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RESUMO 

 

Este trabalho tem a finalidade de abordar o instituto da evicção no ordenamento 

jurídico nacional e suas consequências. O tema em questão tem grande relevância 

jurídica e social. A evicção trata da ocorrência de um defeito de direito em objetos 

nos contratos onerosos de compra e venda, nos quais o adquirente em razão deste 

defeito vem a ser expropriado da posse ou propriedade do que adquiriu por terceiro 

estranho a relação jurídica inicial, mas que tinha direitos sobre o objeto em questão. 

Além disso, abordamos de forma concisa todas as características, propriedades, 

personagens, consequências, efeitos e peculiaridades do instituto, assim como os 

pontos jurisprudenciais e doutrinários controvertidos.  

Buscou-se evidenciar através de dados bibliográficos, jurisprudenciais e 

documentais, todas as principais informações referentes ao instituto da evicção para 

que haja amplo domínio popular, visando a garantia de uma maior proteção em uma 

possível relação jurídica de compra e venda onerosa de qualquer bem. 

 

Palavras-chave: evicção, perda, propriedade, garantia. 
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INTRODUÇÃO 

 

Abordaremos nesta obra o instituto da evicção, que tem previsão legal em 

nossa codificação civil e aborda a parte dos contratos onerosos de compra e venda, 

com enfoque principal na compra e venda de bens imóveis abordando assim suas 

características e peculiaridades.  

Trata-se de uma problemática de importante relevância, para termos o 

conhecimento e domínio, uma vez que a evicção tem a funcionalidade garantista, ou 

seja, de proteção a um direito inerente ao adquirente em um negócio jurídico de 

compra e venda, na qual a onerosidade é envolvida. 

Em um primeiro momento, traçaremos brevemente uma sinopse histórica 

desse instituto no decorrer da evolução, desde o seu surgimento em tempos 

remotos em Roma e suas modificações no decorrer da história visando atender a 

necessidade da demanda de cada época, até chegarmos ao que é regulamentado 

em nosso ordenamento jurídico nos dias de hoje. 

No segundo plano abordaremos de maneira transparente todos os conceitos 

e os fundamentos que são particulares a evicção, assim como todos os personagens 

que fazem parte dessa relação jurídica e suas principais atribuições e 

particularidades. 

Posteriormente, serão tocados os pontos relativos aos requisitos 

necessários para que venha a ocorrer a evicção e a funcionalidade da evicção no 

ordenamento jurídico nacional. 

Em seguida, trataremos de exemplificar os direitos inerentes ao princípio 

garantista decorrentes da evicção, começando a abordar o enfoque principal, que é 

a evicção na compra e venda de bem imóvel, com suas devidas precauções para 

evitar que esta venha a ocorrer. Observaremos caso não possam ser evitadas, as 

possibilidades e formas de ocorrência da evicção. Assim, caso esta venha a operar, 

demonstraremos os seus efeitos, a possibilidades de aumento e diminuição desses 

efeitos e o direito de retorno do prejudicado na relação jurídica da compra e venda 

de bem imóvel, que poderá também ser total ou parcial, e ainda a possibilidade de 

exclusão da evicção mesmo sendo um princípio visando a garantia inerente aos 

contratos. 
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Por fim fixaremos os dois pontos controvertidos relacionados ao instituto da 

evicção e suas principais atribuições no campo doutrinário e no prático real, de 

forma clara e concisa abordando as suas principais correntes jurisprudenciais e 

doutrinárias. 

Evidenciaremos no decorrer da obra a grande necessidade do conhecimento 

e domínio deste instituto, com o objetivo de que com os esclarecimentos 

relacionados a este tema, a sociedade possa melhor se proteger dos efeitos nocivos 

decorrentes da evicção, caso venham a celebrar um iminente ou futuro contrato 

oneroso para a aquisição de um bem imóvel. 
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CAPÍTULO I 

1. BREVE SINOPSE HISTÓRICA DO INSTITUTO DA EVICÇÃO 

 

A evicção surge em tempos antigos nos contratos a consenso entre os 

indivíduos da cidade de Roma. O instituto fora criado devido à necessidade de uma 

maior garantia no negócio jurídico em relação ao adquirente de boa-fé, que 

posteriormente ao negócio realizado, viesse a ser, devido à demanda de terceiro, 

destituído da posse e da propriedade do bem adquirido. 

Podemos melhor compreender esta ideia pelo seguinte entendimento 

doutrinário: 

 

A responsabilidade por evicção surge nos contratos consensuais em 
Roma. Em época mais antiga, nascia das formalidades da 
mancipatio, ou, quando faltava esta, do negócio correspondente, 
menos formal, a stipulatio. Se o adquirente pela mancipatio era 
demandado por um terceiro, antes de ocorrer o usucapião, poderia 
chamar o vendedor, a fim de que ele se apresentasse em juízo para 
assisti-lo e defendê-lo na lide. Se o vendedor se negasse a 
comparecer, ou, se mesmo comparecendo, o adquirente se visse 
privado da coisa, teria este ultimo a chamada actio auctoritatis, para 
obter o dobro do preço que havia pago pelo negócio.1  

  

 

Diante disto verifica-se que a evicção tem origem em tempos remotos, que já 

nos quais, havia a necessidade do surgimento do instituto para que o adquirente 

pudesse vir a defender-se contra o alienante, nos casos em que fosse prejudicado 

pela perda da propriedade devido a demanda de terceiro. 

