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De acordo com dados oficiais da OAB Nacional, o número de advogados devidamente registrados no Brasil 
supera a casa do 1 milhão. Não obstante, há um número crescente de liberação de cursos de Direito, de 
pessoas 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 carreira, 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 
profissionais diferenciados.



A Pós-graduação Premium em Processo Civil da Faculdade Baiana de Direito é coordenada pelos Professores 

Fredie Didier Junior e Paula Sarno Braga, e terá como conteúdo a abordagem de temas contemporâneos e de 

alta relevância em torno do Processo Civil, acompanhados de bibliografia cuidadosamente selecionada, 

contando, ainda, com aulas semanais do próprio Professor Fredie Didier Junior e de renomados e experientes 

professores da área de todo o Brasil. O curso ocorrerá exclusivamente na plataforma digital do zoom, com aulas 

interativas e veiculadas ao vivo, em tempo real, e poderá ser concluído em nove meses. 

Início das aulas em 22/03/2022.

Curso Live Learning: aulas on-line ao vivo.



DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA

PÚBLICO-ALVO

O Curso terá duração de 12 (doze) meses de aula e carga horária obrigatória mínima de 420 
(quatrocentos e vinte) horas, distribuída em aulas no formato Live learning (ao vivo), aulas gravadas, 
atividades orientadas e avaliações. Caso o aluno opte por elaborar o TCC (trabalho de conclusão de 
curso), o curso terá carga horária total de 450h. 

Advogados, bacharéis em Direito e servidores públicos de todo o país que possuem o objetivo de 
expandir seus conhecimentos sobre esse ramo específico da área ou alavancar sua carreira.

METODOLOGIA
Planejado para duração de 12 meses de aula, o curso é composto por três módulos, sendo 2 módulos 
de formação profissional e 1 módulo de disciplinas eletivas. Os módulos de formação profissional 
serão divididos por disciplinas com aulas no formato Live learning (ao vivo). Cada disciplina possui no 
mínimo 3 encontros/aulas, sendo uma delas ministrada pelo coordenador acadêmico do curso, ou 
seja, o coordenador estará presente em todas as semanas de aula. Ao final de cada disciplina, como 
forma de conclusão do conteúdo produzido, é aplicada uma avaliação em consonância com a Resolu-
ção CNE/CES N° 01, de 06 de Abril de 2018. O módulo de disciplinas eletivas será oferecido paralelo 
aos módulos regulares de formação profissional. 

As aulas trazem discussão de questões atuais e polêmicas, sempre com a análise da doutrina, 
jurisprudência e os informativos mais relevantes dos Tribunais Superiores. Para cada disciplina é 
escolhido um especialista que promove o debate e a troca de experiências entre os alunos.

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, promovendo o debate e a troca de experiências entre a comunidade acadêmica. 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. 

Todo o material referente ao curso de Pós-Graduação da Faculdade Baiana de Direito e Gestão estará 
disponível no portal acadêmico online e ÁGATA (ambiente virtual de aprendizagem), de uso dos 
alunos e da Coordenação do Núcleo de Pós-Graduação. No portal acadêmico online estará disponível 
todas as informações do curso de Pós-Graduação como notas, frequência, regulamentos, informati-
vos, requerimento, dados financeiros etc. No ÁGATA estará disponível as aulas (mediadas por tecnolo-
gia e gravadas), material de leitura/apoio, avaliações etc.  



LOCAL DAS AULAS
As aulas ocorrerão no ÁGATA (ambiente virtual de aprendizagem), devendo o aluno possuir a ferra-
menta ZOOM instalada em computador, tablet ou smartphone com acesso à internet (wi-fi ou 4G), não 
sendo recomendado o uso de 3G.    

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 seu prazo de elaboração estará previsto em calendário acadêmico.  

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 será composto por dois módulos de formação profissional e um módulo de disciplinas 
eletivas, além do módulo relativo ao TCC, caso seja feita essa opção pelo aluno.  

O módulo de disciplina eletiva não terá avaliação e sua aprovação será mediante frequência mínima 
de 75% da carga horária. O módulo de formação profissional terá a sua aprovação mediante frequên-
cia mínima de 75% da carga horária e média maior-igual a 6,0 nas avaliações. 

Os módulos de formação profissional serão divididos por disciplinas e cada uma delas terá uma 
avaliação. A avaliação será proposta pelo docente e/ou coordenador do Curso e deve ser apresentada, 
no prazo estabelecido, no ÁGATA (ambiente virtual de aprendizagem). 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, média 6,0 (seis) em cada módulo de formação profissional e 7,0 (sete) no TCC, 
se optar por sua realização.  

