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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 

Imobiliário, Notarial e Registral, 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 30 (trinta) alunos, a ESA PIAUÍ e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR – IES certificadora se reservarão ao 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 

Imobiliário, Notarial e Registral. 

 

II – DAS INSCRIÇÕES: 

Os candidatos deverão entrar no site da OAB/PI (http://www.oabpi.org.br/portaldoaluno) e subscrever às 

vagas ofertadas para a Pós-graduação em Direito Imobiliário, Notarial e Registral, no período 

03/04/2019 a 31/10/2019. 

A confirmação presencial ocorrerá no período de 03/04/2019 a 31/10/2019. 

O horário de funcionamento da secretaria da ESA/PI é de 08h às 20h (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 ( para aquisição de descontos para Jovens Advogados); 

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/PI todos os documentos citados acima até 20h do dia 31/10/2019. 

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

pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 76,00 (setenta e seis reais). O boleto de pagamento é 

gerado no site de inscrição: http://www.oabpi.org.br/portaldoaluno. 

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/PI até às 20h do dia 31/10/2019; 

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

ESA/PI 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/PI e a 

IES, através de suas respectivas diretorias; 

b) A secretaria da ESA/PI 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. 
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VII – DO CRITÉRIO DE APROVAÇÃO: 

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 20). 

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/PI 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 05 de novembro de 2019, no site da OAB/PI e 

ESA/PI. 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 no período (a definir), na secretaria da ESA/PI, 

no horário de 08h às 20h (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 reais) mensais para 

advogados com mais de 05 (cinco) anos de carteira profissional e demais interessados. Será dado desconto 
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de 20% no valor da mensalidade para advogados com menos de 05 (cinco) anos de carteira profissional 

do Piauí, fixando o valor em R$ 200,00 (duzentos e reais). A primeira parcela será paga no ato da 

matrícula. 

XII – DO INÍCIO DAS AULAS: 

O início das aulas está previsto (a definir). Os encontros ocorrerão às SEXTAS E SÁBADOS, duas vezes 

por mês. 

 

XIII – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Os casos omissos serão solucionados pela comissão de seleção. 

 

Teresina (PI), 01 de outubro de 2019 

 

Celso Barros Coelho Neto 

Presidente da OAB/PI 

 

Aurélio Lobão Lopes 

Diretor Geral da ESA Piauí 

 

Alexandre Augusto Batista de Lima 

Diretor de Pesquisa e de Pós-graduação da ESA Piauí 
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 ANEXO I  

 

QUADRO DOCENTE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO IMOBILIÁRIO, NOTARIAL E REGISTRAL 

 

 

DISCIPLINAS PROFESSORES EMENTÁRIOS Carga 

Horária 

PROPRIEDADE, DIREITOS 

REAIS E POSSE  

A DEFINIR  Propriedade. Conceito, atributos, características. Função 

social da propriedade - Propriedade plena e limitada. 

Formas de aquisição da propriedade imóvel. Propriedade 

fiduciária. Compropriedade. Direito de Construir. 

Fracionamento da propriedade noções gerias (parcelamento: 

loteamento, desmembramento, outras modalidades; 

incorporação e condomínio). Multipropriedade. Ação 

reivindicatória.  

Direitos reais. Sistematização. Características (Publicidade, 

Oponibilidade erga omnes, Sequela, Direito de preferência, 

Numerus clausus). Classificação. Direitos reais de gozo ou 

fruição. Superfície. Servidões. Usufruto. Uso, habitação e 

concessões especiais. Direito real de aquisição. 

Compromisso de compra e venda: conceito, natureza 

jurídica e modalidades x opção de compra x escritura 

pública de compra e venda. Direitos reais de garantia sobre 

coisa alheia. Regras gerais. Hipoteca, penhor e anticrese: 

aspectos materiais e processuais no CPC. Direitos reais de 

garantia sobre coisa própria.  

Posse. Conceito. Teorias sobre a posse. Diferenças entre 

posse e detenção. Espécies de posse. Posse direta 

(decorrente de propriedade ou do próprio exercício da 

posse), posse indireta (locações, comodato, enfiteuse, 

alienação fiduciária 

15 H/A 

DEFESA DA POSSE E 

USUCUPIÃO  

A DEFINIR 
Formas de defesa da posse. Legítima defesa e desforço 

imediato. Ações Possessórias (Reintegração de posse, 

Manutenção de posse e Interdito proibitório) – 

Fungibilidade; Cumulação de demandas; Natureza dúplice; 

Exceção do domínio; Aspectos processuais; 

Usucapião. Conceito. Principais aspectos. Modalidades 

(Usucapião extraordinária; Ordinária; Constitucional ou 

especial urbana; Constitucional ou especial rural; Coletiva; 

Usucapião por abandono do lar). Procedimento. Usucapião 

extrajudicial. Ata Notarial.  

