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EMENTA  

Direito das sucessões e aspectos constitucionais. Sucessão: legítima e testamentária. Herança. Formas de 
Testamento. Inventário e Partilha. 

OBJETIVOS  

Geral: 

Conceituar a sucessão, no sentido da transmissão do patrimônio, por efeito “causa mortis”, em suas diversas 
modalidades e estudar as formas de testamento, o inventário e a partilha.  
Específicos: 
Identificar as peculiaridades da sucessão causa mortis. 
Identificar, conceituar e compreender os princípios gerais do Direito das Sucessões. 
Aplicar, em casos concretos, as regras do Direito das Sucessões. 

METODOLOGIA 

A práxis pedagógica requer um entendimento da relação professor/aluno como balizadora da construção do 

conhecimento, enquanto mediação para a compreensão e transformação da realidade. 
Nessa perspectiva, são parâmetros para a produção acadêmica os aportes teóricos e metodológicos, a 
criticidade, a construção e a criatividade. 
Para a concretização dessa intenção serão utilizadas estratégias variadas, como: metodologias ativas, aulas 
expositivas dialogadas, atividades em sala, que compreenderão trabalhos em grupos e individuais, elaboração 
de ideias, estudo orientado de textos, solução de problemas, estudos de peças e casos concretos, pesquisa 
bibliográfica, de campo e através da internet, debates, participação nos Estudos Interdisciplinares, cujo tema 
será “Políticas Públicas”, grupos de discussão e pesquisa, entre outras estratégias propostas.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação efetiva se dará no decorrer do semestre letivo, com o conteúdo ministrado no curso, nas 
relações de sala de aula, na compreensão e produção de conhecimento do aluno, através do seu 
desempenho no grupo e individual, resolução de questões discursivas e objetivas, pesquisas, 
arguições, trabalhos escritos, desafios, problemas, casos concretos e peças processuais.  
Almeja-se uma avaliação integral, que contemple não apenas o conteúdo, mas também a 
capacidade de pensar, associada às habilidades do fazer e à competência do raciocinar. 
Para tanto, deverão ser utilizados instrumentos avaliativos diversificados. As provas (duas de N1 e 
duas de N2), enquanto instrumento de avaliação, poderá contemplar os seguintes formatos: 
questões objetivas (múltipla escolha simples, múltipla escolha complexa, questões do tipo: 
“verdadeiro – falso”, questões de ordenação, de asserção – razão) e questões discursivas (abertas, 
descritivas, de resposta livre ou de resposta construída, resolução de problemas e análise de 
casos).  
Avaliação Conceitual: De igual forma, também será objeto de avaliação, como: Participação, 
assiduidade, pontualidade e respeito nas relações de sala de aula.  
Estudos Interdisciplinares: Serão feitos com a temática “Políticas Públicas”, proposta pelos  
Estudos Interdisciplinares da Escola de Direito e Relações Internacionais, a ser realizada em 4 dias, 
nos períodos matutino, vespertino e noturno, em datas a serem divulgadas posteriormente. Os 
Estudos Interdisciplinares serão objeto de avaliação, devendo o aluno apresentar um relatório das 
palestras ou resolver uma questão subjetiva sobre a temática na 2ª N2. 

OBSERVAÇÕES 
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1. Nas avaliações não serão aceitas respostas ou qualquer outro tipo de trabalho a lápis.  
2. Não será permitida a entrada para fazer a prova se o primeiro que a concluir já houver deixado a 
sala de aula. 
3. Acerca das notas, serão observados os arts. 128 e 129 do Regimento Geral, a saber: 

Art. 128. O processo avaliativo no semestre é realizado, no mínimo, por meio 
de 4 (quatro) avaliações que compõem a Nota Final de cada disciplina.  
§ 1º. As avaliações de que trata o presente artigo são organizadas em dois 
conjuntos, Nota 1 (N1) e Nota 2 (N2), sendo que, em cada um, são aplicadas, 
no mínimo, duas avaliações resultantes de uma ou mais atividades acadêmicas, 
excluída a Avaliação Interdisciplinar. 
§ 2º. A nota resultante do primeiro conjunto de avaliações (N1), cujo grau 
máximo é de 10 (dez) pontos, representa 40% (quarenta por cento) da 
composição da Nota Final (NF). 
§ 3º. A nota resultante do segundo conjunto de avaliações (N2), cujo grau 
máximo é de 10 (dez) pontos, representa 60% (sessenta por cento) para a 
composição da Nota Final. 
§ 4º. A Avaliação Interdisciplinar (AI), de caráter obrigatório, integra a avaliação 
discente de todos os cursos de graduação e equivale a 10% (dez por cento) da 
nota N2. 
§ 5º. A Nota Final de cada disciplina resulta da média ponderada das notas N1 e 
N2, conforme a expressão:  
NF = N1 X 0,4 + N2 X 0,6 
Sendo:  
N2= RN2 + AI; e,  
RN2 < 9 e AI < 1 
Onde:  
NF = Nota Final;  
N1 = Nota resultante do primeiro conjunto de avaliações  
N2 = Nota resultante do segundo conjunto de avaliações  
RN2 = Nota Resultante da N2  
AI = Avaliação Interdisciplinar 
 
