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1. IDENTIFICAÇÃO 

COMPONENTE CURRICULAR: DIREITO CIVIL VI SUCESSÕES 

UNIDDE OFERTANTE: 

CÓDIGO: GDR032 PERÍODO/SÉRIE: 7º TURMA: J 

CARGA HORÁRIA NATUREZA 

TEÓRICA: 

60 horas 

PRÁTICA: 

0 

TOTAL: 

60 h 

OBRIGATÓRIA ( X) OPTATIVA( ) 

PROFESSOR: Almir Garcia Fernandes ANO/SEMETRE: 

(2022) período 

letivo 2021-2 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

2. EMENTA: 

I - Sucessão em geral;  

II - Sucessão Legitima;  

III - Sucessão testamentaria;  

IV - Inventario e Partilha. 

 

3. JUSTIFICATIVA. 

O estudo do direito das sucessões na sistemática atual é de extrema importância, pois é 

o ramo do Direito Civil que promove o engajamento entre o Direito de Família e o 

direito de propriedade, tendo em vista que a transmissão causa mortis não reside tão 

somente na continuidade patrimonial, isto é, na preservação dos bens na família como 

meio de acumulação de riqueza (que por sua vez estimularia a economia), mas também 

pela proteção e perenidade familiar. 

 

4. OBJETIVO 



   
 

OBJETIVOS DO CURSO RELACIONADO À DISCIPLINA: 

Os objetivos do curso que estão relacionados à disciplina são: formar cidadãos críticos, 

reflexivos, participativos e atuantes; preparar bacharéis em Direito para atender às 

demandas do mercado de trabalho e suprir as necessidades das diferentes comunidades, 

participando ativamente do seu desenvolvimento sociocultural, político e econômico; 

desenvolver, apoiar e estimular atividades de ensino, pesquisa ou extensão; formar 

profissionais capazes de questionar a realidade, formulando problemas e de buscar 

soluções; habilitar o acadêmico a compreender a sua atuação profissional como 

exercício de cidadania consciente e crítica. 

 

OBJETIVOS DE ENSINO: 

I - Contextualizar o universo jurídico em consonância com as regras que regem o direito 

civil e aplicar tais informações à solução de problemas jurídicos;  

II - Abordar os princípios fundamentais do direito das sucessões bem como apresentar 

tais informações à solução de problemas;  

III - Discutir o conteúdo conceitual essencial para a compreensão das regras de sucessão 

legítima e testamentária; 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 

I – Compreender os conceitos envolvidos no Direito das Sucessões e seu viés 

constitucional, enquanto procedimento de transmissão do patrimônio de pessoa que vem 

a falecer, especialmente no que se refere a garantia do cumprimento de suas disposições 

de última vontade, e aos direitos e obrigações de seus sucessores. 

 

5. PROGRAMA 

1. Direito das sucessões: conceito, fundamentos, noções gerais. 

2. Disposições Gerais sobre sucessão. 

3. A herança e sua administração. 

4. Vocação hereditária. Direito de representação. 

5. Aceitação e renúncia da herança. 

6. Excluídos da sucessão. 

7. Herança Jacente. 

8. Petição de herança. 

9. Sucessão Legítima. Ordem da vocação hereditária 

10. Herdeiros necessários. 



   
 

11. Direito de Representação. 

12. Sucessão Testamentária. Testamento em Geral. 

13. Formas ordinárias do testamento. 

14. Codicilos. 

15. Testamentos Especiais. 

16. Disposições Testamentárias. 

17. Legados. 

18. Direito de Acrescer entre Herdeiros e Legatários. 

19. Substituições testamentárias. 

20. Inventário e Partilha. 

 

6. METODOLOGIA 

 

O conteúdo da disciplina será desenvolvido presencialmente e por meio de atividades 

assíncronas, utilizando-se as seguintes plataformas de internet: 

a) Youtube: postagem de videoaulas gravadas. Link para o canal será disponibilizado 

pela docente no início das aulas. 

b) Plataforma Microsoft Teams: Sala de aula virtual para postagem de materiais (slides 

de aula, textos para leitura, exercícios de fixação e atividades avaliativas).  