AVALIAÇÕES

HORÁRIO DA AULAS
As aulas ocorrerão quinzenalmente às terças-feiras (19 às 21h), quintas-feiras (19 às 22:30h) e sába-
dos (09 às 12:30h). Eventualmente poderão ocorrer aulas em dias e horários distintos.

MODALIDADE DAS AULAS
As aulas serão ministradas na modalidade Live learning (ao vivo).  



MATRÍCULAS
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 apresentados  
 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-graduação 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 documentos 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 Conclusão  
 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. 
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Fernanda Pantoja 
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CORPO DOCENTE E COORDENAÇÃO

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 (2002). Professor 
associado da Universidade Federal da Bahia (graduação, 
mestrado e doutorado). Diretor Geral e Professor da Faculdade 
Baiana de Direito. Titular da cadeira n. 31 da Academia de 
Letras Jurídicas da Bahia. Membro da Comissão de Juristas de 
apoio a Câmara dos Deputados para o novo Código de 
Processo Civil. Autor de diversas obras jurídicas.  

 
   Coordenadora
   Paula Sarno Braga 

Pós-doutoranda pela UERJ. Mestre e Doutora em Direito pela 
Universidade Federal da Bahia (2015). Membro efetivo (e 
Secretária Adjunta) do Instituto Brasileiro de Direito 
Processual. Membro efetivo (e Diretora de Ensino) da 
Associação Norte Nordeste de Professores de Processo. 
Professora Adjunta da Universidade Federal da Bahia e da 
Faculdade Baiana de Direito. Coordenadora do Curso de 
Pós-Graduação em Direito Processual Civil da Faculdade 
Baiana de Direito. Professora visitante de outros cursos de 
pós-graduação. Advogada-sócia do Lago & Sarno – Advocacia 
e Consultoria. 

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

Coordenador
Fredie Didier Jr. 



CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO
MÓDULO - PARTE GERAL E TUTELA DE CONHECIMENTO
I. JUSTIÇA MULTIPORTAS E TEMAS ATUAIS SOBRE JURISDIÇÃO.
• Teoria da justiça multiportas no Direito brasileiro 
• Meios consensuais de solução de conflito: mediação, conciliação, negociação, dispute boards, odr’s etc.  
• Questões sobre processo arbitral 
• Função jurisdicional no Direito brasileiro atual. 
• Juiz natural. Competência adequada. Imparcialidade. 
• A desjudicialização e o acesso à justiça. 

II. TEMAS ATUAIS SOBRE COMPETÊNCIA, NEGÓCIOS PROCESSUAIS E FLEXIBILIDADE DO PROCESSO.  
• Cooperação judiciária nacional.  
• Regime jurídico da incompetência. Translatio iudicii. Reestruturação do sistema de competências.  
• CNJ e o Direito Processual. 
• Autonomia da vontade e processo.  
• Negócios processuais. 
• Procedimento comum e procedimentos especiais – transporte de técnicas. 

III. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO, INVALIDADES PROCESSUAIS E NORMAS FUNDAMENTAIS.
• Devido processo legal e contraditório. 
• Igualdade, efetividade, eficiência, publicidade, adequação e duração razoável. 
• Ética, boa-fé processual, confiança e responsabilidade processual. Assédio processual. 
• Sistema de invalidades processuais. 
• Cooperação processual.  
• A primazia da decisão de mérito.  

IV.  POSTULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO E PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO I.
• Demanda: elementos, cumulação e estabilização.  
• Defesas, reconvenção e revelia. 
• Decisão de organização e saneamento do processo. 
• Capacidades processuais. O problema da presença de grupos e animais em juízo. 
• Legitimidades. Curatela especial. 
• Litisconsórcio. 

V.  PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO II E PROVA I (TEORIA E PARTE GERAIS).
• Introdução à participação de terceiros no processo. 
• Intervenção de terceiros típicas. 
• Amicus curiae, negócios sobre a participação de terceiros e financiamento de litígios. 
• Tendências em tema de teoria da prova. 
• Provas atípicas. Poderes instrutórios do juiz. Ônus da prova. 
• Produção antecipada da prova. Prova extrajudicial. Coletivização da prova. 

VI.  PROVA II (PROVAS EM ESPÉCIE), DECISÃO E PRECEDENTE.
• Temas sobre prova oral 
• Prova documental 
• Prova técnica.  
• Elementos da decisão. Fundamentação da decisão judicial 
• Precedente, jurisprudência e súmula: formação, interpretação, aplicação e superação. 
• Decisão judicial: solução do caso e precedente. Interpretação da decisão. Efeitos da decisão. A decisão e o fato superveniente.  

