva de preços e a livre iniciativa, compartilhamento de informações 

depreciativa, desatendimento de normas técnicas, prazos obrigacionais, 

índices de preços não contratados, tabelamento de preços. 

 

 

 

 

15h/a 

Proteção ao consumidor no direito internacional 

Ementa: Direito internacional. Proteção ao consumidor em nível de Tratados. 

Comércio internacional. Barreiras comerciais e a proteção ao consumidor. 

Solução de controvérsias no âmbito da OMC. 

 

 

 

15h/a 

Proteção contratual 

Ementa: Contratos e a relação de consumo. A nova interpretação contratual 

no CDC. A relativização da vontade e a possibilidade de revisão contratual. 

Direito de arrependimento. Contratos eletrônicos e o PLS n. 281/2012. 

Garantia contratual e legal. Cláusulas abusivas: noção, efeitos, necessidade de 

declaração judicial, reconhecimento de ofício pelo judiciário, efeitos da 

declaração de abusividade, atuação do Ministério Público, o rol 

exemplificativo do art. 51 e as portarias complementares do Ministério da 

Justiça. Contratos de financiamento: informações obrigatórias, multas, 

liquidação antecipada. Compra e venda em prestações. Consórcios. Contratos 

de adesão. Superendividamento do consumidor e o PLS n. 283/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

30h/a 

Ética e Consumo 

Ementa: Ética, consumismo, consumo conspícuo, obsolescência programada, 

publicidade, sociedade de risco. 

 

 

 

15h/a 

Tutela penal do consumidor  

Ementa: Direito penal nas relações de consumo. Criminalização das práticas 

comerciais ilícitas. Análise sobre os delitos tipificados no CDC. Bens 

jurídicos tutelados. Agravantes e atenuantes. Reflexão sobre a 

responsabilização criminal no âmbito das relações de consumo. 

 

 

15h/a 

Tutela administrativa do consumidor   

Ementa: Sistema Nacional de Proteção do Consumidor. Ministério Público. 

Defensoria Pública. Delegacia do Consumidor. Procon. Cadastro de 

reclamações fundamentadas. Associações Civis de Defesa do Consumidor. 

Fiscalização. Sanções administrativas: multa, Apreensão, inutilização e 
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proibição de fabricação de produtos, suspensão do fornecimento de produtos 

ou serviços, cassação de registro de produto e revogação da concessão ou 

permissão de uso, Cassação de alvará de licença, interdição e suspensão 

temporária da atividade e intervenção administrativa, contrapropaganda. 

Processo administrativo. Convenção coletiva de consumo. 

 

30h/a 

Defesa do consumidor  em juízo  

Ementa: Defesa individual. Defesa coletiva: interesses e direitos difusos, 

interesses e direitos coletivos, interesses e direitos individuais homogêneos. 

Legitimação. Direito de ação: noção, tutela específica, direito de regresso, 

interesses e direitos individuais homogêneos, responsabilidade civil do 

fornecedor, coisa julgada. Inversão do ônus da prova: o ônus da prova e a 

possibilidade de inversão do CPC, requisitos para a inversão do ônus da 

prova, momento processual da inversão do ônus da prova, inversão legal do 

ônus da prova. Desconsideração da personalidade jurídica: noção, teoria 

maior e menor, hipóteses de incidência no CDC. 

 

 

 

45h/a 

Metodologia do ensino superior  

Ementa: Introdução à criminologia, Posição epistemológica da criminologia 

e sua relação com as demais ciências criminais, Fundamentos científicos da 

criminologia, Paradigmas criminológicos: da criminologia etiológica à 

criminologia da reação social, História dos pensamentos criminológicos, 

Fatores criminógenos, Criminologia e psicanálise, Criminalização primária e 

secundária, Biopoder, biopolítica e poder disciplinar, Racionalidades 

punitivas, Abolicionismo penal, Noções de vitimologia. 

 

 

 

 

15h/a 

 

Teresina (PI), 22 de maio de 2018 

 

 

Francisco Lucas Costa Veloso 

Presidente da OAB/PI 

Profª. Dra. Naiara de Moraes e Silva 

Diretora Geral da ESA-Piauí 
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ANEXO III 

 
QUADRO DE DATAS 

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

 
Teresina (PI), 22 de maio de 2018 

 

 

Francisco Lucas Costa Veloso 

Presidente da OAB/PI 

 

Profª. Dra. Naiara de Moraes e Silva 

Diretora Geral da ESA-Piauí 

 

PERÍODO 

 Início  Término 

LANÇAMENTO DO EDITAL 10.10.2016  

Inscrição 10.10.2016 27.07.2018 

Seleção 28.07.2016 05.08.2018 

Divulgação dos aprovados  06.08.2018 ------------------------- 

Processo de matrícula A definir 

Aula Inaugural  A definir 
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