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ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DO PIAUÍ 

OAB 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 Empresarial, 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 Empresarial. 

 

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 Empresarial, no período 10/10/2016 a 04/06/2018. 

A confirmação presencial ocorrerá no período de 11/10/2016 a 04/06/2018. 

O horário de funcionamento da secretaria da ESA PIAUÍ 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; 

f) Duas cópias do CPF; 

g) Duas cópias do título de eleitor; 

h) Duas cópias recentes do comprovante de residência; 

i) Duas cópias da carteira de reservista (candidatos do sexo masculino); 

j) Currículo (preferencialmente o Lattes). 
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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 04/06/2018. 

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 20h do dia 

04/06/2018; 

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: 

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

por ordem alfabética. 
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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 08 de junho 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. 

XII – DO INÍCIO DAS AULAS: 
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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 

 

 

mailto:esapi@oabpiaui.org.br


                                   
 

 
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 

 

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 EMPRESARIAL 

 

Coordenador Geral: Liana Maria Mota dos Santos Rocha Portela 

Coordenador Adjunto: Fábio Leal da Silva Viana 

 
Disciplina Carga Horária 

Direito constitucional e direito da concorrência  

Ementa: Princípios Constitucionais do Direito Empresarial. A Hermenêutica 

Constitucional. A livre iniciativa e a concorrência no Direito Empresarial. A 

propriedade privada. A Ordem Econômica e Financeira. 

 

 

12h/a 

Direito empresarial do consumidor 

Ementa: Direito do consumidor e Direitos fundamentais. Princípios 

Constitucionais aplicáveis. Relação jurídica de consumo. Direitos básicos do 

consumidor. Responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Das praticas 

empresariais. Proteção contratual. Sanções administrativas. Infrações penais. 

 

24h/a 

 

O empresário individual e o registro mercantil  

Ementa: A Teoria da Empresa. O Empresário Individual. A responsabilidade 

patrimonial do empresário individual.  A proteção do patrimônio do 

empresário individual. O Nome Empresarial: Colidência do nome 

empresarial; Proteção do nome empresarial; Princípios da Veracidade e da 

Novidade. Empresários individuais. Pessoas impedidas do exercício da 

empresa. Administração: poderes e impedimentos. O menor de idade e a 

titularidade empresarial.  O micro empreendedor individual. O empresário 

Individual. O empresário de pequeno porte. O microempresário. O empresário 

individual de responsabilidade limitada – EIRELI.  Transformações de 

empresas individuais. 

 

 

 

 

 

28h/a 

O registro mercantil 

Ementa: Órgãos que compõem o Registro Mercantil. Registro de empresas. 

Estrutura organizacional das juntas comerciais. Do Processo decisório nas 

Juntas Comerciais. 

 

 

 

12h/a 

A recuperação das empresas e o direito falimentar 

Ementa: Recuperação extrajudicial e judicial da empresa. Processo de 

Recuperação Administrativa da Empresa. Plano Emergencial Administrativo 

de Recuperação. Falência. Efeitos jurídicos da sentença declaratória da 

falência: quanto aos direitos dos credores, quanto à pessoa, aos bens e aos 

contratos do falido. Revogação dos atos praticados pelo devedor antes da 

falência. Liquidação e Dissolução de Empresas. Pagamento aos credores da 

massa falida. Extinção das obrigações. Empresas não sujeitas ao processo 

falimentar. Liquidação extrajudicial. Crimes Falimentares. Responsabilidade 

Civil e Penal dos Administradores na Gestão das Empresas. A 

Desconsideração da Personalidade Jurídica e o incidente da Desconsideração 

no novo Código Processual Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

32h/a 

Contratos empresariais   

Ementa: Teoria Geral dos Contratos: origens e transformações. Nova 

dogmática das obrigações jurídicas diante do Código Civil e suas fontes.  A 

obrigação: função e estrutura. O instituto do contrato e suas fontes e 

modalidades. O fenômeno contratual inserido nas relações empresariais. 

Compra e venda empresarial. Contratos de colaboração empresarial 

12h/a 
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(terceirização, representação comercial, franquia, concessão mercantil, entre 

outros). Adimplemento. Inexecução. 

 

Direito das obrigações  

Ementa: Estudo da estrutura da relação jurídica obrigacional. Fontes das 

obrigações. Efeitos das obrigações. Teoria do adimplemento e teoria do 

inadimplemento. Estudo dos fundamentos da responsabilidade civil em geral 

e da responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo e nas sociedades 

empresariais.   

 

 

 

 

 

12h/a 

Negociação empresarial 

Ementa: A livre iniciativa e a concorrência no Direito Empresarial. Introdução 

à negociação empresarial. O processo de negociação para compra e venda 

empresarial. Perspectiva sistêmica e modelo integrado de negociação. 

Variáveis básicas da negociação. O papel do negociador. Relações 

Interpessoais e a importância da comunicação para a negociação. Negociação 

e o processo decisório. Planejamento de negociação. A ética nas negociações.   

 

 

 

 

24h/a 

 

 

  

Propriedade industrial e intelectual 

Ementa: Histórico das patentes; a propriedade intelectual; marcas; desenho 

industrial; direitos do autor; direitos conexos; concorrência desleal; a 

legislação brasileira de patentes; normas e procedimentos para requerimento 

de patente industrial. Proteção da propriedade industrial. 

 

 

 

 

24h/a 

Agronegócios 

Ementa: A evolução do setor agrícola brasileiro. A agroindustrialização. O 

instrumental da organização industrial aplicada ao agronegócio. O Controle 

Interno na organização do agronegócio. Demanda e oferta. Custos. 