 

 

 

SEMANA CONTEÚDO  ATIVIDADES PREVISTAS CARGA HORÁRIA 

1ª 

(06/05) 

Disposições Gerais; Herança e sua 

administração; vocação hereditária 

Aula presencial  

Postagens Microsoft 

teams 

Videoaula no Youtube 

4 h/a 

 

2 h/a 

2ª 

(13/05) 

Aceitação e renúncia da herança; 

Herdeiros excluídos 

Aula presencial  

Postagens Microsoft 

teams  

4 h/a 

 

 

3ª 

(20/05) 

Herança jacente e vacante;  Aula presencial  

Postagens Microsoft 

teams 

4 h/a 

 

2 h/a 



   
 

Videoaula no Youtube 

4ª 

(27/05) 

petição de herança; sucessão 

legítima; 

Aula presencial  

Postagens Microsoft 

teams  

Trabalho avaliativo: 20,0 

4 h/a 

 

 

5ª 

(03/06) 

Sucessão testamentária; Formas 

ordinárias de testamento; 

Aula presencial  

Postagens Microsoft 

teams 

Videoaula no Youtube 

4 h/a 

 

2 h/a 

6ª 

(10/06) 

Testamentos especiais; disposições 

testamentárias 

Aula presencial  

Postagens Microsoft 

teams 

 

4 h/a 

 

 

7ª 

(24/06) 

Conteúdo ministrado a partir da 

primeira semana de aula 

Prova: 30 – presencial 

individual. 

4 h/a 

 

8ª 

(01/07) 

Herdeiros múltiplos; disposições 

gerais dos Legados; aquisições e 

benfeitorias 

Aula presencial  

Postagens Microsoft 

teams 

Videoaula no Youtube 

4 h/a 

 

2 h/a  

9ª 

(08/07) 

Efeito dos legados; substituições; 

substituições fideicomissárias 

Aula presencial  

Postagens Microsoft 

teams 

 

4 h/a 

 

10ª  

15/07 

Deserdação; redução das disposições 

testamentárias;  

Aula presencial  

Postagens Microsoft 

teams 

Videoaula no Youtube 

4 h/a 

 

2 h/a 

 

11ª 

22/07 

Testamenteiro; inventário 

Sonegados; 

Aula presencial  

Postagens Microsoft 

teams 

 

Trabalho avaliativo: 20,0 

4 h/a 

 

12ª 

29/07 

Pagamento das dívidas; colação; Aula presencial  

Postagens Microsoft 

teams 

Videoaula no Youtube 

4 h/a 

 

2 h/a  

13ª partilha; anulação da partilha Aula presencial  4 h/a 



   
 

05/08 Postagens Microsoft 

teams 

Videoaula no Youtube 

 

2 h/a 

14ª 

12/08 

Conteúdo ministrado à partir da 8 

semana. 

Prova: 30 – presencial 

individual. 

4 h/a 

 

 

15ª 

19/08 

Conteúdo ministrado durante todo o 

semestre. 

Avaliação de 
recuperação da 
aprendizagem – prova 
individual (60,00) *não 
há recuperação em 
relação a trabalhos, 
cujos prazos devem ser 
rigorosamente 
observados, conforme 
regras estipuladas na 
Plataforma Teams. 
Vista da avaliação de 
recuperação. 

 

4 h/a 

 

 

  TOTAL 74 h/a 

(60h) 

 

9. AVALIAÇÃO. 

a) 02 (dois) trabalhos avaliativos escritos individuais (questionários, leituras, 

fichamentos, criação de conteúdo), sobre as temáticas abordadas a cada módulo, no valor 

de 20,0 pontos cada. As atividades serão apresentadas com antecedência mínima de 3 dias 

e devem ser postadas na plataforma Microsoft Teams dentro do prazo estipulado (NÃO 

SERÁ ACEITO atraso na postagem) Total: 40,0 (quarenta pontos); 

b) 02 provas escritas individuais e presenciais (1º e 2º bimestre), sem consulta, sobre 

conteúdos determinados pelo docente com antecedência de 5 dias no valor individual de 

30,0 pontos. Total: 60,0 (sessenta pontos); 

c) 01 (uma) avaliação de recuperação de aprendizagem, no valor de 60,00 (sessenta 

pontos), abrangendo a matéria do semestre inteiro, para discentes que possuam 

frequência acima de 75% e nota inferior ao mínimo. 
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11. APROVAÇÃO 

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em:___ /___ /_____. 

Coordenação do Curso de Graduação em:___ /___ /_____. 

 