MÓDULO - DECISÕES E SEUS MEIOS DE IMPUGNAÇÃO, EXECUÇÃO E TEMAS 
ESPECIAIS 
I.  ESTABILIDADES PROCESSUAIS. PROCESSO E SEGURANÇA JURÍDICA.
 PROCESSO NOS TRIBUNAIS (ORDEM DO PROCESSO E INCIDENTES). 
• Preclusões e estabilidades processuais. 
• Coisa julgada  
• Processo e segurança jurídica 
• Ordem dos processos nos tribunais 
• Incidente de assunção de competência. Incidente de arguição de inconstitucionalidade. 

Serão 12 (doze) disciplinas, cada uma com 06 blocos, sendo 02 blocos de 02h (ministrado por Fredie Didier Junior) e 
outros 04 blocos de 03:30 (ministrado por outros professores), sendo elas: 

• Regimento interno. Pedido de suspensão de segurança. Conflito de competência.  

II.  RECURSOS, AÇÃO RESCISÓRIA E RECLAMAÇÃO.
• Apelação. Julgamento não-unânime e técnica de ampliação do julgamento colegiado. Os agravos. 
• Recurso especial e extraordinário (menos os repetitivos) e o agravo do art. 1.042, CPC. 
• Tendências em teoria e parte geral dos recursos  
• Panorama dos meios de impugnação da decisão judicial  
• Ação rescisória. 
• Reclamação. 

III.  PROCESSO CIVIL DOS CASOS REPETITIVOS E TEMAS SOBRE EXECUÇÃO.
• Teoria dos processos repetitivos. Microssistema de julgamento de casos repetitivos. 
• Incidente de resolução de demandas repetitivas. 
• Recursos extraordinários repetitivos.  
• Tendências da tutela executiva. 
• Aspectos polêmicos da execução de quantia 
• Execução das prestações não-pecuniárias. 

IV. RELAÇÕES ENTRE CPC E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. 
 CUSTO DO PROCESSO (DESPESAS, HONORÁRIOS E GRATUIDADE DA JUSTIÇA). 
• Introdução às relações entre o CPC e outras leis: arts. 15 e 926. O CPC e os microssistemas. 
• Relações do CPC com o Código Civil, o CPP, a CLT e a LINDB. 
• Processo administrativo e o CPC. 
• Introdução aos custos do processo. Benefício da justiça gratuita. 
• Honorários advocatícios. Despesas processuais. 
• Nova Lei de Improbidade Administrativa 

V. TUTELA PROVISÓRIA E MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL E O DIREITO EMPRESARIAL. 
• Introdução à tutela provisória.  
• Tutela provisória de urgência. Estabilização da tutela provisória. Tutela da evidência. 
• Polêmicas sobre o processo do mandado de segurança.  
• Introdução ao Direito Processual Empresarial. 
• Desconsideração da personalidade jurídica. Penhoras empresariais. Intervenção judicial na empresa. Ação de dissolução parcial da 
sociedade.  
• CPC e a Lei de Falência e Recuperação Judicial. 

XII. TUTELA COLETIVA E PROCESSO ESTRUTURAL. TEMAS ESPECIAIS.
• Introdução ao processo coletivo.  
• Legitimidade. Relações entre processos coletivos e entre processo coletivo e processo individual. Aspectos gerais do processo 
coletivo.  
• Processo estrutural e seu objeto litigioso. Aspectos procedimentais. Execução estrutural. Tutela extrajudicial dos conflitos estruturais. 
• Novas questões sobre a ética na advocacia e no processo.
• Processo e tecnologia. 
• Execução extrajudicial e autotutela. 



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

MÓDULO - PARTE GERAL E TUTELA DE CONHECIMENTO
I. JUSTIÇA MULTIPORTAS E TEMAS ATUAIS SOBRE JURISDIÇÃO.
• Teoria da justiça multiportas no Direito brasileiro 
• Meios consensuais de solução de conflito: mediação, conciliação, negociação, dispute boards, odr’s etc.  
• Questões sobre processo arbitral 
• Função jurisdicional no Direito brasileiro atual. 
• Juiz natural. Competência adequada. Imparcialidade. 
• A desjudicialização e o acesso à justiça. 

II. TEMAS ATUAIS SOBRE COMPETÊNCIA, NEGÓCIOS PROCESSUAIS E FLEXIBILIDADE DO PROCESSO.  
• Cooperação judiciária nacional.  
• Regime jurídico da incompetência. Translatio iudicii. Reestruturação do sistema de competências.  
• CNJ e o Direito Processual. 
• Autonomia da vontade e processo.  
• Negócios processuais. 
• Procedimento comum e procedimentos especiais – transporte de técnicas. 

III. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO, INVALIDADES PROCESSUAIS E NORMAS FUNDAMENTAIS.
• Devido processo legal e contraditório. 
• Igualdade, efetividade, eficiência, publicidade, adequação e duração razoável. 
• Ética, boa-fé processual, confiança e responsabilidade processual. Assédio processual. 
• Sistema de invalidades processuais. 
• Cooperação processual.  
• A primazia da decisão de mérito.  