15 H/A 
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Justo título. Conceito. Requisitos. Justo título e 

desnecessidade de registro; Justo título decorrente de 

atividade relacionada ao fundamento do direito. Justo título 

e promessa de compra e venda. Just título, nulidade absoluta 

e nulidade relativa; Justo título, transação, sentenças e 

escrituras que operam a divisão de coisa comum; Vícios de 

forma e justo título; 

DIREITO REGISTRAL 

IMOBILIÁRIO  

A DEFINIR 
Conceitos e Princípios do Direito Registral. Organização da 

Atividade Registral. Direito Registral Imobiliário. 

Transcrição e matrícula. Principais aspectos da Lei de 

Registros Públicos e demais diplomas legais. Aplicação dos 

princípios do direito registral imobiliário. Presunção de 

veracidade dos registros públicos. Sistema fólio pessoal x 

fólio real. Livros. Certidões. Prenotação e processo de 

registro. Abertura, encerramento, cancelamento, 

desmembramento e fusão de matrículas. Peculiaridades de 

registro ou averbação de títulos judiciais ou extrajudiciais 

em espécie. Qualificação e Formulação de Exigências. 

Procedimento de Dúvida Registral. Registro eletrônico de 

imóveis. Lei da Concentração dos Atos. Retificações 

administrativas. Retificação, Cancelamento e Invalidade do 

Registro. Reconstituição de matrícula. Retificação da Área.  

Declaração de Indisponibilidade de Bens. Responsabilidade 

Civil do Notário. Operações societárias imobiliárias. 

Escrituras dos demais direitos reais. O contrato particular 

com força de escritura pública do SFH e SFI. Escritura de 

partilha por divórcio e de inventário. 

30 h/a 

LEI DO INQUILINATO E 

MODALIDADES DE 

COMPARTILHAMENTO DO 

SOLO  

A DEFINIR 
Lei nº 8.245/91. Âmbito de aplicação. Artigo 565 e 

seguintes do Código Civil. Teoria geral do contrato de 

locação. Natureza jurídica. Existência, validade e eficácia. 

Formas de celebração do contrato e formas de extinção 

contratual. Deveres do locador e do locatário na Lei nº 

8.245/91 – Locação residencial e por temporada. Locação 

para fins não residenciais. Aluguel: fixação de valores, 

reajustes e possibilidade de revisão (aspectos de direito 

material). Benfeitorias e aspectos relevantes na Lei nº 

8.245/91. Benfeitorias necessárias, úteis, voluptuárias e 

acessões. Indenizações e direito de retenção. Contrato de 

locação em Shopping Center. Natureza jurídica e 

(a)tipicidade contratual. Contrato ‘built to suit’. Natureza 

jurídica, questões registrais e demais aspectos 

controvertidos. Coworking, coliving, cessões, stands, 

modalidades de ocupação assemelhadas. Airbnb e 

condomínios. Características, garantias, rescisão. Garantias 

locatícias e contrato de aluguel sem garantia. Direito de 

preferência - Indenização e a adjudicação do imóvel por 

30 h/a 
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afronta ao direito de preferência. Ações locatícias (Despejo, 

renovatória, consignação de pagamentos de aluguéis e 

revisional). Ação de Preceito cominatório para possibilitar 

vistoria do imóvel. Execução por quantia certa – aluguéis e 

encargos; 

INCORPORAÇÃO 

IMOBILIÁRIA, 

LOTEAMENTO E 

RESPONSABILIDADE 

CIVIL  

A DEFINIR 
Conceito e bases da incorporação imobiliária e loteamento. 

Procedimento da incorporação imobiliária. Reponsabilidade 

de civil do incorporador. Relação de consumo na 

incorporação imobiliária. 

Conceito e bases da incorporação imobiliária. O memorial 

de incorporação. Desistência. Carência e vigência. 

Faseamentos complexos. Patrimônio de Afetação.  

A incorporação no tempo (registro até a instituição de 

condomínio).  

Condo hotéis. Incorporação x 

loteamento/desmembramento.  

Direito de lotear x contrapartidas. Loteamento e o registro 

especial do artigo 18 da 6.766/1979. 

