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1. EMENTA 
 

Teoria geral do direito das sucessões. Sucessão legítima. Vocação hereditária. Noções elementares de sucessão 
testamentária. 

 
2. OBJETIVOS 
 

GERAIS 
Compreender a transmissão patrimonial decorrente da morte e estudar sistematicamente a respectiva disciplina. 
 
ESPECÍFICOS 
Possibilitar uma visão crítica dos institutos próprios do direito das sucessões, a partir de uma compreensão geral e 
histórica de como surgiu a sucessão causa mortis e como se realiza a transmissão dos bens aos sucessores. Estudar 
o fenômeno transferência de patrimônio em razoa da morte por expressa previsão da lei ou da vontade do autor da 
herança. Identificar as hipóteses de sucessão universal e de sucessão singular. 

 
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. Noções Introdutórias 
 a) Abertura da sucessão causa mortis 
 b) Transmissão da herança 
 c) Aceitação e renúncia da herança 
 d) Administração da herança 
 e) Herança jacente 
 f) Petição de herança 
 g) Indignidade 
 
2. Sucessão Legítima 
 a) Introdução 
 b) Ordem da vocação hereditária e direito de representação 
 c) Sucessão legítima necessária. Legítima e porção disponível. 
 d) Sucessão legítima não necessária. 
 
3. Sucessão Testamentária – Noções Básicas 
 a) Capacidade testamentária 
 b) Testemunhas testamentárias 
 c) Formas testamentárias (testamento público, cerrado, particular, especiais e codicilos) 
 d) Revogação de testamento 
 e) Disposições testamentárias 
 f) Legados 
 g) Direito de acrescer entre herdeiros e legatários 
 h) Substituições testamentárias. Generalidades 
 i) Deserdação 
 j) Redução das disposições testamentárias 
 l) Testamenteiro 
 m) Colação e sonegados 
 
4. METODOLOGIA 
 

O conteúdo programático será ministrado mediante aulas teórico-expositivas, com utilização de recursos 
audiovisuais, comparação doutrinária e interpretativa, leituras complementares, estudo dirigido e análise de 
decisões. A atuação do corpo discente ocorrerá por intermédio de atividades individuais e em grupo, pesquisas 
legais, avaliações e seminários, além da participação em sala de aula. 
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5. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
O acadêmico será submetido a pelo menos duas avaliações semestrais, com atribuição de nota de zero a dez cada, 
além da possibilidade de parte da nota ser composta pela realização de outras atividades/avaliações. 
 
A nota final será obtida pela média aritmética de todos os resultados obtidos pelo aluno, incluindo, se o caso, a 
atividade extra de recuperação, de caráter facultativo, a saber: 

MÉDIA FINAL = (avaliação 1 + avaliação 2)/2 ou 
MÉDIA FINAL = (avaliação 1 + atividade extra de recuperação facultativa + avaliação 2)/3. 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação do processo de aprendizagem se dará mediante a realização de provas dissertativas, testes objetivos, 
avaliações orais e/ou trabalhos individuais e em grupo, a critério do docente, a partir de dinâmicas e pesquisas 
legais, jurisprudenciais e doutrinárias, abrangendo também a verificação do desempenho e participação do 
acadêmico em sala de aula e nas atividades propostas, valorizando-se uma postura ativa, crítica e reflexiva. 
 
ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO 
No que se refere às estratégias de recuperação, após a primeira avaliação do período e ciente da nota obtida, poderá 
o acadêmico que obteve nota igual ou inferior a 5,0 (cinco), facultativamente, buscar o aprofundamento e revisão 
da matéria ministrada, apresentando e participando de atividade extra, que servirá de apoio e recuperação do 
conteúdo programático eventualmente deficitário. 
 
A atividade extra e a data de entrega serão apresentadas pelo docente, podendo tratar-se de pesquisa, participação 
em audiências, seminários, avaliação (escrita, objetiva ou oral) e/ou elaboração de trabalhos acadêmicos. 
 
A não realização da atividade de recuperação não trará prejuízos aos demais alunos, pois não haverá interferência 
no processo de avaliação de aprendizagem regular. 

 
A realização da atividade extra pelo aluno que não obteve avaliação positiva na primeira avaliação servirá, em sendo 
o caso de efetivo aproveitamento, de conceito de no máximo até 10,0 (dez), a ser acrescido no cálculo da média 
semestral. 
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7. INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO 
 

O conteúdo programático será desenvolvido em sala de aula, com o auxílio de recursos audiovisuais de multimídia, 
nos laboratórios de informática, na biblioteca do curso. 

 
Disponível também o site https://denisprferraz.wordpress.com, com o planejamento de desenvolvimento do conteúdo 
programático. 
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