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1. INFORMAÇÕES GERAIS  
  

1.1 PROFESSOR: Rosângela Aparecida Vilaça Bertoni 

1.2 DEPARTAMENTO: Direito Privado 

1.3 DISCIPLINA: Direito Civil IV – Direitos Reais/ Direito das Coisas 

1.4 SÉRIE: 4º  TURMAS:  A e B       TURNOS: DIURNO E NOTURNO  

1.5 CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 h/a. HORÁRIA ANUAL: 144 h/a. 

  

2. EMENTA  
  

A disciplina será desenvolvida através do estudo teórico e pratico da Ciência Jurídica na área 

especifica do Direito Civil de caráter cientifico e técnico, levando a compreensão do Direito das 

Coisas, que regulamenta as relações entre homem e os bens (móveis e imóveis). Dessa forma 

buscar-se-á a análise dos fundamentos históricos e constitucionais, fontes, princípios e conceitos 

fundamentais. Direitos Reais ou Direito das Coisas. Posse. Propriedade em geral.  Direitos reais 

sobre coisas alheias, de uso e fruição, de aquisição, de garantia. Concessões. Direito Real de Laje. 

  

3. OBJETIVOS GERAIS  
  

Promover a compreensão e a importância do Direito Civil, assim como apresentar e discutir o 

significado dos institutos fundamentais do Direito Civil; de forma a estimular a capacidade de análise, 

domínio de conceitos e terminologia jurídica, argumentação, interpretação e valorização dos 

fenômenos jurídicos e sociais envolvidos. 

Motivar o aluno a pesquisar o Direito Material em confronto com o Direito Processual, para que 

tenha conhecimento amplo de cada instituto jurídico, analisando os institutos elencados pelo Código 

Civil, sempre em consonância com a doutrina, jurisprudência, guardadas a compatibilização com a 

legislação vigente e a realidade prática da vida, num sentido evolutivo e criador. 

  

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
  

Conhecer o Direito das Coisas, sua ligação com os demais ramos do Direito, bem como o lado 

dinâmico da função social da posse e da propriedade, conforme objetivos traçados pelo atual Código 

Civil, a realidade fática que impõe novas concepções de valores e avanços na conquista de direitos, 

permitindo assim que o aluno possa fazer conexão da teoria jurídica  e as relações fáticas. 

 

Promover o desenvolvimento das competências e habilidades definidas no perfil do egresso, 

quais sejam: 

• Leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos, 
com a devida utilização das normas técnico-jurídicas; 

• Interpretação e aplicação do Direito; 

• Pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do 
Direito; 

• Adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais, 
com a devida utilização de processos, atos e procedimentos; 

• Correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 
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• Utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica; 

• Julgamento e tomada de decisões; 

• Domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

   

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
  

PRIMEIRO BIMESTRE: 
1. Direitos Reais ou Direito das Coisas (Conceito, evolução histórica e análise preliminar do art. 

1.225 do CC) 

2. Diferenças entre os Direitos reais e os direitos pessoais. 

3. Da posse (Conceito, elementos, teorias justificadores e natureza jurídica) 

4. Classificação da Posse (Posse direta e posse indireta. Posse exclusiva, composse e posses 

paralelas. Posse justa e posse injusta. Posse de boa-fé e posse de má-fé. Posse nova e posse 

velha. Posse natural e posse civil ou jurídica. Posse ad interdicta e posse ad usucapionem. 

Posse pro diviso e posse pro indiviso) 

5. Aquisição e perda da posse (Modos de aquisição da posse. Modos originários de aquisição da 

posse. Modos derivados de aquisição da posse. Quem pode adquirir a posse. Perda da posse) 

6. Dos efeitos materiais da posse (Interditos possessórios. Ações possessórias na técnica do 

novo Código de Processo Civil. Direito á percepção dos frutos, direito á indenização pelas 

benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. Direito de retenção, responsabilidade pela 

deterioração e perda da coisa 

Direito de retenção: conceito, fundamento, natureza jurídica e modo de exercício. 

7. Dos direitos reais sobre a própria coisa: Da propriedade em geral: conceito, direitos e 

faculdades dela decorrentes, fundamento jurídico e evolução histórica, características, 

classificação da propriedade, responsabilidade civil do proprietário, limitações ao direito de 

propriedade, restrições ao direito de propriedade. 

8. Da propriedade imóvel. Aquisição (originária e derivada), de acordo com o Código Civil 

brasileiro. 

9. Da aquisição pela usucapião: espécies, pressupostos, aspectos processuais. Da usucapião 

extrajudicial no NCPC 

 

 

SEGUNDO BIMESTRE: 

1. Aquisição da propriedade imobiliária pelo registro (formas, princípios, analise da Lei 6.015/73), 

averbações. 

