
PLANO DE CURSO

DISCIPLINA: DIREITO DAS COISAS
CÓDIGO: DIR 03795
CARGA HORÁRIA: 60 HS
PRÉ-REQUISITO(S): DIR 03788 (Direito das Obrigações II)

EMENTA:
Propriedade. Posse. Direitos reais sobre coisa alheia.

1-  OBJETIVOS:

1.1-Desenvolver  comprometimento ético e posicionamento crítico em relação aos aspectos 
político-sociais  e  jurídicos  do  Direito  das  Coisas;  raciocínio  jurídico  ágil,  preciso  e 
autônomo, diante de situações concretas ou hipotéticas; capacidade de pesquisa e produção 
de conhecimento próprio;
1.2-Familiarizar-se  com  os  princípios  pertinentes  ao  Direito  das  Coisas  e  adquirir 
conhecimentos teórico-práticos, com ampla base doutrinária e jurisprudencial, atualizados 
de  acordo  com  a  legislação  vigente;  visão  das  modernas  tendências  nacionais  e 
estrangeiras, legislativas, doutrinárias ou jurisprudenciais.
1.3-Distinguir: direitos reais e obrigacionais, obrigação propter rem; direito de propriedade e 
direito à propriedade; posse, detenção, propriedade e direitos reais sobre coisa alheia, e 
estes uns dos outros; direitos reais de gozo, de garantia e de aquisição; modos e títulos de 
aquisição da posse e da propriedade de bens móveis e imóveis, enumerando os efeitos do 
registro;  modos originários e derivados de aquisição da propriedade, enumerando suas 
conseqüências práticas; uso, abuso, uso anormal e desvio de uso da coisa; direitos, abusos 
de direito e obrigações dos condôminos; condomínio tradicional, forçado e de edifício.
1.4-Aplicar  o  direito  a  situações  concretas  ou hipotéticas,  assumindo  e  fundamentando 
posicionamento  ético,  político-sociais  e  jurídicos  tecnicamente  corretos  e  precisos,  ou 
razoáveis quando a hipótese admitir controvérsia;
1.5-Criar, fundamentar e defender teses próprias, consentâneas à legislação, doutrinária e 
jurisprudência, quando estas não oferecerem respostas evidentes às situações concretas ou 
hipotéticas apresentadas.

2-  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:UNIDADES

2.1-  Noções  gerais  de  Direito  das  Coisas.  Distinção  entre  direito  real  e  obrigacional. 
Propriedade plena, limitada e condicionada. Distinção entre propriedade, domínio, posse e 
detenção.
2.2-   História e Sociologia do Direito das Coisas.  Função social  da propriedade. Direito 
comparado no tempo e no espaço. A questão política da posse e propriedade.
2.3- Conceito, conteúdo e características da propriedade;
2.4-  Limitações  à  propriedade,  ao  direito  de  propriedade  e  ao  exercício  do  direito  de 
propriedade. Limitações Administrativas. Poder de Política.
2.5-Direito de Vizinhança.
2.6-Condomínio. Condomínio Forçado. Condomínio de Edifício.
2.7- Aquisição e perda da propriedade. Distinção entre título e modo de aquisição. Bens 
móveis e imóveis.
2.8-  Posse.  Exercício  da  fato.  Natureza  jurídica.  Objeto.  Elementos.  Fundamento  da 
proteção jurídica. Classificação.
2.9-Aquisição e perda da posse. Composse.
2.10-Efeitos da posse.
2.11- Direito reais sobre coisas alheias. Direitos reais de gozo, garantia e aquisição.
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2.12-Usufruto. Uso. Habitação.
2.13-Direito Reais de Garantia. Anticrese.
2.14-Penhora.
2.15-Hipoteca.
2.16- Direitos reais de aquisição. Promessa de compra e venda. Direito de preferência. Pacto 
de retrovenda. Reserva de domínio. Alienação fiduciária.

3 – METODOLOGIA

A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas dialogadas e de seminários. 
Considerando a necessidade do estudo e da leitura extra-classe, serão exigidos resumos de 
textos abordando problemas atuais relacionados ao programa da disciplina, selecionados a 
partir de recentes decisões judiciais e notícias da imprensa ( Estudo de casos práticos).

4 - RECURSOS

Quadro e giz, transparências e textos.

5- AVALIAÇÃO

DIAGNÓSTICA: levantamento de necessidades
FORMATIVA:     auto-avaliação - participação, assiduidade, pontualidade.
SOMATIVA:       duas provas escritas,  resumos, pesquisas e trabalhos individuais
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