O Programa de Pós-Graduação da ESA/MG
O Programa de Pós-Graduação da Escola Superior de Advocacia
de Minas Gerais (ESA/MG), iniciou-se no ano de 2014 e foram
criados a partir da vocação natural da ESA, cujo objetivo é
proporcionar a constante atualização e aprimoramento do
conhecimento técnico para o exercício da advocacia.
Em razão da parceria com a ESA/GO, os cursos são também por
ela ofertados.
Atualmente, a Pós-Graduação da ESA/MG oferece 16 cursos
diferentes, nas mais diversas áreas jurídicas e gerenciais aplicadas
à advocacia, nas modalidades EaD, on-line e presencial, contando
com alunos em 25 estados do Brasil.

Como é estudar no formato EAD na Pós-Graduação
da ESA/MG?
As aulas são gravadas (com conteúdo sempre atualizado) e
podem ser assistidas a qualquer momento, havendo liberdade
para que você decida quando e onde estudar. Além dos vídeos, a
disciplina conta com rico material na “Curadoria de Conteúdos”
com textos autorais, artigos, jurisprudência, vídeos, podcasts etc.
Haverá uma aula ao vivo em cada disciplina para contato direto
do aluno com o professor e colegas, criando assim o networking
tão importante em um curso de especialização.
Na sala de aula virtual, você poderá esclarecer dúvidas e debater
tópicos da matéria.

Por que a Pós da ESA/MG é a sua melhor escolha?

Tópicos especiais
Além das disciplinas técnicas, você verá, em aulas ao vivo,
conteúdos atuais para o desenvolvimento de competências
transversais, para potencializar sua atuação profissional, tais como:
Gestão do Tempo, Costumer Sucess, Marketing Jurídico, Felicidade
Pessoal e Profissional, Finanças Pessoais, Oratória, Design
Thinking, Agile Law, Gestão de Conflitos, entre outros.

Disciplinas de livre escolha

Para complementar sua atualização de forma personalizada, você
poderá escolher em um rol de mais de 100 disciplinas, 36 horas de
conteúdos de diversas áreas, como cível, criminal, empresarial,
trabalhista, previdenciária, imobiliária, gestão, empreendedorismo,
liderança, dentre outros.

Biblioteca Virtual
Você terá à sua disposição a nossa biblioteca virtual. Ela
conta com inúmeros títulos de livros e artigos jurídicos
das mais diversas áreas.

Aulas gravadas e “ao vivo” com
grandes nomes do Direito

Nosso corpo docente conta com grandes nomes da advocacia e
magistratura brasileiras, referências em suas respectivas áreas.
Além das aulas gravadas, você contará com encontros “ao vivo”
com o professor da disciplina, permitindo maior interação e
enriquecimento dos conteúdos do curso.
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Objetivos do Curso
Capacitar o advogado para estar em constante
atualização, a fim de expandir o aprendizado, desenvolver
as habilidades e trabalhar as competências para obter
destaque na carreira profissional, bem como prestar um
serviço de excelência aos clientes;
Focar na prática da advocacia com módulos de processo
civil, bem como no desenvolvimento profissional,
solidificada no direito material;
Ofertar um panorama sobre o pensamento sistêmico
complexo aplicado ao direito, através conteúdos exclusivos
de Direito Sistêmico;
Proporcionar a interdisciplinaridade através de matérias
em direito empresarial, notarial, possessório, tributário,
penal, internacional, biodireito e previdenciário. Todas com
aplicações no direito de família e sucessões para
aprofundar o estudo e atualizar o profissional.
Pré-requisito: Para se matricular neste curso é necessário
ser bacharel em Direito.
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PROGRAMA
DATA DE
OCORRÊNCI
A

ADVOCACIA FAMILIAR E SUCESSÓRIA –
DISCIPLINAS

Carga
Horária

Professor(a)

Teoria Geral dos Recursos e Recursos em
Espécie: técnicas de arrazoados e prática
nos Tribunais

36H

Luiz Dellore,
Luís Simardi e
Ival heckert Jr.