2. Aquisição da propriedade imobiliária pela acessão: naturais e artificiais: formação de ilhas, 

aluvião, avulsão, do álveo abandonado, das plantações e das construções. 

3. Formas de aquisição da propriedade móvel: usucapião, tradição, ocupação, achado de 

tesouro, especificação, confusão, da comistão e da adjunção (conceito e características). 

Perda da propriedade móvel. 

4. Dos direitos de vizinhança. Do uso anormal da propriedade. Espécies de atos nocivos. 

Soluções para a composição dos conflitos. Limitações e responsabilidades. Das árvores 

limítrofes, da passagem forçada e da passagem de cabos e tubulações, das águas, do limites 

entre prédios e direito de tapagem, direito de construir. 

5. Do condomínio voluntário ou convencional: direitos e deveres, administração, extinção, direito 

de preferência, etc. 

 

TERCEIRO BIMESTRE: 

1. Do condomínio edilício (disposições gerais, da administração, aspectos registrais, extinção, 

etc.). 

2. Do condomínio legal ou necessário. 

3. Da propriedade resolúvel e da propriedade fiduciária 
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4. Dos direitos reais sobre coisas alheias: de uso ou fruição. Do direito real de superfície 

(conceitos, aplicabilidade, direitos e deveres, etc.). 

5. Das servidões (constituição, exercício e extinção, direitos e deveres). 

6. Do usufruto (disposições gerais, direitos do usufrutuário, direitos, deveres, extinção, etc.) 

7. Do direito real de uso e direito real da habitação 

8. Dos direitos reais de aquisição: o compromisso irretratável de compra e venda de imóveis. 

 

QUARTO BIMESTRE 

1. Dos direitos reais de garantia: características, requisitos, vedação do pacto comissório, formas 

de extinção, etc. 

2. Do penhor em geral (constituição, direitos e obrigações do credor, obrigações do credor, 

extinção) 

3. Do penhor rural (agrícola e pecuário), do penhor industrial e mercantil, do penhor de direitos e 

títulos de crédito, do penhor de veículos e penhor legal 

4. Da hipoteca (disposições gerais, registro, extinção, etc).  

5. Da hipoteca legal e hipoteca das vias férreas 

6. Da anticrese (conceito, registro, extinção) 

8. Do direito real de laje 

 

 

6. PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS  
 

6.1 Exposições com o auxílio dos recursos da multimídia. 

6.2 Estudos de casos práticos. 

6.3 Monografias e demais trabalhos escritos 

6.4 Mini curso sobre a matéria de Direito Imobiliário na FGV    

 

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO  
  

7.1 Provas objetivas. 

7.2 Provas dissertativas. 

7.3 Provas orais. 

7.4 Seminários. 

7.5 Trabalhos de pesquisa.  

 

8. INTERCOMPLEMENTARIDADE DISCIPLINAR  
  

8.1 Intercomplementaridade, via conteúdo programático, pelo domínio de conceitos jurídicos 

fundamentais, comuns aos diversos componentes curriculares do curso superior de graduação 

em Direito, tais como: Direito Constitucional, Processo Civil, Direito Administrativo, Direito do 

Consumidor, Direito Registral, Direito Imobiliário, etc.   

 

8.2 Intercomplementaridade pela consecução de habilidades e competências comuns aos diversos 

ramos do saber jurídico, tais como: domínio de normas técnico-jurídicas, de tecnologias e 

métodos; raciocínio jurídico, argumentação, persuasão e reflexão crítica; leitura, compreensão, 

interpretação e aplicação do Direito; utilização adequada da legislação, jurisprudência, doutrina 

e demais fontes do Direto; julgamento e tomadas de decisões apropriadas etc. 

 

8.3 Intercomplementaridade pela busca da realização do mesmo perfil profissiográfico das demais 

disciplinas da organização curricular, compreendendo: adequada formação geral, humanística 

e axiológica; capacidade de análise, argumentação e compreensão da historicidade dos 

direitos; aptidão para aprendizagem autônoma e dinâmica (aprender a aprender), para o 

exercício profissional com justiça e cidadania (aprender a viver no mundo jurídico), numa 

perspectiva de educação continuada.  
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9. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES   
  

A disciplina possibilita a formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes habilidades 
e competências: 
 
9.1 (X) leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos, 

com a devida utilização das normas técnico-jurídicas; 
9.2 (X) interpretação e aplicação do Direito; 
9.3 (X) pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do 

Direito; 
9.4 (X) adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais, 

com a devida utilização de processos, atos e procedimentos; 
9.5 (X) correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 
9.6 (X) utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica;  
9.7 (X) julgamento e tomada de decisões; e, 
9.8 (X) domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 
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