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1. EMENTA 
 

Teoria Geral dos Direitos Reais. Posse e proteção possessória. Propriedade: aquisição e perda. 
Limitações ao Direito de Propriedade. Condomínio. Direitos Reais sobre Coisa Alheia. 

 
2. OBJETIVOS 
 

GERAIS 
Estudar sistematicamente a natureza e as manifestações do poder jurídico exercível perante todos e 
de modo direto sobre bens suscetíveis de valoração econômica. 
 
ESPECÍFICOS 
Distinguir, no campo dos direitos patrimoniais, os direitos de crédito e os direitos reais. Classificar os 
direitos reais tendo por referência o direito de propriedade. Compreender a possibilidade do exercício 
fático de poderes inerentes ao direito de propriedade ainda por quem não seja o respectivo titular. 
 
Examinar as diferentes manifestações do fenômeno possessório e os vários meios disponíveis para 
a sua proteção. Estudar o direito de propriedade sobre coisas imóveis e apreciar as consequências 
de sua localização no espaço e de sua cotitularidade.  
 
Estudar a existência de poder jurídico sobre coisas objeto de propriedade alheia, em ordem à fruição 
ou à obtenção de garantia de recebimento de crédito. 

 
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. Introdução ao Estudo dos Direitos Reais. 
 Campo de abrangência. Distinção entre direito real e pessoal. 
 Classificação dos direitos reais  
 
2. Posse  
 Conceito de Posse  
 Objeto e Natureza da Posse 
 Posse e Detenção 
 Classificação da Posse  
 
    Aquisição da Posse  
 Aquisição originária 
 Aquisição derivada (tradição simples, brevi manu, longa manu e constituto possessório)  
 
    Transmissão, continuação e união da posse 
 
    Perda da Posse. Generalidades e modos de perda da posse  
 
    Proteção Possessória 
 Fundamento da proteção possessória 
 Modalidades e requisitos da ofensa à posse 
 Auto-tutela da Posse 
 Tutela judicial da posse. Distinção do Juízo Petitório e Possessório 
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 Interditos possessórios (incluindo noções processuais básicas: concessão liminar, justificação e 
fungibilidade) 
 Indenizações pelo Possuidor e ao Possuidor na restituição da posse (frutos, benfeitorias e retenção). 
 
3. Propriedade.  
 Considerações Gerais. 
 
    Propriedade imobiliária.  
 Objeto 
 Aquisição da Propriedade Imobiliária  
  Usucapião. Modalidades e requisitos 
  Acessão (ilhas, avulsão, aluvião, abandono de álveo, construções e plantações) 
  Registro 
 
    Direitos de Vizinhança   
 Uso Nocivo da Propriedade 
 Árvores limítrofes 
 Passagem Forçada 
 Limites entre Prédios 
 Direito de Construir   
 
    Perda da Propriedade Imobiliária  
 
    Propriedade Mobiliária. Objeto. 
 Aquisição da Propriedade mobiliária  
  Ocupação simples 
  Especificação 
  Adjunção, Confusão, Comistão 
  Usucapião 
  Tradição 
 
4. Condomínio.  
 Breves noções sobre condomínio pro indiviso e pro diviso 
 
5. Direitos Reais sobre Coisas Alheias 
 
    Direitos Reais e Gozo e Fruição 
 Usufruto. Conceito. Características. Objeto. Sujeitos. Extinção 
 Servidão. Conceito. Classificação. Constituição. Exercício. Extinção. 
 Demais direitos reais de gozo e fruição 
 
    Direitos Reais de Garantia 
 Generalidades. Caracterização. Distinção. Constituição e Extinção.  
 
4. METODOLOGIA 
 

O conteúdo programático será ministrado mediante aulas teórico-expositivas, com utilização de 
recursos audiovisuais, comparação doutrinária e interpretativa, leituras complementares, estudo 
dirigido e análise de decisões. A atuação do corpo discente ocorrerá por intermédio de atividades 
individuais e em grupo, pesquisas legais, avaliações e seminários, além da participação em sala de 
aula. 

 
5. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
O acadêmico será submetido a pelo menos duas avaliações semestrais, com atribuição de nota de 
zero a dez cada, além da possibilidade de parte da nota ser composta pela realização de outras 
atividades/avaliações. 
 
A nota final será obtida pela média aritmética de todos os resultados obtidos pelo aluno, incluindo, se 
o caso, a atividade extra de recuperação, de caráter facultativo, a saber: 

MÉDIA FINAL = (avaliação 1 + avaliação 2)/2 ou 
MÉDIA FINAL = (avaliação 1 + atividade extra de recuperação facultativa + avaliação 2)/3. 



 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação do processo de aprendizagem se dará mediante a realização de provas dissertativas, 
testes objetivos, avaliações orais e/ou trabalhos individuais e em grupo, a critério do docente, a partir 
de dinâmicas e pesquisas legais, jurisprudenciais e doutrinárias, abrangendo também a verificação 
do desempenho e participação do acadêmico em sala de aula e nas atividades propostas, 
valorizando-se uma postura ativa, crítica e reflexiva. 
 
ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO 
No que se refere às estratégias de recuperação, após a primeira avaliação do período e ciente da 
nota obtida, poderá o acadêmico que obteve nota igual ou inferior a 6,0 (seis), facultativamente, 
buscar o aprofundamento e revisão da matéria ministrada, apresentando e participando de atividade 
extra, que servirá de apoio e recuperação do conteúdo programático eventualmente deficitário. 
 
A atividade extra e a data de entrega serão apresentadas pelo docente, podendo tratar-se de 
pesquisa, participação em audiências, seminários, avaliação (escrita, objetiva ou oral) e/ou 
elaboração de trabalhos acadêmicos. 
 
A não realização da atividade de recuperação não trará prejuízos aos demais alunos, pois não haverá 
interferência no processo de avaliação de aprendizagem regular. 

 
A realização da atividade extra pelo aluno que não obteve avaliação positiva na primeira avaliação 
servirá, em sendo o caso de efetivo aproveitamento, de conceito de no máximo até 10,0 (dez), a ser 
acrescido no cálculo da média semestral. 
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7. INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO 
 

O conteúdo programático será desenvolvido em sala de aula, com o auxílio de recursos audiovisuais 
de multimídia, nos laboratórios de informática, na biblioteca do curso. 

 
Disponível também o site HTTP://denisprferraz.wordpress.com, com o planejamento de 
desenvolvimento do conteúdo programático. 
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