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NOVAS HABILIDADES

E M I S S Ã O  D E
CERTIFICADO

De acordo com dados oficiais da OAB Nacional, o número de advogados devidamente registados no Brasil 
supera a casa do 1 milhão. Não obstante, há um número crescente de liberação de cursos de Direito, de pesso-
as que iniciam os estudos e de bacharéis que desembarcam, ano após ano, no mercado de trabalho. Do outro 
lado uma onda crescente de soluções tecnológicas que criam novas funções, mas que também eliminam todo 
e qualquer trabalho padronizável e repetitivo. Nesse cenário de intensas mudanças, duas palavras devem ser 
ponderadas para decidir um bom plano de carreira: especialização e concorrência.

Cada vez mais a qualificação profissional será exigida. O advogado daqui para frente deverá ser especialista no 
ramo em que atua e múltiplo em conhecimentos transversais. Em outras palavras, para impulsionar a carreira, 
o profissional deverá adquirir Hard Skills – conhecimentos específicos, não apenas na especialização escolhida 
para a crreira, mas também em áreas como marketing, empreendedorismo, jurimetria, dentre outras. Somado a 
isso, ele deverá desenvolver competências Soft Skills em liderança, negociação, planejamento, propósito e 
resiliência com a capacidade de aprender, desaprender e reaprender novamente: um lifelong learner.

Por fim, para superar a concorrência – seja você um advogado recém-formado, ou mais experiente, será preciso 
combinar conhecimentos teóricos com novas ideias e a prática. É preciso ser vanguardista e nós estamos 
preparados para empoderar todos os alunos do curso de pós-graduação, capacitando e formando profissio-
nais diferenciados.



30% Ex-alunos da Graduação da 
Faculdade Baiana de Direito.

10%
Conveniados (veja nossos convênios).

Bacharéis com até 02 (dois) anos de formação.

Jovens advogados (até 05 anos de filiação) 
adimplentes com a OAB.

50%
Sabemos que muitos advogados desejam fazer 
diversas especializações. Como política, 
instituímos que a segunda Pós-graduação na 
Faculdade Baiana de Direito e Gestão custará 
metade do preço. 

Para obter esse benefício, apresente o seu 
diploma ou um documento que comprove a sua 
conclusão da primeira Pós-graduação pela 
Baiana.

A FACULDADE 

Diferente de outras organizações educacionais, a Faculdade Baiana de Direito pertence a um grupo de conhecidos profes-
sores da área jurídica, com carreiras profissionais consolidadas, que fazem da educação um projeto de vida.

A percepção de que em tempo de educação em massa é possível construir um projeto diferenciado, que coloque a quali-
dade como objetivo primordial, fez com que a Faculdade Baiana de Direito priorizasse o elevado nível técnico e o rigor 
pedagógico para colaborar substancialmente com a formação profissional do aluno.

Ao final do curso, você estará apto a seguir com excelência a carreira selecionada em sua especialização.

DESCONTOS

BAIANA DE DIREITO



A Pós-Graduação em Prática Jurídica Cível da Faculdade Baiana de Direito tem como foco central o desenvolvimento 

e aperfeiçoamento das habilidades técnicas e profissionais dos bacharéis em Direito nos mais diversos campos da 

Prática Jurídica Cível judicial e extrajudicial.  

O objetivo é prepará-los para uma atuação qualificada, seja no cumprimento de tarefas jurídicas mais triviais (ex.: 

elaboração de procuração, de termo de transação, de uma sentença, ou condução de audiência em Juizados 

Especiais), seja no exercício das mais estratégicas e sofisticadas atividades profissionais (ex.: sustentação oral em 

Tribunal Superior, elaboração de memoriais de amicus curiae, concepção de uma reestruturação societária complexa, 

prática nos tribunais marítimos etc.), com o acesso ao conhecimento e experiência de professores/profissionais que 

integram um corpo docente concebido e construído com padrão de excelência. 
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DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA

PÚBLICO-ALVO

O curso terá duração de 12 meses de aula e carga horária obrigatória de 420 horas, distribuída em 
aulas assíncronas (aulas gravadas), encontros ao vivo, atividades orientadas e avaliações. O aluno 
que optar por realizar o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) terá o prazo de 4 meses após a última 
aula para depositá-lo e o curso passará a ter carga horária de 450 horas.