Art. 129. A Nota Final mínima para aprovação do estudante, em cada disciplina, 
é igual ou superior a 6,0 (seis), podendo ser maior, em decorrência de exigência 
legal, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso e aprovação do Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 
4. O conjunto de avaliação de N2 terá o valor 9,0 (nove) pontos, que será acrescido de 1,0 (um) 
ponto correspondente à Avaliação Interdisciplinar. 
5. A disciplina é de 04 (quatro) créditos. Assim teremos 80 horas/aulas, sendo 72 horas/aulas em 
sala de aula e mais 08 horas/aulas destinadas à Atividade Externa da Disciplina (AED). 
6. O aluno estará reprovado se não obtiver 75% de frequências, o que significa que a frequência 
mínima é de 60 horas/aulas.  
7. Para o benefício do regime de exercícios domiciliares, serão observadas as regras dos arts.  225 
e 231, I do Regimento Geral: 

Art. 225. É concedido ao estudante regularmente matriculado o benefício do 
regime de exercícios domiciliares para compensar a ausência às aulas, nos 
termos do Decreto-Lei nº 1044, de 21/10/1969, em decorrência de doença 
adquirida ou incapacidade física relativa, de natureza isolada ou esporádica, 
que inviabilizou ou inviabilize a frequência às aulas ou às atividades, 
devidamente comprovada por atestado médico e com determinação expressa 
de repouso domiciliar ou internação em unidade hospitalar, desde que estejam 
preservadas as condições intelectuais e emocionais para o prosseguimento dos 
estudos. 

Art. 231. O benefício dos exercícios domiciliares não é concedido nos seguintes 
casos: 
I. afastamento das atividades acadêmicas em período menor ou igual a 10 (dez) 
dias corridos, ainda que determinado em atestado médico; 



  
N1: 1ª Avaliação:   01/03                                                2ª Avaliação:  05/04 
N2: 1ª Avaliação:   03/05                                                2ª Avaliação: 07/06 
. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 – DIREITO DAS SUCESSÕES  

1.1 - Conceito  
1.2 – Evolução Histórica  
1.3 – Conteúdo  
1.4 – Aspectos Constitucionais Norteadores do Direito das Sucessões.  
 
2 - SUCESSÃO EM GERAL  

2.1- Abertura: Foro competente  
2.2 – Sucessão Legítima e Testamentária  
2.3 – Sucessão a Título Universal e Singular  
2.4 – Herdeiros Necessários e Legatários  
2.5 – Herança  
    2.5.1 – Indivisibilidade  
    2.5.2 – Administração  
2.6 – Vocação Hereditária;  
2.7 – Direito de Representação;  
2.8 – Aceitação e Renúncia da Herança: formas, efeitos, retratação;  
2.9 – Excluídos da Sucessão: indignidade, efeitos, perdão;  
2.10 – Herança Jacente, herança vacante, sucessão do Estado, sucessão do ausente.  
 
3 – SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA  

3.1 – Testamento: capacidade, formas  
3.2 - Disposições Testamentárias  
       3.2.1 - Redução 
3.3 – Legados  
     3.3.1 - Classificação  
     3.3.2 - Caducidade, Extinção, Modificação  
     3.3.3 - Alienação, Evicção  
3.4 – Direito de Acrescer entre Herdeiros e Legatários  
3.5 - Substituições: conceito, classificação, fideicomisso  
3.6 - Deserdação  
3.7 - Revogação e Rompimento do Testamento  
3.8 - Testamenteiro  
 
4 – INVENTÁRIO E PARTILHA  

4.1 – Inventário: juízo, abertura, procedimento  
4.2 - Colação  
4.3 – Sonegados e Sobrepartilha  
4.4 – Pagamento das dívidas  
4.5 – Partilha: procedimento, formal, anulação  
4.6 - Garantia dos quinhões hereditários  
4.7 - Arrolamento: requisitos, procedimento, adjudicação  
4.8 - Inventário Negativo  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. DIAS, Maria Berenice. Manual das sucessões. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

2. 
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das sucessões. 28.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014. v.6. 

3. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: direito das sucessões. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

1. FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil. 6. ed. Salvador: Juspodivm, 2014. v. 6.  
2. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das sucessões. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  
3. NADER, Paulo. Curso de direito civil: direito das sucessões. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. v. 6.  
4. RIZZARDO, Arnaldo. Direito das sucessões. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013.  
5. RODRIGUES, Silvio. Direito civil: direito das sucessões. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 7. 