Relações com o terrenista. 

Sociedade em conta de participação. 

30 h/a 

REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA URBANA – 

REURB E DIREITO 

URBANÍSTICO  

A DEFINIR 
Reurb. Conceito e Características. Irregularidade fundiária 

nas cidades. Reurb de Interesse Específico e de Interesse 

Social. Instrumentos de regularização fundiária. Limitações 

e alcance da REUBR. Legitimados. Direito Urbanístico. 

Competências municipais. Licenças municipais aplicadas ao 

direito urbanístico. Legislação urbanística. Limitações 

urbanísticas. Instrumentos de política urbana. REURB. 

Legitimação Fundiária e Legitimação de Posse. Direito de 

Construir e Solo Criado (outorga onerosa e transferência do 

direito de construir). Alvará, Habite-se. Legislação 

urbanística (leis urbanísticas especiais): Plano Diretor, 

Zoneamento, Perímetro Urbano, especificidades e 

princípios aplicáveis. Empreendimentos especiais e 

extraordinários – Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV e 

Relatório de Impacto de Trânsito - RIT. Restrições 

urbanísticas convencionais e o Termo de Compromisso. 

15H/A 

INTERFERÊNCIA DO 

ESTADO NA 

PROPRIEDADE PRIVADA  

A DEFINIR 
Formas de Interferência do Estado na Propriedade Privada.  

Função Social da Propriedade. Princípios Constitucionais e 

Leis Administrativas. Estatuto da Cidade. Tombamento. 

Formas de Tombamento. Áreas do Entorno. Deveres e 

Direitos do Particular. Área Patrimônio da Humanidade. 

IPHAN. UNESCO. Extinção do Motivo do Tombamento. 

15 H/A 
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Desapropriação. Espécies. Desapropriação Direta e Indireta. 

Desapropriação de Bens Públicos. Desapropriação de Bens 

Privados. Indenização. Desafetação. Servidão 

administrativa. 

CONDOMÍNIO  
A DEFINIR 

Condomínio edilício. Conceito e natureza jurídica. 

Convenção de condomínio. Direitos e Deveres dos 

condôminos. Fração ideal e unidade autônoma. Instituição e 

Convenção de Condomínio. Limitações à convenção. 

Assembleia, quórum e voto. Rateio de despesas. Deveres e 

sanções aos condôminos. Administração do condomínio, 

síndico profissional. Responsabilidade civil e criminal do 

síndico. Procedimentos judiciais de cobrança e demais ações 

condominiais. Ação divisória. Ação de extinção de 

condomínio. 

15 H/A 

VIZINHAÇA  
A DEFINIR 

Direito de vizinha. Princípios. Segurança, sossego e 

silêncio. Mau uso ou uso anormal da propriedade. Critérios 

para verificação do uso anormal da propriedade e o abuso de 

direito. Direitos de Vizinhança típicos:  Árvores Limítrofes. 

Águas. Direito de Tapagem. Passagem Forçada. Fios, tubos 

e canos: passagem.  Direito de Construir. Ação de dano 

infecto. Ação de nunciação de obra nova. 

15 H/A 

NEGÓCIOS JURÍDICOS 

IMOBILIÁRIOS  

A DEFINIR 
Contratos imobiliários (Nulidades. Interpretação. Juros. 

Correção monetária. Consequências da inexecução. Revisão 

Contratual. Distrato.) Compra e Venda; Opção de compra e 

venda; Promessa de compra e venda; Cuidados na compra 

de imóveis (certidões do imóvel; certidões referentes à 

pessoa do vendedor; vendedor pessoa jurídica; cuidados 

com venda através de procuração; comprando imóvel em 

hasta pública); Aplicação do CDC; Fraude contra credores 

(Ação Pauliana); Corretagem; Distrato; Locação; Built to 

suit; Dação em pagamento; Doação; Arrendamento; 

Permuta; Comodato; Usufruto; Garantias: Hipoteca, 

Alienação Fiduciária e Fiança. A alienação fiduciária em 

garantia de bens imóveis. Conceito, natureza jurídica e 

principais efeitos. Aspectos polêmicos da alienação 

fiduciária em garantia de bens imóveis, inclusive a lei 

8004/90. Demandas judiciais (Ações propostas pelo 

vendedor em virtude do inadimplemento do adquirente; 

Ação de resolução proposta pelo comprador para reaver o 

que pagou; ação de adjudicação compulsória; ação do 

promitente vendedor para compelir o promitente comprador 

a receber a escritura pública; ação de resolução contratual e 

ação de obrigação de fazer (entregar o imóvel) em virtude 

de atraso na entrega das chaves/obras ou 

recusa/impossibilidade de outorga de escritura; ação de 

30 H/A 
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execução para entrega de coisa certa; ação de imissão na 

posse; execução hipotecária por agente financeiro). 