Leis Sistêmicas. Advocacia sistêmica.
Constelação Familiar

30H

Adhara
Campos Vieira

Alimentos, tutela, curatela e bem
de família

18H

Laura Souza
Lima e Andressa
Rios

OUT/DEZ

Tópicos Especiais

DATA DE
OCORRÊNCIA

FEV/ABR

3H

ADVOCACIA FAMILIAR E SUCESSÓRIA –
Carga
DISCIPLINAS
Horária
Parentesco. Filiação. Adoção. Autoridade
parental, guarda, convivência familiar e
24H
alienação parental
Sucessão Legítima e Testamentária.
Direitos sucessórios do cônjuge e do
24H
companheiro
Tópico Interdisciplinar aplicado no Direito
de Família e Sucessões: Direito
Empresarial; Direito Possessório; Direito
Registral e Notarial; Direito Tributário;
30H
Direito Penal; Direito Internacional;
Biodireito; Práticas Colaborativas e
Direito Previdenciário.
Tópicos Especiais

3H

Vários

Professor(a)
Maria Goreth
Macedo e Ana
Carolina Brochado
Felipe Quintela

Vários

Vários
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PROGRAMA
DATA DE
OCORRÊNCIA

MAI/JUL

DATA DE
OCORRÊNCIA

AGO/OUT

APÓS OS 4 MÓDULOS

ADVOCACIA FAMILIAR E SUCESSÓRIA –
DISCIPLINAS

Carga
Horária

Professor(a)

Planejamento Sucessório

12H

Thaís Camara

Inventário e Partilha. Teoria e prática

12H

Heitor Oliveira Jr. e
Mara Souza

A Ordem dos Advogados do Brasil e os
Advogados

12H

Nacib Rachid Silva

Português Jurídico

12H

Enio Biaggi

Direito e Tecnologia

12H

Paula Figueiredo

Tópicos Especiais da Advocacia

3H

Vários

ADVOCACIA FAMILIAR E SUCESSÓRIA –
DISCIPLINAS

Carga
Horária

Professor(a)

Petição Inicial e a Propositura da
Demanda: Técnicas de Formulação e
Estratégias Processuais

30H

Ival Heckert Jr.

36H

Gustavo de
Castro

12H

Clayton Rosa de
Resende

Regime de Bens. Dissolução do
Casamento pelo Divórcio

12H

Dimas Messias de
Carvalho

Tópicos Especiais

3H

Vários

A Defesa no Processo Civil: Técnicas
de Peticionamento
Novas Entidades Familiares. Casamento e
União Estável.

DISCIPLINAS ELETIVAS (A ESCOLHER)