Bacharéis em Direito que tenham interesse em desenvolver e aperfeiçoar suas habilidades técnicas e 
profissionais em diversos campos de atuação do Direito. O curso é indicado para profissionais 
recém-formados e/ou experientes que buscam uma abordagem prática, objetiva e multidisciplinar do 
exercício da profissão jurídica. 

METODOLOGIA
Planejado para duração de 12 meses de aula, o curso é oferecido na modalidade EAD (aulas gravadas) 
e composto por três módulos (2 módulos de formação profissional e 1 módulo especial de formação 
profissional - eletiva). O módulo especial de formação profissional eletiva será oferecido paralelo aos 
módulos regulares de formação profissional. Os módulos de formação profissional são divididos por 
disciplinas e ao final de cada uma delas, como forma de conclusão do conteúdo produzido, é aplicada 
uma avaliação em consonância com a Resolução CNE/CES N° 01, de 06 de Abril de 2018.� 

As disciplinas são ministradas pelos maiores especialistas do tema trazendo discussão de questões 
atuais e polêmicas, sempre com a análise da doutrina, jurisprudência e os informativos mais relevan-
tes dos Tribunais Superiores.  

O professor é orientado a utilizar as metodologias ativas com foco no aluno, utilizando diversas ferra-
mentas para que o conhecimento seja desenvolvido a partir da resolução de problemas e discussão 
de casos. Ensinar a resolver problemas não consiste somente em dotar os alunos de habilidades e 
estratégias eficazes, mas também, em criar neles o hábito e a atitude de enfrentar a aprendizagem 
como um problema para o qual deve ser encontrada uma resposta.� 

Para acompanhamento do curso, os alunos terão acesso ao conteúdo das aulas através do ambiente 
virtual de aprendizagem, onde estarão disponíveis os materiais de leitura, roteiros de aula, bibliografia, 
textos, jurisprudências e notícias importantes.�� 
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As aulas serão disponibilizadas semanalmente, ou seja, a cada semana de curso será disponibilizada 
duas aulas de 2 horas. Cada disciplina terá um encontro ao vivo a ser agendado previamente.

As aulas serão oferecidas na modalidade assíncrona (aulas gravadas) e encontros ao vivo.

As aulas serão disponibilizadas através do ambiente virtual de aprendizagem da Faculdade Baiana de 
Direito.�

A verificação do rendimento escolar será feita mediante:
 I - Frequência;
 II – Avaliação das disciplinas;
 III - TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), se houver opção pelo estudante.

A realização do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) será facultativa e terá nota 7,0 (sete) para 
aprovação. O aluno terá o prazo de até 4 meses após a última aula para realizar o depósito do TCC.

De acordo com a legislação educacional vigente, é obrigatória a frequência de, no mínimo, 75% da 
carga horária do curso, gerando a reprovação automática em caso de descumprimento.

O curso terá dois módulos de formação profissional, que serão divididos por disciplinas e cada uma 
delas terá sua avaliação. A avaliação será proposta pelo docente e/ou coordenador do Curso e deve 
ser apresentada, no prazo estabelecido, no ambiente virtual de aprendizagem (AVA).

Cada avaliação valerá 10,0 (dez) pontos. Para ser aprovado no Curso, o aluno precisará ter frequência 
regular, mínimo de 75% da carga horária em todos os módulos de formação profissional, média 6,0 
(seis) em cada módulo e 7,0 (sete) no TCC, se optar por sua realização.

Além dos dois módulos, o curso terá um terceiro módulo de formação específica, com carga horária 
de 60 horas e disciplinas eletivas, que poderão ser escolhidas pelo discente. Esse módulo não terá 
avaliação, sua aprovação será mediante frequência nas aulas, material de leitura e atividades.

