
 

 

1 

 
PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 
DISCIPLINA 

CÓDIGO NOME Professor 

CIJ025 DIREITO CIVIL IV  

 
CARGA HORÁRIA   NOME DO CURSO  ANO 

T P E TOTA
L 

  

DIREITO 

 

2010.1 

60 - - 60 
   

 
EMENTA 

Os direitos reais. A posse. Aquisição e perda da posse. Efeitos da posse. Ações possessórias. A 
propriedade. Limitações ao direito de propriedade. Propriedade resolúvel. Propriedade Aparente. 
Modos de aquisição da propriedade imóvel. Modos de aquisição da propriedade móvel. Perda da 
propriedade móvel e imóvel. O Direito de Vizinhança. O Condomínio. Direitos reais sobre coisa 
alheia. A enfiteuse. O direito de superfície. As servidões. O usufruto. O uso e habitação. Os 
direitos reais de garantia. Propriedade fiduciária. O penhor. A hipoteca. A anticrese. O direito do 
promitente comprador de imóvel. 

 
OBJETIVOS 

Habilitar o aluno para as profissões da carreira jurídica, desenvolvendo adequada expressão 
verbal e escrita. 
Transmitir noções básicas referentes à atuação do profissional em Direito.  
Desenvolver senso crítico, fazendo refletir sobre as transformações ocorridas nas relações 
civis e na legislação de direitos das coisas. 
Capacitar o aluno a identificar e solucionar problemas existentes nas relações patrimoniais. 

 
METODOLOGIA 

1 – Aulas expositivas e interativas do conteúdo programático (quadro, transparências, vídeo e  
dinâmicas na sala de aula) e aulas dadas pelos alunos. 
2 – Debates provocados entre alunos e professor sobre aspectos importantes e controvertidos. 
3 – Trabalhos e exercícios resolvidos em classe e extra classe (se possível todas as aulas), 
visando uma maior integração do aluno com a disciplina e uma avaliação mais correta do 
resultado do método de ensino, possibilitando mudanças sempre que necessário. 

 
 CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

 
PARTE 1. – Introdução – Noções gerais de Direitos Reais. 
O novo humanismo Constitucional. O Direito Civil-Constitucional e suas influências sobre as 
relações privadas. O novo discurso proprietário. Direitos reais. Conceito. Características. 
Diferenças entre direitos reais e direitos pessoais. Classificação.  
 
PARTE. 2. – Posse. 
Posse. Conceito Teorias Explicativas. Natureza. Objeto. Detenção. Função social da Posse. 
Classificação da posse. Desdobramento da posse. Aquisição e perda da posse. Modalidades. 
Efeitos da posse. Tutela processual. Proteção possessória. Fundamentos. Sistema defensivo da 
posse no ordenamento pátrio. 
 
PARTE 3. – Propriedade. 
Propriedade. Conceito. Extensão. Propriedade aparente e resolúvel. Função Social da 
Propriedade. Conceito econômico da propriedade. Responsabilidade Civil e Propriedade 
Fiduciária. Limitações à propriedade. Limitações voluntárias judiciais e legais. Limitações públicas 
e privadas. Tutelas da propriedade. Aquisição da propriedade. Modo de aquisição exclusivo da 
propriedade imobiliária. Transcrição. Modos de aquisição da propriedade Móvel. Usucapião. 
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Perda da Propriedade. Desapropriação. Direitos de Vizinhança. Aspectos gerais, árvores 
limítrofes, passagem forçada. Direito de construir e uso do prédio vizinho. Das águas, limites 
entre prédios, direito de tapagem. Condomínio Geral. Condomínio Edilício.  
 
PARTE 4 – Direitos reais sobre coisa alheia. 
Conceito. Propriedade e direitos reais limitados. Classificação dos direitos reais na coisa alheia. 
Principais: enfiteuse, servidões, prediais, usufruto, uso e habitação, rendas constituídas sobre 
imóveis, direito real de aquisição – promessa irretratável de venda de imóvel. Exame 
particularizado de cada uma das espécies – conceito, características, sujeitos, conteúdo, 
constituição, extinção e instrumentos de tutela. 
 
PARTE 5 – Direitos reais na coisa alheia: acessórios ou de garantia. 
Conceito, características e classificação. Princípios gerais. Capacidade para a instituição. Estudo 
particularizado: penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária em garantia – conceito, objeto; 
características, conteúdo, constituição e extinção. 
 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
1 – Aulas expositivas e interativas do conteúdo programático (quadro, transparências, vídeo e  
dinâmicas na sala de aula) e aulas dadas pelos alunos. 
 2 – Debates provocados entre alunos e professor sobre aspectos importantes e controvertidos. 
 3 – Trabalhos e exercícios resolvidos em classe e extra classe (se possível todas as aulas), 
visando uma maior integração do aluno com a disciplina e uma avaliação mais correta do 
resultado do método de ensino, possibilitando mudanças sempre que necessário. 

AVALIAÇÕES 

A sistemática de avaliação adotada é parte do processo de ensino-aprendizagem, o que significa 
dizer que as ações avaliativas que serão implementadas se destinarão, sobretudo, a coletar 
dados que permitam localizar as deficiências na assimilação das informações propostas ou 
dificuldades na aquisição de habilidades referentes a disciplina. A avaliação encarada na sua 
perspectiva processual e construtivista servirá especialmente para a correção de rumos e adoção 
de estratégias que permitam retomar ou reforçar experiências de aprendizagem. Serão utilizadas 
diferentes estratégias de avaliação: 

 Duas avaliações constando questões objetivas e/ou subjetivas (7 pontos); 
Trabalhos, estudos de caso, debates, individuais ou em grupo, em classe ou extra classe, 
ao logo do curso (3 pontos). 
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