
Grade Curricular - Pós-Graduação Direito de Família e Sucessão - Jacarepaguá 
 
1. Evolução Histórica do Direito das Famílias e seus Desdobramentos nas Decisões Judiciais 
(24h/a) :  A família ao longo da história. Conceito de família e sua abrangência. Família 
homoafetiva. Natureza jurídica da união homoafetiva. Alteração de sexo e nome dos 
transexuais. Família Poliafetivas e seus efeitos jurídicos. Doutrina e jurisprudência na 
diversidade de arranjos familiares. Princípios Constitucionais e infraconstitucionais do Direito 
de Família. A legislação sobre a família brasileira e contornos contemporâneo do Direito de 
Família 
 
2. Casamento, União Estável e Formas de Dissolução do Casamento e da Sociedade Conjugal 
(24h/a):  Casamento: Conceito de casamento, capacidade para o casamento, casamento 
inexistente, Impedimentos. Espécies de casamento, casamento do portador de deficiência, 
provas do casamento, efeitos do casamento. Regimes de bens. União Estável: Definição e 
especificidades, regulamentação, elementos constitutivos da união estável, deveres dos 
companheiros, regime de bens na União Estável. Formas de dissolução do casamento e da 
sociedade conjugal: Sociedade conjugal versus vínculo matrimonial, formas de dissolução, 
dissoluções decorrentes da invalidade, casamento nulo, casamento anulável, erro essencial, 
casamento putativo. Demais formas de dissolução: Separação, Separação consensual, 
Separação consensual por via administrativa, Separação litigiosa. Divórcio e a partilha 
posterior dos bens imóveis. Divórcio - Dever de Assistência. Pensão - Alteração em Razão de 
Novo Casamento. Alimentos para a (o) Companheiro  
 
3. Responsabilidade Civil nas Relações Familiares  e Proteção dos Vulneráveis (22h/a): 
Responsabilidade subjetiva e objetiva. Ação ou omissão. Culpa. Nexo Causal. Responsabilidade 
nas relações de filiação. Abandono afetivo. Responsabilidade Civil por nascimento indesejável. 
Falha nos procedimentos de laqueadura e vasectomia. Falha de contraceptivos. Liberdade para 
interrupção da gravidez. Abandono de vulneráveis. O menor em situação irregular. 
Paternidade socioafetiva. A alienaço parental. Abuso de poder familiar. Proteção da criança e 
adolescente no ECA 
 
4. Aspectos Jurídicos da Guarda, da Adoção, da Tutela e Curatela na Legislação Brasileira 
(24h/a): Tipos de Guarda. A evolução no âmbito jurídico da guarda compartilhada. Adoção no 
ordenamento jurídico brasileiro. Requisitos da adoção. Efeitos da adoção. Adoção por família 
homoafetivas. Tutela no Código Civil e legislação aplicada. Da capacidade Civil. Da interdição. 
A Curatela no Código Civil e legislação aplicada 
 
5. Questões Polêmicas Relativas à Filiação e Prestação de Alimentos (24h/a): O processo de 
investigação de paternidade. Investigação de Paternidade com Negativa de Filiação. A prova 
de DNA. Recusa à submissão do teste de DNA. Reconhecimento dos Filhos no Código Civil e 
Legislação Aplicada. Retificação de Registro de Menor. Fixação de Alimentos. Pensão 
Alimentícia e sua Exoneração, a legalidade do decreto prisional por dívida de alimentos. O 
uso de algemas no caso de prisão civil a devedores de pensão alimentícia. As peculiaridades 
da ação de alimentos e o NCPC. Os Alimentos Gravídicos e Gravídicos Avoengos. A 
(im)possibilidade da prisão civil avoenga por alimentos frente o estatuto do idoso. 
Responsabilidade dos Herdeiros em Prestar Alimentos 
 



6. Violência Doméstica contra a Mulher e a Lei Maria da Penha (24h/a): A aplicação da Lei 
Maria da Penha no âmbito das famílias contemporâneas. Espécies de violência e questões 
controversas previstas na Lei Maria da Penha. Medidas protetivas. Medidas protetivas de 
urgência. Aspectos penais e processuais. Políticas assistenciais previstas na Lei Maria da Penha. 
A Lei Maria da Penha e a interpretação dos Tribunais. Reflexos no direito de família. A 
efetividade da Lei Maria da Penha. 
 