HORÁRIO DAS AULAS

MODALIDADE DAS AULAS

LOCAL DAS AULAS

AVALIAÇÕES
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MATRÍCULA
Para se matricular, o candidato pode:
I – Preferencialmente, realizar matrícula online através do site da instituição.
 a) Na matrícula online o candidato fará o seu cadastro no site da instituição e será remetido 
à página de pagamento do curso escolhido.
 b) Após a confirmação de pagamento, o candidato receberá em seu e-mail login e senha do 
ambiente virtual da instituição para fazer upload imediato dos documentos indicados no inciso II.
 c) Após o upload dos documentos, o candidato receberá em seu e-mail cadastrado o contrato 
de prestação de serviços educacionais que deverá ser assinado digitalmente no prazo de até 5 dias a 
contar do seu recebimento.
 d) Os documentos disponibilizados no ambiente virtual da instituição devem ser apresenta-
dos em seus originais ao Núcleo de Pós-Graduação, ou enviados pelos correios para o endereço: R. Dr. 
José Peroba, 123 - Costa Azul, CEP: 41770-235 - Salvador/BA, aos cuidados da Secretaria de Pós-gra-
duação até 30 dias após o início das aulas do curso para o qual se matriculou.
 e) Caso o candidato não consiga fazer o upload dos documentos no ambiente virtual da 
instituição, deverá apresentá-los ao Núcleo de Pós-Graduação no prazo de até 10 dias corridos após a 
confirmação do pagamento. Não sendo possível o comparecimento no prazo supramencionado, o 
candidato terá o prazo máximo de 48 horas para agendar nova data de entrega dos documentos, 
através do e-mail academico1@faculdadebaianadedireito.com.br.
 f) O candidato que não entregar a documentação e/ou não apresentar a original, terá sua 
matrícula online cancelada, não havendo reembolso do valor pago a título de primeira parcela.
 g) Nesta modalidade, a matrícula do candidato só estará efetivada após a confirmação de 
pagamento, assinatura digital do contrato de prestação de serviços educacionais e entrega dos docu-
mentos com apresentação dos originais.

II – Excepcionalmente, comparecer ao Núcleo de Pós-Graduação, preencher a ficha de matrícula, 
assinar o contrato de prestação de serviços educacionais e apresentar os seguintes documentos:
 a) Original e cópia ou cópia autenticada do Diploma de Graduação ou Declaração de Conclu-
são de Curso de graduação, expedida pela Instituição de Ensino de origem;
 b) Original e cópia ou cópia autenticada do Histórico da Graduação;
 c) Original e cópia da Cédula de Identidade;
 d) Original e cópia da Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
 e) Original e cópia do Comprovante de residência;
 f) Documentação específica exigida no caso de alunos estrangeiros.



Corpo docente sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos professores e conveniência da instituição.

COORDENAÇÃO E 
CORPO DOCENTE

Vagner Tavares de Abreu Gomes
Bacharel Interdisciplinar em Humanidades 
pela Universidade Federal da Bahia (2017). 
Graduado em Direito pela Universidade 
Federal da Bahia (2020). Pós-graduado em 
Direito Processual Civil pela Faculdade 
Baiana de Direito e Gestão (2021). É 
advogado na Braskem, atuando no 
contencioso cível. 

TUTORIA

Alexandre Câmara 

Fredie Didier Jr. 

António do Passo Cabral 

Edilson Vitorelli  

Leonardo Cunha 

Hermes Zaneti Jr 

Juliana Cordeiro 

Trícia Cabral  

Susana Cremasco  

Renata Córtez  

RJ 

BA 

RJ 

SP 

PE 

ES 

MG 

ES 

MG 

PE 

Advogado e consultor jurídico. Livre-docente na USP – Universidade 
de São Paulo (2012). Pós-Doutor na Universidade de Lisboa (2009). 
Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(2005). Mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia – UFBA 
(2002). Professor Titular da Universidade Federal da Bahia 
(graduação, mestrado e doutorado). Diretor Acadêmico e Professor 
da Faculdade Baiana de Direito e Gestão. Membro da Comissão de 
Juristas de apoio à Câmara dos Deputados para o Código de 
Processo Civil de 2015. Autor de diversas obras jurídicas. 

