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APERFEIÇOAMENTO EM DIREITO DE  FAMÍLIA:
CURSO TEÓRICO-PRÁTICO DE DIREITO DAS SUCESSÕES:
TEMAS RELEVANTES

O Direito das Sucessões, importante ramo do Direito Civil, é o responsável por 

disciplinar a transferência patrimonial do sujeito, após o seu falecimento, aos herdeiros, 

seja em decorrência de lei ou testamento. 

Assim, o operador do Direito que trabalha com o Direito Sucessório tem relevante 

importância profissional, pois é o responsável por desenvolver o inventário e a partilha 

dos bens de muitas famílias, o que deve ser feito de forma técnica e minuciosa. 

Esta área do Direito, no entanto, possui diversos contornos procedimentais, 

principalmente após inúmeras mudanças trazidas pelo novo Código de Processo Civil, 

mas essencialmente porque a letra da lei, em muitos casos não é capaz de solucionar os 

atuais e polêmicos casos, como a renúncia prévia da sucessão e o caso emblemático da 

sucessão na união estável julgado recentemente pelo STF: o companheiro tornou-se ou 

não herdeiro necessário? 

Neste sentido, o curso tem como objetivo apresentar uma abordagem teórico-prática 

dos temas atuais e relevantes do Direito das Sucessões, quais sejam; sucessão legítima e 

testamentária bem como aspectos destacados do inventário e partilha judicial e 

extrajudicial a fim de promover a atualização profissional compatível com o preciso e 

atual exercício profissional. 

 

OBJETIVOS
Promover a atualização dos acadêmicos, bacharéis em Direito, Advogados e 

demais profissionais da área jurídica, a partir do estudo do Direito das Sucessões, previsto 

no Código Civil de 2002, no Código de Processo Civil de 2015, bem como na jurisprudência 

aplicada ao caso concreto, a fim de debater sobre questões práticas relativas à temática. 

 PÚBLICO-ALVO
Advogados, Membros do Ministério Público e Magistratura, acadêmicos, bacharéis 

em Direito e demais profissionais da área jurídica 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
.: Abertura da sucessão e momento da transmissão da herança - princípio da saisine. 
.: Aceitação e renúncia da herança - efeitos e requisitos. 
.: Indivisibilidade da herança: a cessão de direitos hereditários. 
.: Responsabilidade dos herdeiros. 
.: Da sucessão legítima: Ordem de vocação hereditária. 
.: Da necessidade ou não da manutenção da legítima do Atual Ordenamento Jurídico. 
.: Da sucessão testamentária: Testamentos públicos, particulares e cerrados. 
.: Da petição de herança 
.: Da Administração da herança 
.: Aspectos destacados sobre a sucessão na união estável a partir do julgado pelo STF: o 
companheiro tornou-se ou não herdeiro necessário? 
.: Inventário. Noções gerais: legitimidade; primeiras declarações; inventariante; citações 
e impugnações; avaliações e papel da Fazenda Estadual; dívidas; partilha e 
sobrepartilha; arrolamento.
.: Renúncia da herança.
.: Planejamento sucessório: instrumentos não empresariais.
.: Indignidade no Direito das sucessões.
.: Adiantamento de legítima e colação.
.: Herança digital. 

 

DOCENTE

Janaina Sodré Bortolato
Advogada e Mediadora Extrajudicial. Mestranda em Direito pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). Especialista em Direito Processual Civil 
(CESUSC). Especialista em Direito de Família e Sucessões (LFG). Pós-Graduanda 
em Direito Imobiliário (EPD). Membro da Comissão de Direito de Família e 
Sucessões da OAB-SC. Membro do IBDFAM: Instituto Brasileiro de Direito de 
Família.
Jorge Rosa Filho
Advogado militante em Direito de Família e Sucessões. Especialista em Direito 
Tributário (LFG). Bacharel em Direito UFSC 2004. Ex-Presidente da Comissão de 
Direito de Família e Sucessões da OAB/SC. Secretário Geral do IBDFAM/SC. 
Diretor do Núcleo de Direito de Família e Sucessões da ESA/SC. 

Presencial

MODALIDADE

12 horas/aula

CARGA HORÁRIA



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

* após a inscrição, os documentos podem ser encaminhados para o 

   e-mail atendimento@cesusc.edu.br

*exceto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc

INVESTIMENTO E HORÁRIOS

Valor: R$369,00
20% de desconto para alunos e egressos (R$295,20)

Pagamento em 3x no boleto
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