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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO / SEMESTRE LETIVO 

DIREITO  

CÓDIGO DISCIPLINA 

DIR 230 DIREITO CIVIL III (DA POSSE E DOS DIREITOS REAIS) 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

72h 6º 

 

EMENTA 

Direito Civil patrimonial: o estatuto jurídico das coisas, bens e direitos; da 

“despatrimonialização” à “repersonalização”. Crise e superação do sistema clássico de 

apropriação de bens. Posse e propriedade. Disciplina constitucional; função social da 

propriedade. Propriedade e domínio. Domínio privado e domínio público. Novas modalidades. 

Proteção possessória. Propriedade e demais direitos reais: direitos reais sobre coisas alheias. 

Registro de imóveis. Direito Autoral como direito patrimonial. Os direitos reais na perspectiva 

do novo Código Civil brasileiro. 

 

OBJETIVOS 

 Ressaltar a importância do direito das coisas nas relações sociais; 

 Identificar a pessoa como o novo ponto central do ordenamento civilista, fruto do 

fenômeno denominado “despatrimonialização” gerador da “repersonalização”; 

 Demonstrar o pleno desenvolvimento da personalidade humana através da observância 

do princípio da dignidade da pessoa humana; 

 Distinguir direitos pessoais e direitos reais; 

 Apontar os conceitos e classificação dos direitos reais; 

 Definir a posse, indicando suas teorias explicativas, bem como estabelecer a diferença 

entre possuidores e detentores; 
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 Indicar os modos de aquisição e perda da posse; 

 Enfatizar as ações possessórias; 

 Conceituar a propriedade como o direito real na coisa própria; 

 Discutir sobre a função social da propriedade como um meio de se atender aos anseios 

sociais; 

 Salientar a função essencial dos registros imobiliários: aumentar a segurança jurídica 

no âmbito imobiliário, reduzindo os custos de informação 

 Reconhecer a existência dos direitos de vizinhança, evitando o uso nocivo da 

propriedade; 

 Identificar os direitos reais na coisa alheia e os direitos reais de garantia. 

 Conceituar e indicar as espécies de obras intelectuais registráveis como direito de 

autor, frisando de que forma a legislação pátria confere tutela. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

O perfil do profissional do Direito almejado pela Faculdade Anísio Teixeira é o de um 

Profissional com percepção ampla da realidade jurídico-política e social; partindo, para tanto, 

de elementos epistemológicos fundamentais que permitam uma visão integral do homem, da 

sociedade e do mundo; onde o Direito seja entendido como parte integrante de um sistema 

complexo que constitui o mundo contemporâneo. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Relevância do Direito das Coisas; 

 “Despatrimonialização” e “Repersonalização”: a mudança do foco das relações 

jurídicas, prevalência do “ser” face ao “ter”; constitucionalização do direito civil e 

afloramento do princípio da dignidade da pessoa humana promovendo uma 

releitura do direito civil; 

 Distinção entre direitos pessoais e direitos reais; 

 Características, classificação dos direitos reais; 

 Posse: conceito, teorias, natureza, servidores da posse, composse; 

 Classificação, modos de aquisição, perda e efeitos da posse; 

 Proteção possessória: Ações (imissão de posse, manutenção de posse, reintegração 

de posse, interdito proibitório, nunciação de obra nova, ação de dano infecto, 

embargos de terceiros; 

 Propriedade: conceito, modalidades; 
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 Função Social da Propriedade: evolução histórica, conceito, normatização 

constitucional, efetivação mediante a desapropriação 

 Extensão e limitações da propriedade; 

 Aquisição da propriedade imobiliária (transcrição, acessão, usucapião) e mobiliária 

(ocupação, tradição); 

  Perda da propriedade; 

 Direito Autoral: objeto, proteção, direitos patrimoniais e morais, cessão 

 Registro Imobiliário: fé pública registral, segurança e certeza do direito de 

propriedade, concreção do princípio da dignidade da pessoa humana, agente 

facilitador do controle do exercício da função social da propriedade, uniformização 

registral  

 Direitos de Vizinhança: conceito, natureza jurídica, classificação, uso nocivo da 

propriedade, direito de construir, passagem forçada; 

 Condomínio; 

 Propriedade resolúvel; 

 Responsabilidade Civil do Proprietário; 

 Enfiteuse, servidões, usufruto, uso e habitação; 

 Direitos reais de garantia: conceito, natureza, alienação fiduciária em garantia 

 Penhor, Hipoteca, Anticrese 

 

METODOLOGIA 

Aula expositiva com enfoque no Código Civil Brasileiro. 

 

RECURSOS 

Quadro e pilot. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita em duas unidades, por meio de atividades desenvolvidas pelo aluno 

durante o semestre (provas; trabalhos individuais ou grupais; exercícios em sala de aula ou 

fora dela; participação do aluno nas discussões desencadeadas na sala de aula; interesse do 

aluno nas variadas atividades propostas; assiduidade e disciplina) que se somarão as notas 

adequando-se às normas institucionais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil. Vol. 4. São Paulo: Saraiva 

GOMES, Orlando. Direitos Reais. Rio de Janeiro, Forense. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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DOMANSKI, Marcelo. Posse: da segurança jurídica à questão social (na perspectiva dos 

limites e possibilidades de tutela do promitente comprador através de embargos de terceiro). 

Rio de Janeiro: Renovar. 

FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse e da propriedade contemporânea. Porto 

Alegre: Fabris. 

FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Posse e ações possessórias. Curitiba: Juruá. 

GARCIA, M. E; COSTA, A. C. J. Das necessidades dos direitos. São Paulo: Malheiros. 

GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Volume V. São Paulo: Saraiva. 

LUZ, Z. P. da. Tratado prático dos imóveis, Porto Alegre, Sagra. 

MIRANDA, Francisco Pontes de. Tratado de Direito Privado. T. 10 parte especial. Direito 

das Coisas: posse. Rio de Janeiro: Borsoi. 

MOREIRA ALVES, José Carlos. Posse. Rio de Janeiro: Forense. 

RIZZARDO, A.  Direito das coisas. Rio de Janeiro: Aide. 

ROSENVALD, Nelson/FARIAS, Cristiano Chaves de. Direitos Reais. Rio de Janeiro: 

Ed.Lumen Juris.  

SALLES, José Carlos Moraes. Usucapião de bens imóveis e móveis. São Paulo: RT. 

TEPEDINO, Gustavo. Contornos constitucionais da propriedade privada. Estudos em 

homenagem ao Prof. Caio Tácito, organizada por Carlos Alberto Menezes. Rio de Janeiro. 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: direitos reais. São Paulo, Atlas. 

 

Professor responsável pela disciplina: Coordenador (a) do Colegiado do Curso 

 
Prof. Josewal Menezes Mendes 

 
Profª Msc. Hilda Ledoux Vargas de Araujo 
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Prof. Dr. José Maria Dias Filho 

 
Prof. Antonio Walter Moraes Lima 

 