7. O Direito Internacional Privado de Família (24h/a): Qual o papel do Direito Internacional.  
Casamento e Divorcio na Dimensão internacional.  Regime de bens e seus efeitos no Direito 
Internacional. Mecanismos de cobrança de alimentos.  A proteção da criança e do adolescente 
no contexto internacional.  Sequestros de Menores e as consequências na esfera civil. As 
Convenções e os tratados Internacionais. A Convenção de Haia. As sentenças estrangeiras e 
homologação no Superior Tribunal de Justiça. LINDB . 
 
8. Introdução ao Estudo do Direito de Sucessões e Sucessão Legitima(24h/a): Conceitos 
Fundamentais. Histórico. Fundamento do Direito das Sucessões. Natureza Jurídica do Direito 
Sucessório. Direito das Sucessões na Perspectiva Civil – Constitucional. Espécie de sucessões 
quanto aos Efeitos: Universal ou Singular. Sucessões Irregulares. Sucessão Legítima. A ordem 
da vocação hereditária. A sucessão do cônjuge e do companheiro. Direito Próprio. Direito de 
representação e Direito de transmissão. Análise jurisprudencial recente. 
 
9.  A sucessão Testamentária(24h/a): Sucessão testamentária. Testamento: conceito e 
características. Capacidade testamentária ativa. As formas testamentárias e os testamentos 
especiais. Codicilos. O Testamenteiro. Ineficácia dos testamentos: revogação, invalidade, 
rompimento e caducidade. A visão dos tribunais. Interpretação do Testamento. Liberdade 
testamentária qualitativa. Legados. Substituições e fideicomisso. Direito de acrescer. Redução 
das disposições testamentárias. A eficácia múltipla do testamento e as disposições de caráter 
não patrimonial. A herança digital. Planejamento sucessório. Técnicas de planejamento 
sucessório e composição do patrimônio: ativos financeiros (trust, previdência privada e fundo 
de investimento fechado) imóveis, participação societária e holding familiar.  Diretivas 
Antecipadas de Vida e sua eficácia jurídica. O sentido e o alcance do art do Código Civil e sua 
importância para a análise do testamento vital no Direito Brasileiro.  
 
10. Biodireito e Direito Sucessório (12h/a): O avanços da  reprodução humana assistida e a 
sucessão hereditária. A inseminação artificial e seus efeitos. O embrião pré-implantatório. 
Inseminação artificial post mortem e suas implicações no âmbito sucessório.  Esterilização 
compulsória em deficientes mentais. Aborto: direito a vida e impacto sucessório. A 
descriminalização do Aborto de anencéfalos. Testamento vital e sua aplicabilidade no 
ordenamento jurídico brasileiro. 
 
11. Petição de Herança, Aquisição e Aberturada Sucessão (242h/a): Petição de Herança . 
Conceito de Petição de Herança. Legitimação Ativa para a Petição de Herança. Legitimação 
Passiva para a Petição de Herança. Objeto da Petição de Herança. Prescritibilidade da Petição 
de Herança. Efeitos da Petição de Herança. Casos de transmissão dos bens da herança a 
terceiros. Cumulação de Petição de Herança com outras ações. Aquisição da Herança (ou 
Adição). Distinção entre herança e legado, distinção entre herança e meação. Abertura da 
Sucessão – Universabilidade e Indivisibilidade. Local da Abertura da Sucessão. Inventário 
Conjunto Ou Cumulativo. Capacidade Sucessória. Fluxograma. Efeitos da Abertura da 
Sucessão. Princípio da Saisine. Formas de Sucessão. Aceitação, renúncia e cessão da herança. 
Dos excluídos da Sucessão (Indignidade e deserdação). Os beneficiários da pensão por morte. 
 



