
 

 

PLANO DE ENSINO 

 

Curso: Direito  

Disciplina:  DIREITO DA SUCESSÕES  

Período: 8°    Turmas: Diurno e Noturno    Carga Horária: 72 h/a 

Ano: 2018 

 

EMENTA 

Esse setor do direito civil estuda o processo sucessório e transmissão patrimonial, em 

face da morte de alguém, em conformidade com a lei e com a vontade do titular, 

manifestada em testamento. Abordam-se as linhas gerais do direito das sucessões. 

Conceito de herança e sua transmissão. Aceitação e renúncia da herança. Princípios 

fundamentais. A ordem de vocação hereditária. A sucessão do cônjuge e do 

companheiro, bem como a sucessão testamentária. Também será analisado o conceito 

e as diversas formas de testamento, interpretação e rompimento do testamento e a 

partilha de bens. Por fim, serão analisados os temas relativos à colação e sonegados. 

 

OBJETIVO GERAL 

Levar ao corpo discente as normas e princípios de regência do Direito das Sucessões e 

suas conexões com o universo jurídico, especialmente, com os outros setores do Direito 

Civil, tais como o de família e com os Direitos Reais, bem como discutir a sucessão 

como fenômeno jurídico, destacando a transmissão de bens e direitos post mortem de 

alguém, fazendo-o a partir de aulas teóricas e práticas, mediante o exame de autos de 

processos de inventário 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Debater e colocar meios que levem o aluno a conhecer os aspectos da sucessão, 

enquanto setor do Direito  Privado, distinguindo a sucessão legal  ou  legítima 

e a testamentária e sua coexistência; 

2) Analisar e debater as normas princípios e as normas disposição acerca do direito 

sucessório, destacando os sujeitos sucessíveis, sua legitimidade para a sucessão, 

bem como a interface com do direito de   família, especialmente, as noções de 

parentesco e das entidades  familiares; 

3) Analisar e discutir  dialogicamente, a sucessão a partir da CF  e  como ela se 

coloca  na   vida do  homem e como o  homem pode defini-la, enquanto ato de 

última  vontade e debater as diferenças entre  herdeiro e entre  sucessor a título 

singular. 

 

METODOLOGIA 

O curso terá o conteúdo explorado através de aulas expositivas abertas ao debate. Para 

tanto, recomendar-se-á aos alunos que tenham uma prévia leitura dos textos, de modo 

a se obter um melhor aproveitamento do assunto ministrado em cada aula. De acordo 

com as modernas técnicas de ensinagem e aprendizagem, periodicamente serão 

utilizadas formas de metodologias ativas nas avaliações do aluno, em continuidade ao 

item abaixo. Sendo assim, utilizar-se-á: brain storm e sala de aula invertida.  

 

AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será realizado necessariamente em forma de prova escrita e 

possíveis trabalhos ou seminários sobre o conteúdo programático. 

 



 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I – Sucessão: aspectos gerais. 

1. Sucessão: aspectos gerais. Relação entre o direito das sucessões e o direito de 

família. Abertura da sucessão. Momento da transmissão da herança. 

Comoriência. Princípio da saisine. Espécies de sucessão e de sucessores: 

sucessão legítima e testamentária, sucessão a título universal e a título singular, 

sucessão contratual, etc. 

2. Herança. Conceito e fundamento. Indivisibilidade. Cessão. Abertura do 

inventário. Administração provisória da herança. 

3. Vocação hereditária. Legitimação para suceder. Os que não apresentam 

legitimação para suceder. 

4. Da aceitação da herança e sua renúncia. Espécies de aceitação e de renúncias, 

bem como os seus efeitos. O direito de acrescer. A renúncia e o direito 

tributário. Alguns problemas envolvendo a renúncia da herança. 

5. Dos excluídos da sucessão. Conceito de exclusão por indignidade. Causas da 

exclusão. Procedimento. Reabilitação do indigno. Efeitos da exclusão. 

6. Herança jacente e vacante. Conceito de herança jacente. Hipóteses de jacência. 

Conceito de herança vacante. Efeitos da vacância. Aspectos processuais. 

7. Petição de herança. Conceito. Natureza jurídica. Legitimação ativa e passiva. 

Efeitos da sentença. O problema do herdeiro aparente. Contagem do prazo 

prescricional. 

 

Unidade II – Sucessão Legítima 

8. Da ordem de vocação hereditária. Sucessão dos descendentes. Sucessão dos 

ascendentes. Sucessão do cônjuge sobrevivente. Sucessão do companheiro 

sobrevivente. Sucessão dos colaterais. 

9. Dos herdeiros necessários. Definição. Limitações à liberdade de testar. Cláusula 

de inalienabilidade, incomunicabilidade e de impenhorabilidade. 

10. Direito de representação. Fundamento. Requisitos. Efeitos. 

 

Unidade III – Sucessão testamentária 

11. Conceitos de sucessão testamentária e de testamento. Natureza jurídica do 

testamento. Características do testamento. 

12. Capacidade para testar. Capacidade ativa e capacidade passiva. Hipóteses de 

incapacidade testamentária. 

13. Formas ordinárias de testamento: testamento público, testamento cerrado e 

testamento particular. 

14. Testemunhas testamentárias. 

15. Codicilos. 

16. Testamentos especiais: testamento marítimo, testamento aeronáutico e 

testamento militar. 

17. Disposições testamentárias. Interpretação do testamento. Regras proibitivas. 

Regras permissivas. 

18. Dos legados. Conceito. Classificação. Efeitos. Caducidade. 

19. Direito de acrescer entre herdeiros e legatários. 

20. Substituições. Conceito e modalidades. Fideicomisso. 

21. Deserdação. Conceito. Requisitos. Hipóteses de deserdação. Aspectos 

processuais. Efeitos. 

22. Revogação, rompimento, caducidade e invalidade do testamento. 

23. Do testamenteiro. 



 

 

 

Unidade IV – Inventário e partilha 

24. Inventários judicial e extrajudicial. Arrolamento. Pagamento das dívidas. 

Partilha. 
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