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ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DO PIAUÍ 

OAB PIAUÍ E INSTITUTO CAMILLO FILHO 

 

A Diretoria Geral do Instituto Camilo Filho - ICF e 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 e Processo Constitucional 

Contemporâneo, 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 e 

o ICF reservarão 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 e Processo Constitucional Contemporâneo. 

 

II –DAS INSCRIÇÕES: 

Os candidatos deverão entrar no site da OAB/PI 

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

graduação em Direito e Processo Constitucional Contemporâneo, no período 10/10/2016 a 

09/01/2018. 

A confirmação presencial ocorrerá no período de 11/10/2016 a 09/01/2018. 

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 do diploma de curso superior, certidão ou declaração de conclusão de curso, 

emitidos por Instituição de Ensino Superior reconhecida; 

c) Duas cópias do histórico escolar da graduação; 

d) Duas cópias da carteira de identidade; 

e) Duas cópias da carteira da OAB; 
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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). 

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 22h do dia 09/01/2018. 

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/inscricao/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 

09/01/2018; 

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 e ICF, 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; 
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- 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. 

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 10 de janeiro 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. 

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 

 

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: 

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

ocorrerão às SEGUNDAS, TERÇAS e QUARTAS, das 18 (dezoito) às 22 (vinte e duas) horas, 

em 15 e 15 dias. 

 

XIII – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Os casos omissos serão solucionados pela comissão de seleção. 

 

 

 

Teresina (PI), 05 de julho de 2017 

 

Prof. Msc. Charles Carvalho Camilo da Silveira 

Diretor Geral da ICF 

 

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 

 

 

 

 

1,0 

0,5 

0,2 

 

 

 

 

0,75 

0,25 

0,25 

 

 

 

 

0,75 
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2.3. Pesquisa divulgada em 

relatório impresso ou digitada 

que explicite objetivos, 

metodologia, procedimento e 

resultado. 

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). 

 

0,25 

0,25 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

1,0 
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superior a seis meses (até 04 

pontos). 

 

 

5. EXPERIÊNCIA 

JURÍDICA: 

5.1. Exercícios de cargo 

privativo de bacharel em direito 

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 

 

 

 

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), 05 de julho de 2017 

 

Prof. Msc. Charles Carvalho Camilo da Silveira 

Diretor Geral da ICF 

 

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 E PROCESSO CONSTITUCIONAL 

CONTEMPORÂNEO 

 

Coordenador Geral: Thiago Anastácio Carcará 

 
Disciplina/Ementário Carga Horária 

Teoria Geral da Constituição 

Ementa: Instituições Democráticas e Sistemas de Emergência. 

Matrizes paradigmáticas de Direito Comparado informadoras 

do sistema brasileiro de controle de constitucionalidade: o 

modelo americano da judicial review; o sistema austríaco de 

controle concentrado; séparation rigide des povoirs, jurisdição 

dual e controle preventivo na França pós-revolucionária 

 

 

 

30h/a 

Metodologia da Pesquisa Jurídica – Parte I 

Ementa: Conhecimento, Ciência, Métodos e Técnicas 

Científicas. A pesquisa como processo de construção do 

conhecimento Elaboração e apreciação do Projeto de Pesquisa. 

 

 

 

 

15h/a 

Teoria Crítica do Direito 

Ementa: Estatuto epistemológico da dogmática jurídica. 

Caráter dogmático da ciência do direito. A tarefa lógico-

descritiva da dogmática jurídica: normas jurídicas e 

proposições jurídicas. Conceitos jurídicos fundamentais: 

norma jurídica e sanção jurídica. Justiça, validade e eficácia. 

Ordenamento jurídico: sistema, antinomias, lacunas. Principais 

correntes jusfilosóficas. Jusnaturalismo e juspositivismo. 

Neopositivismo. Realismo jurídico. Pós-positivismo. 

Tridimensionalismo e pragmatismo. Pluralismo jurídico. 

Marxismo e direito. O pensamento jurídico crítico. Crítica à 

ciência dogmática do direito e ao método lógico-formal. 

Possibilidades de uma ciência jurídica e de uma lógica jurídica. 

A dogmatização dos direitos humanos na modernidade. 

  

 

 

 

 

30h/a 

Pensamento Constitucional Brasileiro 

Ementa: História e racionalidade científica. História das ideias 

políticas. Evolução do pensamento constitucionalista no Brasil. 

Formação nacional. As origens do pensamento constitucional 

no Brasil. O pensamento constitucional monárquico. Igualdade 

e escravidão. Centralização e descentralização. 

Constitucionalismo republicano. A consolidação de um estado 

centralizador. Constitucionalismo anti-liberal. 

 

 

 

 

 

 

 

30h/a 

Teoria dos Direitos Fundamentais 

Ementa: Estado e Direitos Fundamentais. Dogmática dos 

Direitos Fundamentais. Direito Internacional dos Direitos 

 

 

30h/a 
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Humanos e Direito Internacional Humanitário. Direitos 

Fundamentais 

 

Organização dos Estados e dos Poderes 

Ementa: Organização do Poder Legislativo. Processo 

Legislativo Constitucional e Espécies Legislativas. 

Organização do Poder Executivo. Organização do Poder 

Judiciário Brasileiro 

 

 

 

30h/a 

Controle de Constitucionalidade I 

Ementa: Fundamentos do Controle da Constitucionalidade. 

Modelo Brasileiro de Controle da Constitucionalidade. 

Controle de Constitucionalidade de Decretos Legislativos e de 

Resoluções. A suspensão da execução da norma pelo Senado 

Federal na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

Declaração de Inconstitucionalidade sem a pronúncia de 

nulidade no Direito Brasileiro. Jurisprudência. O Controle 

Difuso de Constitucionalidade: via de exceção, via incidental e 

via própria. O Incidente no Direito Nacional. Natureza e 

procedimento. Questão Constitucional. 