12.Herança Jacente, Vacante e Sucessão do Ausente (12h/a): Herança Jacente. Processo de 
arrecadação da herança jacente. Editais. Habilitação de Herdeiro para receber herança 
arrecadada. Herança Vacante. Declaração de Vacância. Efeitos da vacância. Sucessão do 
Ausente. Legitimidade. Curadoria dos bens do ausente. Arrecadação de bens do ausente. 
Editais de convocação. Abertura da sucessão provisória. Garantia de restituição. Sucessão 
definitiva. Justificação por desaparecimento. 
 
13. Inventário e Partilha(24h/a): Aspectos Gerais. Inventário e partilha no Novo CPC. Prazo de 
abertura e foro competente. Consequências da perda do prazo. Citação dos sucessores. 
Inventariante Administrador provisório Da nomeação do inventariante Das obrigações e 
atribuições do inventariante. Da remoção do inventariante. Do procedimento para a remoção. 
Arrolamento comum e sumário. Valor da causa e custas iniciais. Base de abertura. Legitimado 
principal. Legitimidade concorrente. Arrolamento comum. Partilha amigável. Ação anulatória. 
Ação anulatória de partilha amigável. Partilha amigável nula. Ação de nulidade de partilha 
amigável. Da nulidade de registro imobiliário. Do direito de usufruto. Tutela de evidência – 
antecipação de uso e fruição de bens. Do Inventário e Partilha no Código Civil e Legislação 
Aplicada. Do inventário extrajudicial. Documentos exigidos pelo Tabelião para o 
processamento do inventário administrativo. Do procedimento do inventário Extrajudicial. Da 
ordem da vocação hereditária e parentesco. Da cessão de direitos e renúncia. A 
obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) - Provimento 
nº 56, de 14 de julho de 2016. 
 
14. Pagamento das Dívidas Frente ao Espólio (24h/a): Da cobrança dos credores frente ao 
espólio do devedor falecido. Da possibilidade de cobrança de créditos em face do espólio. Do 
processo de cobrança dos débitos do devedor falecido. Dos documentos que lastrearão o 
processo de cobrança. Da concordância dos herdeiros no tocante à cobrança. Da reserva de 
bens, mesmo sem a anuência dos herdeiros, para garantia da cobrança. Bens insuscetíveis de 
divisão. Colação. Imposto “Causa Mortis”. Da Incidência. Da não incidência. Das isenções. Dos 
contribuintes e responsáveis. Base de cálculo. Da alíquota. Do recolhimento do imposto. Dos 
prazos. Dos acréscimos legais. Das penalidades. Da administração tributária.  
 
15. Mediação e Técnicas alternativas para Resolução de Conflitos de Família e Sucessões 
(24h/a): A Aplicação dos Meios Extrajudiciais de Resolução de Conflito no Direito das Famílias e 
Sucessões. Novas Formas de Solução de Conflitos de Família e Sucessões. Apresentação das 
técnicas de negociação, conciliação, arbitragem e a mediação para a solução de conflitos da 
área de família e sucessões. Gestão da Advocacia Familiar e Sucessória. Habilidades 
necessárias ao advogado para a resolução de conflitos (administração de emoções).  
 
16. Práticas Sucessórias (24h/a): situações práticas mais intricadas com discussões a partir de 
casos concretos, permitindo o exame e debate crítico. Além da análise da doutrina jurídica e 
da jurisprudência. 
 
17. Metodologia da Pesquisa (24h/a): A técnica da análise temática. O conhecimento 
científico. Tipos de normas técnicas. A elaboração do trabalho científico. Conceitos e 
estruturação de uma pesquisa: as variáveis envolvidas, os métodos de coleta de dados e o 
projeto de pesquisa. 
 
(OPCIONAL) 
18. Didática do Ensino Superior I: Estudos introdutórios sobre subjetividade, ideologia e 
educação; apresentação da didática fundamental; as diversas tendências pedagógicas e 
contribuições de alguns teóricos.  Estudos sobre o educador, o educando e a sociedade; o 



processo de ensino e aprendizagem e suas estratégias; O educador e o espaço da sala de 
aula; a compreensão e a construção do planejamento pedagógico. 
 