     Coordenadora
     Paula Sarno Braga 

Pós-Doutoranda pela UERJ – Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro. Doutora e Mestre em Direito pela UFBA – Universidade 
Federal da Bahia. Advogada e sócia do escritório Lago & Sarno 
Advocacia e Consultoria. Membro efetivo e Secretária Adjunta do 
IBDP – Instituto Brasileiro de Direito Processual. Membro efetivo e 
Diretora de Ensino da ANNEP – Associação Norte Nordeste de 
Professores de Processo. Professora Adjunta da Graduação e 
Pós-graduação Stricto Sensu da UFBA. Professora da Graduação e 
Pós-graduação Lato Sensu na Faculdade Baiana de Direito. 
Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Direito Processual Civil 
da Faculdade Baiana de Direito. 

Coordenador
Fredie Didier Jr. 
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COORDENAÇÃO E 
CORPO DOCENTE

NOSSOS DIFERENCIAIS
Foco no Ensino e Conteúdo Prático: diferente dos cursos tradicionais de pós-graduação, a Pós-Gradua-
ção em Prática Jurídica busca dar concretude ao conhecimento teórico, trazendo-o para o plano prático, capaci-
tando bacharéis em Direito para o exercício qualificado e sofisticado das mais variadas profissões jurídicas.  

Corpo docente diferenciado: o seu corpo docente foi cuidadosamente construído com professores e 
profissionais com ampla e qualificada experiência no tema abordado, para que possam capacitar o aluno para o 
exercício prático em abordagem, com o compartilhamento de técnicas, estratégias e caminhos só conhecidos 
por aqueles que vivem o dia-a-dia daquela esfera de atuação do Direito.

Grade curricular contemporânea e multidisciplinar: a Pós-Graduação em Prática Jurídica Cível 
garante  abordagem da prática jurídica cível em toda sua amplitude, no âmbito judicial e extrajudicial, negocial, 
preventivo e contencioso, em ramos materiais variados (empresarial, ambiental, sucessório, tributário, trabalhis-
ta, administrativo, de gestão etc.). 

Networking: a Pós-Graduação em Prática Forense possui turmas homogêneas, com alunos e professores de 
todas as regiões do país e com atuação em diferentes ramos do direito, o que favorece a troca de experiências e 
eleva a profundidade das discussões em sala de aula.

Pesquisa e produtos: a Faculdade Baiana de Direito dá todo o suporte para que o aluno desenvolva sua 
capacidade de pesquisa aplicada, desenvolvendo habilidades de gestão da sua própria advocacia e de elabora-
ção diferenciada de peças processuais, decisões judiciais, contratos, instrumentos conciliatórios, planejamentos 
societários, tributários e sucessórios, dentre outros, assim como adquirindo know how para diferentes atuações 
perante tribunais e órgãos administrativos e judiciais.

Regime híbrido de EAD e aulas transmitidas ao vivo: o curso será composto por aulas previamente 
gravadas e por aulas transmitidas ao vivo em plataforma online, o que agrega dois benefícios importantes: (i) a 
flexibilização de agenda dos alunos para assistir as aulas gravadas; e a (ii) a possibilidade de interação com 
professores qualificados e colegas de todo o Brasil em tempo real nas aulas que forem transmitidas ao vivo por 
uma plataforma online.



CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO
I. PRÁTICA FORENSE POSTULATÓRIA E INSTRUTÓRIA. 
ALGUNS INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO.
1. Elaboração da petição inicial. As postulações em demandas estratégicas. 
2. Elaboração de contestação.
3. Elaboração de outras postulações – réplicas, arguições de suspeição e impedimento, memoriais ou razões finais.
4. Mercado de ações e venda de litígios.
5. Prática das audiências e perícias. Prática da produção antecipada de provas.
6. Prática nas tutelas provisórias.

