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3.3.6 Aquisição da propriedade móvel  
 
3.3.6.1 Usucapião (CC/02, art. 1.260) 
- Tem menor importância que da de bem imóvel?  
- Prazo de 3 anos: Usucapião  ordinária  
- Prazo de 5 anos: Usucapião  extraordinária, na forma do art. 1.261 do CC/02.  
- Aplicação pelo art. 1262 do CC/02 do disposto nos arts. 1.243 e 1.244 do mesmo codex 
- Qual é a finalidade desta usucapião?  
 
3.3.6.2 Da ocupação (CC/02, art. 1.263) 
- Primeiro e mais importante dos modos de adquirir o domínio 
- Aquisição originária 
- Intenção de se tornar seu proprietário. 
- Coisas sem dono: coisas de ninguém (res nullius) ou as abandonadas (res derelicta).  
- Abandono não se presume, devendo este ser expresso 
- Tudo está passível de ocupação?  
 
3.3.6.3 Do achado do tesouro (CC/02, art. 1.264) 
- Depósito antigo de coisas preciosas, oculto e de cujo dono não haja memória.  
- O que se acha sobre o solo, pertence ao dono do imóvel?  
 
3.3.6.4 Tradição (CC/02, art. 1.267)  
- é forma derivada de aquisição da propriedade  
- Contrato: não transfere a propriedade, gera apenas obrigações. 
- Aquisição de bem móvel só com a tradição, que divide-se em suas fases: a convenção e a execução  
- Entrega da coisa do alienante ao adquirente, com a intenção de lhe transferir o domínio 
- Publicidade na transferência da coisa móvel. 
- Formas da tradição: real, simbólica ou ficta. 
 
3.3.6.5 Da especificação (CC/02, art. 1.269) 
- Espécie nova 

> Valor consideravelmente elevado 
> Escultura em bloco de mármore  
> Escreve livro em folhas de papel   

- O que está por trás da regra do § 1º do art. 1.270 do CC/02?  
 
3.3.6.6 Da confusão, da comistão e da adjunção (CC/02, art. 1.272) 
- Confusão é a mistura de coisas líquidas  
- Comistão é a mistura de coisas sólidas ou secas  
- Adjunção é a justaposição de uma coisa a outra  
  