36H

VÁRIOS

ementa
1. Parentesco. Filiação. Adoção. Autoridade parental, guarda, convivência
familiar e alienação parental: RELAÇÕES DE PARENTESCO: 1) Parentesco. 2)
Linhas e graus de parentesco. 3) Fontes de parentesco: natural, civil e afinidade.
FILIAÇÃO: 4) Parentesco e filiação. Alterações axiológicas a partir da Constituição da
República. 5) Critérios para o estabelecimento dos vínculos de filiação: 5.1 Filiação
presumida 5.2 Filiação biológica 5.3 Filiação socioafetiva. 6) Conflito entre os tipos de
filiação. 7) Multiparentalidade. 8) Reconhecimento de filhos 9) Ações de estado.
ADOÇÃO:10) Noções gerais. 11) Princípios aplicáveis. 12) Requisitos. 13) Espécies:
13.1 Adoção bilateral ou conjunta. 13.2 Adoção unilateral. 13.3 Adoção consentida ou
intuitu personae 13.4 Adoção à brasileira e os efeitos do registro 13.5 Adoção post
mortem ou póstuma 13.6 Adoção por casais homoafetivos 13.7 Adoção de maior de 18
anos 13.8 Adoção internacional. 14) Cadastro Nacional de Adoção. 15) Direito à
identidade biológica. 16) Perda de autoridade parental. 17) Efeitos da adoção. 18)
Parto anônimo 19) Responsabilidade civil por devolução de criança adotada.
AUTORIDADE PARENTAL, GUARDA, CONVIVÊNCIA FAMILIAR E ALIENAÇÃO
PARENTAL: 20) Introdução. 20) Autoridade parental: 21.1 Início, desenvolvimento e
fim da autoridade parental 21.2 Aspectos patrimoniais. 22) Guarda. 23) Convivência
familiar. 24) Alienação parental.
2. Sucessão Legítima e Testamentária. Direitos sucessórios do cônjuge e do
companheiro.: 1) A sucessão hereditária e suas espécies: sucessor a título universal
e a título singular 2) A sucessão hereditária e seus fundamentos: propriedade e família
3) O princípio da unidade da sucessão: necessária e revisão 4) A patrimonialidade e os
efeitos post mortem das situações jurídicas existenciais 5) Os herdeiros necessários e
a intangibilidade da legítima 6) A legítima na perspectiva do Direito Civil Constitucional.
7) A sucessão legítima e seu caráter supletivo 8) A ordem de vocação hereditária 9)
Modos de suceder e modos de partilhar a herança.10) A igualdade dos filhos na
sucessão hereditária 11) A sucessão dos descendentes 12) O direito sucessório dos
nascidos por reprodução humana assistida após a morte do autor da herança 13) A
sucessão dos ascendentes 14) A sucessão dos colaterais 15) Os novos modelos de
familiares na sucessão hereditária. 16) A evolução da proteção sucessória do cônjuge
e do companheiro no ordenamento jurídico brasileiro 17) A sucessão do cônjuge no
Código Civil 17.1 Requisito de legitimidade do cônjuge para suceder 17.2. O cônjuge
em concorrência com os descendentes 17.3 O cônjuge em concorrência com os
ascendentes 17.4 O cônjuge como herdeiro único 17.5 O cônjuge e o direito real de
habitação. 18) A sucessão do companheiro pelo art. 1.790 do Código Civil declarado
inconstitucional 18.1 Massa de bens sobre a qual incide os direitos sucessórios do
companheiro 18.2 A concorrência do companheiro com os descendentes 18.3 A
concorrência do companheiro com outros parentes sucessíveis 18.4 O companheiro
como herdeiro único 18.5 O companheiro era herdeiro necessário diante do disposto
no art. 1.790 do Código Civil? 18.6 O companheiro e o direito real de habitação. 19)
Os direitos sucessórios do cônjuge e do companheiro no regime legal anterior ao
Código Civil 20) Estatutos hereditários diversos e a necessária harmonização. 21) O
testamento: conceito, caracteres e conteúdo 22) Capacidade testamentária ativa 23)
Capacidade testamentária passiva 24) A forma do testamento e sua função.
Testamentos ordinários e testamentos especiais. A vedação aos testamentos
conjuntivos.