II. PRÁTICA FORENSE DECISÓRIA, RECURSAL E NOS TRIBUNAIS. 
1. Elaboração de sentenças. 
2. Elaboração dos Recursos. 
3. Elaboração de acórdãos e decisões monocráticas. 
4. Regimentos Internos.  Prática nos Tribunais de Justiça e TRFs. Orátoria judicial: sustentação oral, distribuição de 
memoriais, despacho com julgadores. 
5. Prática da Advocacia nos Tribunais Superiores. Orátoria judicial: sustentação oral, distribuição de memoriais, despacho 
com julgadores. 
6. Prática nas medidas de combate da omissão judicial.

III. PRÁTICA FORENSE NA TUTELA COLETIVA ESTRUTURAL. PRÁTICA AMBIENTAL E PATRIMONIAL. 
VISUAL LAW. 
1. Prática dos negócios processuais. 
2. Peculiaridades da prática do processo coletivo. 
3. Prática nos processos estruturais. 
4. A advocacia de casos repetitivos 
5. Prática ambiental e patrimonial. 
6. Visual Law 

IV. PRÁTICA FORENSE NOS JUIZADOS ESPECIAIS, NAS CAUSAS TRIBUTÁRIAS, DE SUCESSÕES, DE FAMÍLIA, E NAS 
CAUSAS COM FAZENDA PÚBLICA.
1. Prática tributária judicial. 
2. Prática nos Juizados Especiais. 
3. Prática nas Turmas Recursais e de Uniformização. 
4. Litigando contra a Fazenda Pública. 
5. Prática Judicial nas sucessões. 
6. Prática nas causas de família. 

V. PRÁTICA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E NA DEFESA DO DEVEDOR SOLVENTE E INSOLVENTE PRÁTICA NAS 
JUSTIÇAS ESPECIALIZADAS. GESTÃO ESTRATÉGICA DE LITÍGIOS. 
1. Prática na Justiça Eleitoral. 
2. Peculiaridades da prática trabalhista. Simplificação das postulações. Atuação nas audiências e sessões de 
julgamento. 
3. Elaboração de requerimentos de cobrança e execução judicial. Virada tecnológica. 
4. Incidentes de desconsideração. Medidas preventivas e repressivas das fraudes. 
5. Prática da alienação por iniciativa do particular. Elaboração de defesas do executado (interna). 
6. Prática da falência. Prática da recuperação judicial 

VI. PRÁTICA CONCILIATÓRIA, ARBITRAL, CARTORÁRIA, CONSULTIVA E AFINS. 
1. Prática da negociação, mediação e conciliação. 
2. Desjudicialização e prática cartorária na solução de conflitos. 

Serão 10 (dez) disciplinas, cada uma com 08 (oito) blocos, sendo 02 (dois) blocos de 02h (com aulas 
transmitidas ao vivo pelo zoom) e 06 (seis) blocos de 02h (com aulas gravadas, no sistema EAD), sendo elas:

3. Novas práticas de solução adequada de conflito – ODRs, Dispute boards, Online Dispute Resolutions, Avaliação 
imparcial. 
4. Prática arbitral. Advocacia na arbitragem  
5. Prática arbitral. A prova e a decisão na arbitragem. 
6. Prática da arbitragem internacional. 

VII. PRÁTICA ÉTICA E CONTRATUAL. 
1. Advocacia e ética profissional – relação advogado e cliente. 
2. Elaboração de procuração, proposta de honorários e contratos de prestação de serviços advocatícios  
3. Prática contratual. Elaboração de instrumentos de transação. 
4. Principais tipos contratuais cíveis e sua elaboração. 
5. Principais tipos contratuais empresariais e sua elaboração. 
6. Prática em fusões e aquisições. Reestruturações societárias 

VIII. ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA. COLABORATIVE LAW. PRÁTICAS EXTRAJUDICIAIS ESPECIAIS – PARTE I. 
1. Administração Judiciária.
2. Elaboração de notificações e interpelações. Medidas extrajudiciais de execução. 
3. Prática na investigação patrimonial. Blindagem patrimonial. 
4. Prática imobiliária. 
5. Prática no CNJ. 
6. Prática em processos administrativos. 