IV.  POSTULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO E PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO I.
• Demanda: elementos, cumulação e estabilização.  
• Defesas, reconvenção e revelia. 
• Decisão de organização e saneamento do processo. 
• Capacidades processuais. O problema da presença de grupos e animais em juízo. 
• Legitimidades. Curatela especial. 
• Litisconsórcio. 

V.  PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO II E PROVA I (TEORIA E PARTE GERAIS).
• Introdução à participação de terceiros no processo. 
• Intervenção de terceiros típicas. 
• Amicus curiae, negócios sobre a participação de terceiros e financiamento de litígios. 
• Tendências em tema de teoria da prova. 
• Provas atípicas. Poderes instrutórios do juiz. Ônus da prova. 
• Produção antecipada da prova. Prova extrajudicial. Coletivização da prova. 

VI.  PROVA II (PROVAS EM ESPÉCIE), DECISÃO E PRECEDENTE.
• Temas sobre prova oral 
• Prova documental 
• Prova técnica.  
• Elementos da decisão. Fundamentação da decisão judicial 
• Precedente, jurisprudência e súmula: formação, interpretação, aplicação e superação. 
• Decisão judicial: solução do caso e precedente. Interpretação da decisão. Efeitos da decisão. A decisão e o fato superveniente.  

MÓDULO - DECISÕES E SEUS MEIOS DE IMPUGNAÇÃO, EXECUÇÃO E TEMAS 
ESPECIAIS 
I.  ESTABILIDADES PROCESSUAIS. PROCESSO E SEGURANÇA JURÍDICA.
 PROCESSO NOS TRIBUNAIS (ORDEM DO PROCESSO E INCIDENTES). 
• Preclusões e estabilidades processuais. 
• Coisa julgada  
• Processo e segurança jurídica 
• Ordem dos processos nos tribunais 
• Incidente de assunção de competência. Incidente de arguição de inconstitucionalidade. 

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

• Regimento interno. Pedido de suspensão de segurança. Conflito de competência.  

II.  RECURSOS, AÇÃO RESCISÓRIA E RECLAMAÇÃO.
• Apelação. Julgamento não-unânime e técnica de ampliação do julgamento colegiado. Os agravos. 
• Recurso especial e extraordinário (menos os repetitivos) e o agravo do art. 1.042, CPC. 
• Tendências em teoria e parte geral dos recursos  
• Panorama dos meios de impugnação da decisão judicial  
• Ação rescisória. 
• Reclamação. 

III.  PROCESSO CIVIL DOS CASOS REPETITIVOS E TEMAS SOBRE EXECUÇÃO.
• Teoria dos processos repetitivos. Microssistema de julgamento de casos repetitivos. 
• Incidente de resolução de demandas repetitivas. 
• Recursos extraordinários repetitivos.  
• Tendências da tutela executiva. 
• Aspectos polêmicos da execução de quantia 
• Execução das prestações não-pecuniárias. 

IV. RELAÇÕES ENTRE CPC E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. 
 CUSTO DO PROCESSO (DESPESAS, HONORÁRIOS E GRATUIDADE DA JUSTIÇA). 
• Introdução às relações entre o CPC e outras leis: arts. 15 e 926. O CPC e os microssistemas. 
• Relações do CPC com o Código Civil, o CPP, a CLT e a LINDB. 
• Processo administrativo e o CPC. 
• Introdução aos custos do processo. Benefício da justiça gratuita. 
• Honorários advocatícios. Despesas processuais. 
• Nova Lei de Improbidade Administrativa 

V. TUTELA PROVISÓRIA E MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL E O DIREITO EMPRESARIAL. 
• Introdução à tutela provisória.  
• Tutela provisória de urgência. Estabilização da tutela provisória. Tutela da evidência. 
• Polêmicas sobre o processo do mandado de segurança.  
• Introdução ao Direito Processual Empresarial. 
• Desconsideração da personalidade jurídica. Penhoras empresariais. Intervenção judicial na empresa. Ação de dissolução parcial da 
sociedade.  
• CPC e a Lei de Falência e Recuperação Judicial. 

XII. TUTELA COLETIVA E PROCESSO ESTRUTURAL. TEMAS ESPECIAIS.
• Introdução ao processo coletivo.  
• Legitimidade. Relações entre processos coletivos e entre processo coletivo e processo individual. Aspectos gerais do processo 
coletivo.  
• Processo estrutural e seu objeto litigioso. Aspectos procedimentais. Execução estrutural. Tutela extrajudicial dos conflitos estruturais. 
• Novas questões sobre a ética na advocacia e no processo.
• Processo e tecnologia. 
• Execução extrajudicial e autotutela. 