25) A eficácia da lei no tempo no âmbito da sucessão testamentária 26) Interpretação
do testamento 27) A função promocional do testamento: exercício da autonomia privada
testamentária à luz dos valores constitucionais. 28) Testamento público 29) Testamento
cerrado 30) Testamento particular 31) Testamento marítimo e aeronáutico 32)
Testamento militar 33) Codicilo 34) As testemunhas do testamento 35) Testamento
digital 36) Testamento vital ou biológico. 37) Modalidades de nomeação de herdeiros e
legatários. 38) Da certeza e da determinabilidade das disposições testamentárias 39)
Cláusulas restritivas da propriedade 40) Disposições testamentárias de cunho
existencial. 41) Objeto dos legados 42) Espécies de legados 43) Pagamento dos
legados 44) Caducidade os legados. 45) Substituição vulgar 46) Fideicomisso. 47)
Determinações legais supletivas quanto à distribuição da herança 48) Direito de
acrescer 49) O testamenteiro. 50) Invalidade do testamento 51) Caducidade do
testamento. 52) Revogação do testamento 53) Rompimento do ato de última vontade
54) Redução das disposições testamentárias.
3. Tópico Interdisciplinar aplicado no Direito de Família e Sucessões: 1) Direito
Empresarial aplicado no Direito de Família e Sucessões. 2) Direito Possessório
aplicado no Direito de Família e Sucessões.3) Direito Registral e Notarial aplicado no
Direito de Família e Sucessões. 4) Direito Tributário aplicado no Direito de Família e
Sucessões.5) Direito Penal aplicado no Direito de Família e Sucessões. 6) Direito
Internacional aplicado no Direito de Família e Sucessões. 7) Biodireito aplicado no
Direito de Família. 8) Direito Previdenciário aplicado no Direito de Família e Sucessões.
4. Planejamento sucessório: 1) Planejamento sucessório: conceito e principais limites.
2) Instrumento para o planejamento sucessório. 2.1 A eleição do regime de bens 2.2
Testamento 2.3 Partilha em vida 2.4 Doações 2.5 Estipulação em favor de terceiros 2.6
O planejamento sucessório do Direito Empresarial 3) Previsões para herdeiros menores
ou portadores de deficiência.
5. Inventário e Partilha. Teoria e prática: 1) Espécies de inventário. 2) Administrador
provisório e inventariante 3) Aspectos processuais do inventário 4) O procedimento de
inventário quando há herdeiros incapazes 5) Pagamentos das dívidas do espólio 6)
Cálculo da legítima e colação 7) Sonegados 8) A partilha e os critérios para sua
estipulação 9) Sobrepartilha 10) A garantia dos quinhões hereditários 11) Emenda,
invalidade e rescisão da partilha.
6. A Ordem dos Advogados do Brasil e o Advogado: 1 A OAB e o Advogado 1.1 A
OAB – estrutura e funcionamento 1.2 O Advogado 1.3 O exercício da Advocacia 2 Da
ética do Advogado: o processo ético disciplinar na OAB 2.1 Das infrações
ético-disciplinares 2.2 Não mercantilização da advocacia 2.3 Procedimento
ético-disciplinar
7. Português Jurídico: A linguagem jurídica - expressões, estilo e peculiaridades. 1.1.
Expressões que apresentam
dificuldades. 1.2. Parônimos e Homônimos. 1.3.
Pontuação. 1.4. Colocação pronominal. 2. Concordância. 2.1. Concordância verbal.
2.2. Concordância nominal. 3. Uso do acento indicativo de crase. 4. A narrativa jurídica
persuasiva. 4.1. Uso da polifonia no texto. 4.2. Narrativa valorada. 5. A fundamentação
na prática da atividade forense. 5.1. Coesão e coerência textual. 5.2. Métodos de
raciocínio. 5.2.1. Método dedutivo. 5.2.2 Método indutivo. 6. Tipos e gêneros textuais.
6.1. Estrutura dos textos jurídicos. 6.2. Petições e recursos. 6.3. Contratos.