AED: Complementação da carga horária em 8 horas. 
Objetivo da atividade: Aplicar o conhecimento acerca da sucessão em dois casos concretos. 
Descrição da atividade: O aluno deverá estudar os dois casos disponibilizados no SOL e resolver as questões 

propostas. 



Cronograma: Deverá entregar a solução do primeiro caso até o dia 05/04/2019 e do segundo caso até o dia 

04/06/2019. 
Forma de registro: O aluno deverá entregar o caso impresso com as respostas às questões propostas de 

forma manuscrita. 
Critérios de avaliação: Não será atribuída nota para a AED, sendo contabilizada, somente, a título de 

frequência. 
Bibliografia básica:  

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das sucessões. 28.ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
v.6. 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das sucessões. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014 
Bibliografia Complementar: 

https://www.tjgo.jus.br/index.php/processos/atos-judiciais-jurisprudencia 

PLANEJAMENTO DAS AULAS 

DATA ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA 

   Dia 01/02 Calourada 

Dia 05/02 Apresentação da disciplina e do plano de ensino. Levantamento das normas de conduta. 

Dia 08/02 
DIREITO DAS SUCESSÕES: Conceito. Evolução Histórica 

 

Dia 12/02 
 Conteúdo.  Aspectos Constitucionais Norteadores do Direito das Sucessões 
 

Dia 15/02 
Aspectos Constitucionais Norteadores do Direito das Sucessões 
 

Dia 19/02 
SUCESSÃO EM GERAL: Abertura: Foro competente. Sucessão Legítima e Testamentária. 

Sucessão a Título Universal e Singular  

Dia 22/02 
 Herdeiros Necessários e Legatários  
 

Dia 26/02 
Herança. Indivisibilidade. Administração  
 

Dia 01/03 Aplicação da avaliação- 1ª N1. 

Dia 08/03 
Devolução das avaliações. Correção. Leitura da frequência. 
 

Dia 12/03 Vocação Hereditária 

Dia 15/03 
Vocação Hereditária 
 

Dia 19/03 
Direito de Representação 
 

Dia 22/03 Aceitação e Renúncia da Herança: formas, efeitos, retratação 

Dia 26/03 
 Aceitação e Renúncia da Herança: formas, efeitos, retratação 
 
 

Dia 29/03 
Excluídos da Sucessão: indignidade, efeitos, perdão 
 

Dia 02/04 
Herança Jacente. Herança vacante. Sucessão do Estado. Sucessão do ausente 
 

Dia 05/04 
Aplicação da avaliação- 2ª N1. 
 

Dia 09/04 Devolução das avaliações. Correção. Leitura da frequência 

Dia 12/04 
SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA- Testamento: capacidade, formas  

 

Dia 16/04 
Disposições Testamentárias. Redução 
 

Dia 23/04 
 Legados: Classificação. Caducidade, Extinção, Modificação. Alienação, Evicção  
 

Dia 03/05 
Legados: Classificação  
      
 

Dia 07/05 
Caducidade, Extinção, Modificação. Alienação, Evicção  
 

Dia 10/05 
 Aplicação da avaliação- 1ª N2. 
 

Dia 14/05 
Devolução das avaliações. Correção. Leitura da frequência. 
 

Dia 17/05 Direito de Acrescer entre Herdeiros e Legatários. 



Dia 21/05 Substituições: conceito, classificação, fideicomisso 

Dia 28/05 Deserdação. 

Dia 31/05 Revogação e Rompimento do Testamento.  Testamenteiro. 

Dia 04 /06 INVENTÁRIO E PARTILHA- Inventário: juízo, abertura, procedimento. Colação 

Dia 07/06 
Avaliação de 2ª N2. 
 

Dia 11/06 
Sonegados e Sobrepartilha.  Pagamento das dívidas  
 

Dia 14/06  Partilha: procedimento, formal, anulação.  Garantia dos quinhões hereditários  

Dia 18/06 
 Arrolamento: requisitos, procedimento, adjudicação.  Inventário Negativo  
 

Dia 25/06 Entrega dos resultados. Encerramento do semestre. 
 

 
MATERIAL DE APOIO: 
 
Sites: 
www.familiaesucessoes.com.br 
jus.com.br/revista/direito-das-sucessoes 
www.ibdfam.org.br 
www.stj.jus.br 
www.stf.gov.br 
 
Livros: 

GAGLIANO, Pablo S.; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Direito das Sucessões. São 
Paulo: Saraiva. 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Direito das Sucessões. Rio de Janeiro: Forense. 
TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Direito Civil. Direito das sucessões. São Paulo: Método. 
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