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PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  DIREITO DAS SUCESSÕES 

DOCENTE ELISA CRUZ 

CÓDIGO GRDDIRELE034 SEMESTRE 2021.2 PERÍODO - NATUREZA ELETIVA CARGA HORÁRIA 30h 

EMENTA 
Sucessão em geral. Vocação hereditária. Aceitação e renúncia. Excluídos da sucessão. Herança e sua administração. 
Herdeiros necessários e legítima. Ordem de vocação hereditária. Herança jacente. Testamento: disposições gerais, 
espécies, interpretação. Invalidades. Aspectos gerais de planejamento sucessório. Inventário e partilha. 

OBJETIVOS 

Compreender a função do direito das sucessões 
Compreender as regras aplicáveis às sucessões no Brasil 
Ser capaz de prevenir conflitos e orientar as pessoas para um planejamento sucessório 
Ser capaz de realizar inventários judiciais ou extrajudiciais 

METODOLOGIA Aulas com método socrático, disponibilização de slides e textos. 

HABILIDADES 
 

Exigência 
MEC 

 
CNE/CES nº 

5, 18 de 
dezembro de 

2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

 Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

X 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

X 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

 Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

X 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 Apresentação. Espécies e funções das sucessões 

2 Transmissão da herança.  Vocação hereditária. Excluídos da sucessão 

3 Aceitação e renúncia. Administração da herança 

4 Ordem de vocação hereditária:  descendentes, cônjuges e companheiros (I) 

5 Ordem de vocação hereditária:  descendentes, cônjuges e companheiros (II) 

6 Ordem de vocação hereditária: ascendentes e colaterais.  Herdeiros necessários. Legítima. Herança jacente 

7 Sucessão testamentária (I) 

8 Sucessão testamentária (II) 

9 Invalidades e testamento 

10 Planejamento sucessório 

11 Planejamento sucessório 

12 Contratos sobre a herança. 
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13 Inventário e partilha (I) 

14 Inventário e partilha (II) 

TRILHA 

X Advocacia Empresarial 

X Carreiras Públicas 

 Regulação 

 Justiça e Sociedade 

 Tecnologias 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Provas (duas) com consulta. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

TEPEDINO, Gustavo; NEVARES, Ana Luiza Maia; MEIRELES, Rose Melo Vencelau. Fundamentos do direito civil: direito 
das sucessões. Rio de Janeiro: Forense, 2021, vol. 7. 
HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes et alii. Direito das sucessões. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 
GOMES, Orlando. Sucessões. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

LEAL, Livia Teixeira. Internet e morte do usuário: propostas para o tratamento jurídico post mortem do conteúdo 
inserido na rede. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2019. 
DIAS, Maria Berenice. Manual das sucessões. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 
NEVARES, Ana Luiza Maia.  A função promocional do testamento: tendências do direito sucessório.; Rio de Janeiro: 
Renovar, 2009. 
TEIXEIRA, Daniele Chaves (org.). Arquitetura do planejamento sucessório. Belo Horizonte: Forum, 2020, tomo I. 
TEIXEIRA, Daniele Chaves (org.). Arquitetura do planejamento sucessório. Belo Horizonte: Forum, 2020, tomo II. 
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