8. Direito e Tecnologia: 1. Introdução ao Direito e à Tecnologia; 2. Globalização e o
impacto das novas tecnologias; 3. Era Digital: sociedade da informação e a economia
do conhecimento. 4. Contratos, Documentos e Assinaturas Eletrônicas: Lei Geral de
Proteção de Dados. 5. Visual law: documentos jurídicos interativos e focados no
usuário. 6. Inteligência artificial: desafios éticos e aspectos jurídicos correspondentes.
7. Legal e Lawtechs.
9. Petição Inicial e a Propositura da Demanda: técnicas de formulação e
estratégias processuais: 1) Petições antecedentes ao pedido no CPC: Produção
Antecipada de Provas; Tutela Provisórias Antecedentes e Incidentais: tutelas
antecipadas e cautelar, juízo de urgência e de evidência. 2) Processo de
Conhecimento: Procedimento Comum Propositura: endereçamento, jurisdição e
competência; distribuição por dependência; delimitação da legitimidade; estruturação
da causa de pedir; pedidos: classificação; estrutura técnico-redacional: objeto imediato
e mediato nas ações declaratórias, constitutivas, condenatórias, mandamentais,
autoexecutivas e homologatórias; requerimento de provas; opção peça
autocomposição; valor da causa. 3) Intervenções de Terceiro solicitadas na propositura
da demanda: denunciação da lide e desconsideração da personalidade jurídica. 4) Atos
Primeiros do Juiz: emenda, indeferimento, improcedência liminar, limitação de
litisconsórcio. 5) Integração do Réu no Processo e meios de comunicação de atos:
citações: modalidades. Intimações: modalidades; 6) Audiência de Medição ou
Conciliação. 7) Procedimentos Executivos: petição inicial de execução por título
executivo extrajudicial; petição incidental de cumprimento de sentença.
10. A Defesa no Processo Civil: técnicas de peticionamento: 1) Teoria das
Exceções e preceitos fundamentais no CPC. 2) Contestação: Estrutura no NCPC:
defesas processuais dilatórias, peremptórias e dilatórias tendentes a se tornar
peremptórias (técnica redacional e consequências processuais) e defesas de mérito
direta e indireta. 3) A rotina processual no CPC da alegação de ilegitimidade e de não
ser o réu o responsável pelos prejuízos. 4) Protocolo Integrado Nacional em razão da
alegação de Incompetência. 5) A Busca pelo Réu de um Provimento de Mérito Positivo:
reconvenção; ações dúplices. 6) A postura do réu na Audiência de Mediação ou de
Conciliação. 7) Intervenção de Terceiros no CPC. 8) Exceções de Impedimento e
Suspeição. 9) Resistência à pretensão executiva: Embargos à Execução; Impugnação
ao Cumprimento de Sentença; Exceção de Pré-Executividade; Embargos de Terceiro.
11. Novas entidades familiares. Casamento e união estável: CASAMENTO: 1)
Noções gerais. 2) Capacidade. 3) Impedimentos. 4) Causas suspensivas. 5) Habilitação
para casamento, proclamas e celebração. 6) Tipos de casamento: 6.1 Casamento
religioso com efeitos civis 6.2 Casamento por procuração 6.3 Casamento por
convenção de união estável 6.4 Casamento nuncupativo (in extremis) 6.5 Casamento
homoafetivo 7) Provas do casamento. 8) Invalidades do casamento. 9) Efeitos jurídicos
existenciais. UNIÃO ESTÁVEL: 10. Percurso histórico do reconhecimento da união
estável. 11) Pressupostos para a configuração da União Estável. 12) Efeitos pessoais.
13) Efeitos patrimoniais. 14) Concubinato.

