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A obra se originou de um projeto que os professores de Direi-
to Civil (Sucessões) e Processo Civil do 9º Período, Tuma 921, do 
Curso de Direito da Universidade Iguaçu, Campi Itaperuna reali-
zam há doze anos. O referido Projeto de Extensão e Seminário Inte-
grador de Civil (Sucessões) e Processo Civil tem por objetivo traçar 
interdisciplinaridade entre a lei material (Direito das Sucessões) e 
a lei processual (Direito Processual Civil) de forma a estudá-las em 
seus vieses, numa relação de complementaridade, buscando estabe-
lecer a conexão entre a teoria e a prática. A pesquisa, realizada em 
grupos de estudantes, apresenta duas vertentes: o estudo do aporte 
teórico de ambas as disciplinas, que se perfaz por meio de revisão 
bibliográfica em obras de Direito Civil e Processual Civil e a prática, 
que é realizada por meio de visita técnica ao órgão no qual se efe-
tiva o ato ou negócio jurídico em análise. Assim, os testamentos e 
inventários extrajudiciais são estudados por meio de visita técnica 
aos cartórios de notas e os atos judiciais nas varas de competência 
orfanológica tais como inventário judicial, cumprimento de testa-
mentos e codicilos. E, para coroar os trabalhos realizados, a apre-
sentação do resultado das pesquisas teóricas e práticas, acontece no 
Seminário, no qual os grupos apresentam os resultados da pesquisa, 
por meio de slides, com a participação de ambos os professores, em 
data previamente marcada.

Este estudo se mostra rico e profícuo, pois além de aliar teoria 
à prática, oferece ainda oportunidade de estudo comparativo, pois a 
visitação aos cartórios e Varas Cíveis de competência orfanológica 
pode ser feita em diferentes localidades, tendo em vista a facilitação 
do acesso dos estudantes a esses órgãos, que podem ser aqueles de 
residência de cada pessoa do grupo, fato que contribui para análise 
de diferentes realidades.
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Esperamos que o fruto das pesquisas compartilhado nesta 
obra seja inspirador para outros projetos e que a iniciativa desses 
estudantes sirva de motivação a outras turmas, objetivando cum-
prir o viés extensionista deste Seminário Integrador, alcançando a 
completude do tripé ensino-pesquisa-extensão, o ousado objetivo 
do MEC.

Nossas felicitações à Turma 921 DRM (turno matutino) da 
Unig Itaperuna, em 30 de junho de 2022.


