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EMENTA 

Direito das Sucessões. Espécies de sucessão. Aceitação da herança. Renuncia. Retratação. 
Petição de Herança. Cessão de Herança. Sucessão de Colaterais. Sucessão Legitima. Sucessão 
na Linha reta. Sucessão do Cônjuge. Herança Jacente. Sucessão Testamentária. Substituições. 
Inventário. Arrolamento. Inventário Negativo. Partilha. 
 

OBJETIVOS 

Analisar o Direito das Sucessões à luz do Código Civil e da Constituição Federal. 
 

 
METODOLOGIA 

Os temas serão desenvolvidos de forma a possibilitar ao estudante a apreensão de seu conteúdo 
e a sua aplicação prática através de aulas expositivas, estudo de textos, atividades com emprego 
de técnicas de dinâmica de grupo, realização de seminários, análise de casos, debates e 
exercícios que exijam leitura e pesquisa do direito positivo, doutrina e jurisprudência. 

 
CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I  
a) Conceito 
b) Modalidades 
   
Unidade II  
a) Abertura da sucessão 
b) Declaração dos bens 
c) Aceitação da herança 
d) Renúncia da herança 
e) Cessão  
   
Unidade III  
a) Sucessão legítima 
b) Vocação hereditária 
c) Direito de representação 
d) Sucessão na união estável 
e) Comorientes 
f) Herança jacente  
   
Unidade IV  
Indignidade - Conceito - Efeitos  
   
Unidade V  
a) Os testamentos, em geral 
b) Formas ordinárias 
c) Formas espécies 
d) Os legados 



 
 

e) Direito de acrescer 
f) Redução das disposições testamentárias 
g) Substituições 
h) Deserdação 
i) Revogação dos testamentos 
j) Nulidade do testamento 
k) O testamento  
   
Unidade VI  
a) Bens sujeitos ao inventário 
b) O inventariante 
c) Colação 
d) Habilitação de créditos 
e) Partilha, espécies Bens sonegados 
g) Sobrepartilha  
 

 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Uso de transparências e datashow, para sistematizar e melhor ilustrar o conhecimento a ser 
transmitido; 
Realização de pequenos trabalhos, individualmente ou em grupo, para exposição e/ou discussão 
oral em classe, assim incentivando a participação ativa dos discentes no curso, bem como o 
desenvolvimento de senso crítico a respeito da matéria. 
 

AVALIAÇÕES 

A metodologia da avaliação deve ser diagnóstica, processual e continuada. A avaliação deve ser 

mais um momento no processo de ensino-aprendizagem, destinado à formação do estudante, à 

pesquisa e ao questionamento, não simplesmente para verificação do nível de apreensão dos 

conteúdos, o que, todavia, também deve ser aferido. Dentro dessa perspectiva, serão aplicadas 

as provas, trabalhos, em especial o manuseio de peças processuais e textos normativos. 
A avaliação envolverá, ainda, além do aproveitamento de cada estudante, assiduidade, 
dedicação, participação, interesse, capacidade de interpretação e de crítica 
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