12. Regime de Bens. Dissolução do Casamento pelo Divórcio: Premissas e
delineamento do regime de bens; Efeitos patrimoniais do casamento; Conceito e
princípios do regime de bens; Pacto antenupcial; Alteração do regime de bens;
Considerações gerais, requisitos e procedimento; Alteração no regime de separação
obrigatória; Alteração nos casamentos celebrados na vigência do CC⁄1916; Outorga
conjugal; Outorga uxória e marital; Administração da sociedade conjugal; Sociedade
empresarial entre os cônjuges; Regime de bens previstos no Código Civil; Regime da
comunhão parcial de bens; Considerações gerais; Bens incomunicáveis; Bens
comunicáveis; Dívidas e administração dos bens; Regime de comunhão universal;
Considerações gerais; Bens comunicáveis; Dívidas e administração dos bens; Regime
de participação final nos aquestos; Regime de separação de bens; Regime de
separação convencional de bens; Regime de separação obrigatória ou legal de bens;
Bens particulares, reservados e regime dotal; Doações entre os cônjuges; Partilha de
bens; Percurso histórico da dissolução conjugal no Brasil: reflexões sobre a privatização
da família; Introdução e história do divórcio no Brasil – a privatização da família na
conjugalidade; Sociedade e vínculo conjugal; . Separação de fato - rompimento dos
deveres conjugais e regime de bens; Separação jurídica em face da EC 66/2010 e o
CPC/2015; Introdução; A abolição da separação no ordenamento jurídico pátrio; A EC
66/2010 e a manutenção da separação; Separação judicial; Considerações gerais;
Separação consensual; separação litigiosa; Efeitos da separação judicial; Efeitos
pessoais entre os cônjuges; Efeitos patrimoniais; Separação extrajudicial ou
administrativa; Restabelecimento da sociedade conjugal; Divórcio judicial;
Considerações gerais e divórcio por conversão; Divórcio consensual; Divórcio direto
litigioso; Considerações gerais; Cumulação de pedidos, contestação e reconvenção;
Cisão da sentença; Efeitos do divórcio; Teses resumidas do stj sobre dissolução da
sociedade conjugal e da união estável; Tutela de urgência na separação e no divórcio;
Considerações gerais; Separação de corpos; Alimentos provisórios (provisionais); Posse
e guarda provisória dos filhos; Divórcio extrajudicial ou administrativo.
13. Teoria Geral dos Recursos e Recursos em Espécie: técnicas de arrazoados e
prática nos Tribunais: 1) O Duplo Grau de Jurisdição. 2) Conceito de Recurso. 3)
Princípios: taxatividade, singularidade, dialeticidade, contraditório, complementação,
fungibilidade, vedação de recurso em separado das interlocutórias, vedação da
‘reformatio in pejus’. 4) Efeitos: devolutivo, suspensivo, translativo, ativo, substitutivo. 5)
Disponibilidade Recursal. 6) Recurso Adesivo. 7) Julgamento não unânime e a técnica
de continuidade de julgamento. 8) Apelação. 9) Agravo de Instrumento. 10) Embargos de
declaração. 11) Agravo interno. 12) Recurso Extraordinário. 13) Recurso especial. 14)
Recursos extraordinário e especial repetitivos. 15) Agravo em RE/REsp. 16) Processos
nos Tribunais.
14. Leis Sistêmicas. Advocacia sistêmica. Constelação familiar: 1) Constelação no
Judiciário. Bert Hellinger – vida e terapias na qual ele se baseou. Ancestralidade e
Transgeracionalidade. 2) Teoria dos sistemas. Pensamento Sistêmico Complexo x
Pensamento Cartesiano. 3) Campos Morfogenéticos. As três Consciências. Introdução
aos tipos de Constelação. 4) Filosofia jurídica sistêmica aplicada à Advocacia. 5)
Atendimento jurídico sistêmico. 6) Ordens da Ajuda. 7) Sistema Familiar x
Organizacional. Tipos básicos de envolvimento sistêmico. A importância dos pais na
família. Movimento interrompido. 8) Institutos jurídicos sob o enfoque sistêmico. 9)
Institutos jurídicos sob o enfoque sistêmico no direito de família e sucessões.

15. Alimentos, tutela, curatela e bem de família: ALIMENTOS 1)
Fundamentos constitucionais 2) Pressupostos e características dos alimentos
3) Dever de sustento e obrigação alimentar 4) Classificação dos alimentos na
perspectiva funcional 5) Sujeitos possíveis da relação alimentar 6) Formas de
fixação da obrigação alimentar 7) Modos de pagamento dos alimentos em
espécie 8) Alimentos fixados por meio de escritura pública 9) Alimentos e
verbas trabalhistas 10) Revisão e exoneração dos alimentos 11) Aspectos
processuais. TUTELA: 12) Noções gerais 13) Causas 14) Espécies 14.1
Tutela instituída por testamento ou por documento autêntico 14.2 Tutela
legítima 14.3 Tutela dativa ou judicial 15) Dos incapazes de exercer a tutela
15.1 Impedimentos 15.2 Escusas 16) Exercício 17) Extinção 18) Aspectos
processuais do procedimento da tutela. CURATELA: 19) Fundamentos e
critérios interpretativos do Estatuto da Pessoa com Deficiência na legalidade
constitucional 20) Pessoas sujeitas à curatela 21) Quem pode ser curador
22) Ação de curatela e aspectos processuais 23) Exercício e conteúdo da
curatela 24) Autocuratela 25) Tomada de decisão apoiada 26) Curatela do
nascituro, do enfermo e do portador de deficiência física 27) Extinção da
curatela. BEM DE FAMÍLIA: 28) Fundamentos jurídicos 29) Espécies 29.1
Bem de família legal 29.2 Bem de família voluntário.

16. Tópicos Especiais: Temas atuais para o desenvolvimento de soft skills e
competências transversais.
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SEU FUTURO COMEÇA AQUI!
MATRICULE-SE

