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C.H.TOTAL: 30 horas/aula  CRÉDITOS: 02 PERÍODO: A matéria pode interessar aos 

alunos de todos os períodos. Será de melhor 

proveito ao aluno que já tenha cursado Direito 

Civil V (Direito das Coisas ou Reais) e tenha 

acesso à língua italiana. Algumas atividades 

avaliativas exigirão a leitura de textos em 

inglês ou espanhol. 

 

EMENTA – Instituições de Direito Privado (Direito das Coisas). Pretende-se estudar a matéria compreendida, hoje, no 

“Direito das Coisas”, a partir da leitura direta das fontes de cognição do direito romano. O plano do curso terá como 

principal eixo a leitura e análise de parte dos livros II das Institutas de Gaio e de Justiniano, complementado por fragmentos 

selecionados de outras fontes (v.g., Digesto, Codex) e traduzidos pelo professor para cada encontro. Os temas das aulas 

serão ordenados a partir dos princípios (muitos deles ainda hoje aplicados) que dominam o direito das coisas (v.g., 

accessorium sequitur principale, nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet, superficies solo cedit), com 

vistas a identificar a sua construção, os seus fundamentos e exceções. A análise será, portanto, também “dogmática”, razão 

pela qual teremos frequentemente presentes os institutos do Direito Civil como ponto de partida, ainda que seu objetivo 

seja preponderantemente de exercitar a aplicação da perspectiva histórica na leitura das fontes jurídicas romanas.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidades 

1. Direito Romano e suas fontes de cognição. 

2. As Institutas de Gaio e de Justiniano e sua importância na sistematização do direito privado. 

3. Ius ad res pertinens: divisões, classificações e regras particulares. 

4. Princípios gerais do “Direito das Coisas” e sua historicidade. 

Bibliografia básica 

FRANÇA MADEIRA, Hélcio Maciel (trad.), Digesto de Justiniano – Liber Primus – Introdução ao Direito Romano, 6
a
 ed., 

São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012. 

MOREIRA ALVES, José Carlos, Direito Romano, 16
a
 ed., Rio de Janeiro, Forense, 2014. 

NARDI, Enzo, Istituzioni di diritto romano – B – Testi, Milano, Giuffrè, 1986. 

Bibliografia complementar 

Artigos científicos disponibilizados ao longo do curso. 

Metodologia e regras de citação (para as atividades avaliativas) 

SILVEIRA MARCHI, Eduardo César, Guia de metodologia jurídica – Teses, monografias e artigos, 2ª ed., São Paulo, 

Saraiva, 2014. 

 

*Observações:  

Serão três as atividades avaliativas no decorrer do semestre: (a) avaliação dissertativa; (b) seminário individual 

(apresentação); (c) atividade em grupo (apresentação e relatório). 

 