 

 

30h/a 

Controle de Constitucionalidade II 

Ementa: Interpretação conforme à Constituição. 

Admissibilidade, natureza e Limites. O Princípio da Unidade 

da Ordem Jurídica. O instituto no Direito Alemão e na 

jurisprudência da Corte Suprema dos Estados Unidos. O 

Controle Concentrado das Medidas Provisórias no sistema 

brasileiro e na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

Pressupostos de habilitação. Possibilidade de fiscalização da 

Lei Delegada. O problema da Resolução Autorizadora. 

Exigência de posterior devolução à apreciação congressual. A 

Fiscalização Abstrata da constitucionalidade dos tratados 

internacionais. O problema no direito alienígena e evolução da 

matéria na jurisprudência pátria. A incorporação da norma ao 

Direito interno mediante Decreto legislativo. Posição dos 

tratados e das convenções internacionais no terreno da 

hierarquia das normas. A solução francesa e belga. As 

inovações trazidas pela Reforma Constitucional Argentina. 

Breves notas sobre o atual modelo alemão de fiscalização de 

constitucionalidade. O Bundesverfassungsgericht. Histórico. 

Competência. Legtiimidade. O “apelo ao legislador”. 

 

  

30h/a 

Direito Processual Constitucional 

Ementa: A reverência aos princípios constitucionais sensíveis e 

a ação direta interventiva no Sistema Pátrio. Legitimidade do 

Procurador-Geral da República. Natureza conflituosa do 

instituto. Conflito Federativo. Natureza e objeto. 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em 

representação por inexecução de lei federal. Avaliação 

comparativa da fiscalização abstrata da inconstitucionalidade 

por omissão com o mandado de injunção. Momento da 

 

 

 

 

30h/a 
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impetrabilidade desta garantia ativa e ausência de norma 

regulamentadora. Competência e procedimento. A injunction 

no sistema da “common law”. A nova regulamentação 

ordinária da Ação Direta de Inconstucionalidade e da Ação 

Declaratória de Constitucionalidade. Procedimento. Liminar. 

Reserva de Plenário. Efeitos retroativos e ultrativos da decisão 

do órgão jurisdicional de cúpula. O amicus curiae. A relevância 

da sua participação na cognição da Corte Suprema dos Estados 

Unidos da América. A sua abordagem no Direito Brasileiro. 

Possibilidade de sustentação oral perante o Supremo Tribunal 

Federal: a atualidade da jurisprudência e a funcionalidade da 

Corte. Precedentes das ações diretas 2675/PE e 2777/SP. 

 

Writs Constitucionais 

Ementa: Mandado de Segurança. Aspectos processuais 

constitucionais. Litisconsórcio e assistência. O emprego da 

garantia contra ato jurisdicional e contra ato legislativo. Leis de 

efeito concreto. Mandado de Segurança Coletivo. Partidos 

Políticos. Entidades de Classe. Defesa de interesses. Ação Civil 

Pública. O emprego do instituto na defesa de direitos 

individuais homogêneos. A Class Action no Direito 

Comparado. Ação Popular. Histórico do instituto. A 

dogmatização da garantia nas constituições brasileiras. O 

instrumento como meio de participação política. Habeas data. 

Competência. Entidades Públicas. Informações concernentes à 

pessoa do impetrante. Processo judicial e processo 

administrativo. Atualidade do instituto na Doutrina e na 

Jurisprudência. 

 

 

 

 

 

30h/a 

Temas Avançados de Direito Constitucional 

Ementa: Direitos Culturais. Direitos autorais e conexos. 

Liberdade de Expressão e Discurso do ódio. Multiculturalismo 

e Direito Penal. Teoria da Justiça. Direito dos Grupos 

Vulneráveis. Direitos de personalidade e autonomia individual. 

Constituição Aberta e Constituição Simbólica.  

 

 

 

30h/a 

Precedentes Judiciais 

Ementa: Pós-positivismo como paradigma hermenêutico. A 

jurisprudência na civil Law. Vinculação da jurisprudência 

brasileira. Súmula Vinculante. Repercussão Geral. Recurso 

especial repetitivo. Analise jurisprudencial e teses jurídicas. 

 

 

 

 

15h/a 

Ética do Advogado  

Ementa: Ética, degradação moral e desarranjo social. 

Pluralismo de valores e diálogo racional. Consciência ética do 

jurista. Código de Ética e Disciplina da OAB. Direitos e 

deveres do advogado. Sigilo profissional. Publicidade. 

Honorários. Responsabilidade do advogado. Infrações e 

Sanções. Processo Disciplinar.  

 

 

 

15h/a 

Metodologia da Pesquisa Jurídica  
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Ementa: Os procedimentos do pesquisador para coletar e 

analisar dados. A produção de uma escrita analítica das fontes 

e dados na esfera da produção científica. Os trabalhos de 

revisão bibliográfica e de pesquisa empírica. A característica da 

redação de textos científicos. Elaboração de monografia. 

 

15h/a 

 

Teresina (PI), 05 de julho de 2017 

 

Prof. Msc. Charles Carvalho Camilo da Silveira 

Diretor Geral da ICF 

 

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 E PROCESSO CONSTITUCIONAL 

CONTEMPORÂNEO 

 

 
Teresina (PI), 05 de julho de 2017 

 

Prof. Msc. Charles Carvalho Camilo da Silveira 

Diretor Geral da ICF 

 

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 09.01.2018 

Seleção 09.01.2018 10.01.2018 

Divulgação dos aprovados  11.01.2018 ------------------------- 

Processo de matrícula A definir 

Aula Inaugural  A definir 

mailto:esapi@oabpiaui.org.br