AS RELAÇÕES 

FAMILIARES / SUCESSÕES 

NO DIREITO IMOBILIÁRIO  

A DEFINIR 
Repercussões patrimoniais do casamento. Partilha de bens. 

Planejamento sucessório. Herança legítima e testamentária. 

Antecipação de legítima. Repercussões patrimoniais do 

casamento e união estável 

Regime de bens. Pacto antenupcial. Ação para suprimento 

de outorga conjugal. 

Divórcio e partilha. Escritura de partilha por divórcio e de 

inventário. 

Sucessões. Legítima e herdeiro necessário. 

Repercussões tributárias.  

Planejamento sucessório. Testamento. Antecipação de 

legítima. 

Sociedade Patrimonial.  

O bem de família e a proteção imobiliária 

15 H/A 

DIREITO TRIBUTÁRIO-

IMOBILIÁRIO  

A DEFINIR 
Direito Tributário aplicado às operações imobiliárias. 

Princípios. Principais impostos. Impostos Pessoais e 

Impostos Reais. IPTU. ITR. Impostos de Transmissão do 

Patrimônio: Mortis Causa e Inter-Vivos. Ganho de Capital 

na Alienação Imobiliária.  IR. Contribuição de Melhoria. 

Taxas vinculadas à atividade imobiliária. 

30 H/A 

DIREITO AMBIENTAL 
A DEFINIR 

Princípios Ambientais. Relação Entre Meio Ambiente e 

Tutela da Propriedade. Licenciamento e Estudo Prévio de 

Impacto Ambiental. Espaços Ambientalmente Protegidos. 

Poluição Sonora. Questões incidentais da construção civil. 

Responsabilidades Civil, Penal e Administrativa por Dano 

Ambiental. 

15 H/A 

DIREITO AGRÁRIO E 

PROPRIEDADE RURAL  

A DEFINIR 
Conceito de imóvel rural. Requisitos da matrícula. 

Contratos Agrários típicos e atípicos. Arrendamento rural, 

parceria rural, comodato rural, leasing agrário, contrato de 

pastoreiro, contrato do fica, contrato do roçado. 

Descaracterização do imóvel rural. Peculiaridades dos 

direitos reais e pessoas, principais contratos. Aspectos 

especiais para a transmissão do imóvel rural: CCIR, ITR, 

Reserva Legal. Georreferenciamento. Parcelamento do solo 

rural: fração mínima de parcelamento, loteamento rural, 

desmembramento, estremação. 

15 H/A 
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Peculiaridades do usucapião extrajudicial para imóveis 

rurais. Edificação. Aquisição de imóveis por estrangeiros. 

Registro Torrens.  Conversão da área urbana em rural. 

MEDIAÇÃO, NEGOCIAÇÃO 

E ARBITRAGEM  

A DEFINIR 
Conflito e Meios de Solução: autotutela, autocomposição e 

heterocomposição. Papel das Partes e dos Advogados na 

Solução dos Litígios. Conceito de Mediação. Função do 

Mediador.  Conflitos Mediáveis. Organização da Mediação. 

Estrutura e Procedimentos. Técnicas. Etapas. Conciliação: 

conceitos e técnicas. Arbitragem como Técnica de Solução 

de Conflitos Imobiliários. 

15H/A 

 

 ANEXO II  

 

QUADRO DE DATAS 

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO IMOBILIÁRIO, NOTARIAL E REGISTRAL 

 

Teresina (PI), 01 de outubro de 2019 

 

Celso Barros Coelho Neto 

Presidente da OAB/PI 

Aurélio Lobão Lopes 

Diretor Geral da ESA Piauí 

Alexandre Augusto Batista de Lima 

Diretor de Pesquisa e de Pós-graduação da ESA Piauí 

PERÍODO 

 Início  Término 

LANÇAMENTO DO EDITAL 03.04.2019  

Inscrição 03.04.2019 31.10.2019 

Seleção 31.10.2019 04.11.2019 

Divulgação dos aprovados  05.11.2019 ------------------------- 

Processo de matrícula A definir A definir 

Aula Inaugural  A definir ------------------------- 
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