IX. PRÁTICAS EXTRAJUDICIAIS ESPECIAIS – PARTE II. 
1. Prática da tutela coletiva extrajudicial. TACS. 
2. Prática na elaboração de contratos trabalhistas e “despejotização”. 
3. Prática do CARF. 
4. Prática do Tribunal de Contas. 
5. Prática do INPI. 
6. Contratos marítimos. Prática dos Tribunais marítimos

X. SOCIEDADES DE ADVOGADOS. PRÁTICAS EXTRAJUDICIAIS ESPECIAIS – PARTE III.
1. Contratos desportistas. 
2. Atuação Prática na Justiça Desportiva. 
3. Prática no Compliance. 
4. Prática Extrajudicial nas sucessões. 
5. Relações entre Sociedades de Advogados (brasileiras e estrangeiras). 
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5. Prática da alienação por iniciativa do particular. Elaboração de defesas do executado (interna). 
6. Prática da falência. Prática da recuperação judicial 

VI. PRÁTICA CONCILIATÓRIA, ARBITRAL, CARTORÁRIA, CONSULTIVA E AFINS. 
1. Prática da negociação, mediação e conciliação. 
2. Desjudicialização e prática cartorária na solução de conflitos. 

CALENDÁRIO
O calendário oficial do curso está disponível na página da pós-graduação. Se necessário, o Programa de 
Pós-Graduação Lato Sensu da Faculdade Baiana de Direito poderá alterar o calendário original do curso.

INVESTIMENTO
Todos os valores podem ser consultados em nosso site.

MAIS INFORMAÇÕES:
PósBaiana
Telefone: [71] 3205-7711/7715 | e-mail: pos@faculdadebaianadedireito.com.br

3. Novas práticas de solução adequada de conflito – ODRs, Dispute boards, Online Dispute Resolutions, Avaliação 
imparcial. 
4. Prática arbitral. Advocacia na arbitragem  
5. Prática arbitral. A prova e a decisão na arbitragem. 
6. Prática da arbitragem internacional. 

VII. PRÁTICA ÉTICA E CONTRATUAL. 
1. Advocacia e ética profissional – relação advogado e cliente. 
2. Elaboração de procuração, proposta de honorários e contratos de prestação de serviços advocatícios  
3. Prática contratual. Elaboração de instrumentos de transação. 
4. Principais tipos contratuais cíveis e sua elaboração. 
5. Principais tipos contratuais empresariais e sua elaboração. 
6. Prática em fusões e aquisições. Reestruturações societárias 

VIII. ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA. COLABORATIVE LAW. PRÁTICAS EXTRAJUDICIAIS ESPECIAIS – PARTE I. 
1. Administração Judiciária.
2. Elaboração de notificações e interpelações. Medidas extrajudiciais de execução. 
3. Prática na investigação patrimonial. Blindagem patrimonial. 
4. Prática imobiliária. 
5. Prática no CNJ. 
6. Prática em processos administrativos. 

IX. PRÁTICAS EXTRAJUDICIAIS ESPECIAIS – PARTE II. 
1. Prática da tutela coletiva extrajudicial. TACS. 
2. Prática na elaboração de contratos trabalhistas e “despejotização”. 
3. Prática do CARF. 
4. Prática do Tribunal de Contas. 
5. Prática do INPI. 
6. Contratos marítimos. Prática dos Tribunais marítimos

X. SOCIEDADES DE ADVOGADOS. PRÁTICAS EXTRAJUDICIAIS ESPECIAIS – PARTE III.
1. Contratos desportistas. 
2. Atuação Prática na Justiça Desportiva. 
3. Prática no Compliance. 
4. Prática Extrajudicial nas sucessões. 
5. Relações entre Sociedades de Advogados (brasileiras e estrangeiras). 

Havendo necessidade, o conteúdo programático poderá ser alterado sem aviso prévio.