Organização de mercados. Conceitos e medidas das variáveis 

macroeconômicas. Mercados futuros. Contratos a termo. Contratos de 

fornecimento em longo prazo nas empresas. Comoditties agrícolas. Métodos 

de administração no agronegócio. 

 

 

 

 

 

12h/a 

Processo empresarial 

Ementa: Ações judiciais empresariais: por quebra de contratos mercantis e/ou 

em colaboração (concessão mercantil, representação comercial, franquia, 

entre outros); medidas de urgência no direito societário; ações de exclusão de 

administrador; ações de exclusão de sócio; dissolução de sociedades; Ação 

Renovatória, Ação Revocatória falimentar, obrigações de fazer, entre outras 

ações judiciais. Novos aspectos processuais abordados pelo novo CPC. 

 

 

 

 

 

24h/a 

Gestão empresarial e marketing jurídico 

Ementa: Objetivos de desempenho empresarial. A função produção e sua 

inter-relação com a estrutura da empresa. Conceitos de liderança. Sistemas de 

gestão integrada. Planos de gestão. Conceitos de visão, políticas e indicadores 

de desempenho. Gestão estratégica. Aplicabilidade da Gestão Empresarial 

(empresas, escritórios) 

 

 

 

12h/a 

Marketing empresarial  

Ementa: O papel e a importância do marketing nas empresas. Novas 

tendências de mercado. O Planejamento do marketing. O processo de 

comunicação.  Desenvolvimento e seleção das estratégias de marketing. Plano 

de marketing. Criação, desenvolvimento, lançamento de novos produtos com 

estratégias do uso da mídia, com feedback empresarial. 

 

 

 

 

12h/a 
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Direito Ambiental 

Ementa: Fundamentos do Direito Ambiental: Princípios, influências do 

direito ambiental internacional no ordenamento jurídico pátrio. Aplicação do 

Direito Ambiental nas empresas na era da sustentabilidade. Crédito de 

carbono. Política nacional do meio ambiente. Normas e diretrizes ambientais 

de específicas de tutela ambiental. Atuação dos órgãos públicos na defesa do 

meio ambiente. 

 

 

 

 

24h/a 

Títulos de crédito e direito empresarial   

Ementa: Os Títulos de Crédito e sua aplicabilidade empresarial. Teoria Geral 

dos títulos de crédito. Constituição e exigibilidade do crédito cambiário. Os 

títulos de crédito em espécie: Nota promissória. Cheque. Duplicata. Letra de 

Câmbio. O comércio na era da informática. A desmaterialização dos títulos 

de crédito. Execução e ações de cobrança dos títulos de crédito. 

 

 

 

 

12h/a 

Direito Tributário 

Ementa: Sistema Constitucional Tributário: princípios, limitações ao poder 

de tributar e competências. Tributos: conceitos e espécies. Responsabilidade 

tributária. Ilícito tributário. A aplicabilidade do Direito Tributário à empresa, 

à microempresa, à empresa de pequeno porte e às empresas optantes do 

Simples. 

 

 

 

 

24h/a 

Empreendedorismo 

Ementa: Conceitos de Empreendedorismo e Empreendedor. Antecedentes do 

movimento empreendedorismo atual. Características, tipos e habilidades do 

empreendedor. Gestão Empreendedora, Liderança e Motivação. 

Empreendedorismo no Brasil. Prática Empreendedora. Ferramentas úteis ao 

empreendedor (marketing e administração estratégica). Plano de Negócios: 

etapas, processos e elaboração. Empreendedorismo no Direito. 

 

 

 

 

12h/a 

Direito Societário 

Ementa: Sociedades empresariais; formas de organização societária; 

sociedades limitadas e sociedades anônimas; o Código Civil e o Direito 

Societário; Responsabilidade dos controladores, dos sócios e dos 

administradores; Fusão, incorporação, cisão e transformação de sociedades; 

Mercado de Capitais; joint ventures entre empresas brasileiras e estrangeiras. 

Implicações registrais e aspectos práticos do direito societário. Contrato 

social, estatuto social e acordo de sócios ou acionistas: perspectivas teóricas 

e questões práticas relevantes do Direito Societário. Novos aspectos do direito 

societário abordados pelo novo CPC. 

 

 

 

 

 

24h/a 

Didática do ensino superior 

Ementa: Educação e didática. Estrutura e organização do Ensino Universitário 

segundo a legislação brasileira, com foco especial no Curso de Bacharelado 

em Direito. Função da didática na qualidade do ensino universitário. 

Elementos da didática: processos de ensino e aprendizagem; o saber; saber 

ser e saber fazer. O planejamento: plano de trabalho, plano de ensino, plano 

de curso e plano de aula. Métodos e técnicas do ensino superior. Processo 

avaliativo, a ética e o compromisso no exercício da função de professor. 

 

 

 

 

 

24h/a 

Metodologia científica 

Ementa: Métodos de estudo: fichamento, resenha, organização do trabalho 

científico. Referências bibliográficas. Métodos e técnicas de pesquisa. Projeto 

de pesquisa. Monografia e Artigo Jurídico. Elementos metodológicos da 

monografia. Uniformização redacional. 
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Trabalho de conclusão de curso 

Ementa: Elaboração e entrega. Orientação subdivididas, preferencialmente, 

entre os professores que ministraram aulas no decorrer do curso. 
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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 EMPRESARIAL 

 

 
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 04.06.2018 

Seleção 05.06.2016 07.06.2018 

Divulgação dos aprovados  08.06.2018 ------------------------- 

Processo de matrícula A definir 

Aula Inaugural  A definir 
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