Com o decorrer dos tempos, houveram outros mecanismos desenvolvidos 

um pouco diferentes, porem sempre fundamentados no direito de retorno do 

adquirente conforme podemos observar: 

 

 
Posteriormente, a venda passou a admitir dupla estipulação, em que 
o adquirente privado da coisa poderia pedir uma indenização ao 
alienante. No direito pretoriano, a garantia pela evicção decorria do 
princípio da boa-fé entre os contratantes, ficando por fim presente em 
qualquer contrato.2  

                                                           
1
 VENOSA, 2012, p.549 

2
 Idem Ibidem, p. 549  
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Ainda nesta linha temos: 

 

No direito de Justiniano, o remédio para o comprador privado da 
coisa por defeito de título do vendedor era tanto a actio empti para 
uma indenização, como a actio ex stipulatu, ação baseada na 
stipulatio, para obter o dobro do preço. O prejudicado deveria optar 
por uma das ações.3  

 

Vemos com isso, que no decorrer da história, houveram mudanças 

significativas e aprimoramentos na evicção, desenvolvidos de acordo com a 

necessidade de cada época, chegando a que temos hoje codificada em nosso 

ordenamento jurídico. 

 

 

 

1.1. CONCEITO E FUNDAMENTOS DA EVICÇÃO 

 

O conceito de evicção nos remete a ideia da ‘’perda’’, ou seja, ela ocorre 

devida a perda da posse total ou parcial de um bem. Devido a isso conseguimos 

verificar que a evicção nos remete ao princípio da garantia legal do negócio jurídico, 

e devido a esse princípio o poder resguardado ao comprador de demandar o 

alienante do bem, caso venha a sofrer prejuízo pela perda total ou parcial do bem 

adquirido conforme entendimento doutrinário. 

 

Consiste a evicção na perda, pelo adquirente (evicto), da posse ou 
propriedade da coisa transferida, por força de uma sentença judicial 
ou ato administrativo que reconheceu o direito anterior de terceiro, 
denominado evictor.4 

 

Ainda: 

 
“Evicção é a perda da coisa em virtude de sentença judicial, que a atribui a 

outrem por causa jurídica preexistente ao contrato”.5 

 

Em seguida temos o seguinte conceito: 

                                                           
3
 VENOSA, 2012, p.549 

4
 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 245 

5
 GONÇALVES, 2012, p.109 
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Evicção é a perda da coisa, por força de decisão judicial, fundada em 
motivo jurídico anterior, que confere a outrem, seu verdadeiro dono, 
com o reconhecimento em juízo da existência de ônus sobre a 
mesma coisa, não denunciado oportunamente no contrato.6  

 

Em outras palavras, o conceito de evicção seria a faculdade que decorre da 

situação de perda, que tem o adquirente, em acionar judicialmente o alienante do 

imóvel, buscando reparação e restituição de dano, caso este venha a sofrer a 

expropriação parcial ou total do bem adquirido, por força de sentença prolatada de 

decisão de processo ajuizado por terceiro em desfavor deste. 

 
De acordo com Pamplona: 

 
Vê-se, portanto, dessas breves noções conceituais introdutórias, que, 
da evicção, participam três personagens fundamentais: 
a) alienante; 
b) adquirente (evicto); 
c) terceiro (evictor).7 

 

Evidencia-se que a evicção tem fundamento no principio da garantia, na qual 

o alienante tem o dever de proteger o adquirente de possíveis prejuízos. Segundo a 

doutrina a evicção tem cunho majoritariamente garantista: 

 

Quem transmite uma coisa por título oneroso (vendedor, cedente, 
arrematante etc.) está obrigado a garantir legitimidade, higidez e 
tranquilidade do direito que transfere. Desde que exista equivalência 
de obrigações para as partes, a garantia faz-se presente. Deve ser 
assegurado ao adquirente que seu título seja bom e suficiente e que 
ninguém mais tem direito sobre o objeto do contrato, vindo a turbá-lo, 
alegando melhor direito. A evicção garante contra defeitos de direito, 
da mesma forma que os vícios redibitórios garantem contra os 
defeitos materiais.8  
 

Ainda na mesma linha temos: 
 

Funda-se a evicção no mesmo princípio de garantia em que se 
assenta a teoria dos vícios redibitórios. Nesta o dever do alienante é 
garantir o uso e gozo da coisa, protegendo o adquirente contra 
defeitos ocultos. Mas essa garantia estende-se aos defeitos do 
direito transmitido. Há, portanto um conjunto de garantias a que todo 
alienante está obrigado, por lei, na transferência da coisa ao 
adquirente.9  

                                                           
6
 DINIZ, 2010, p. 382 

7
 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 246 

8
 VENOSA, 2012, p.548 

9
 GONÇALVES, 2012, p. 109 
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E em sequência podemos apreciar: 

 

Funda-se a evicção no mesmo princípio de garantia em que se 
assenta a teoria dos vícios redibitórios. Nesta, o dever do alienante é 
garantir o uso e gozo da coisa, protegendo o adquirente contra 
defeitos ocultos. Mas esta garantia estende-se também aos defeitos 
de direito transmitido. Há portanto, um conjunto de garantias que 
todo alienante está obrigado, por lei, na transferência da coisa ao 
adquirente. Deve fazer boa a coisa vendida, tanto no sentido de que 
ela possa ser usada para os fins a que se destina como também no 
de resguardar o adquirente contra eventuais pretensões de terceiro e 
o risco de ser privado da coisa ou de sua posse e uso pacífico pela 
reivindicação promovida com sucesso por terceiro, ressarcindo-o 
caso se consume a evicção.10 

 

Ainda temos na codificação civil, no art. 447, que: “Nos contratos onerosos, 

o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se 

tenha realizado em hasta pública”. 

 

Por fim entende-se, que além do princípio garantista, temos também um 

maior princípio em questão, o da boa-fé: “[...] essas noções vem profunda e 

umbilicalmente informadas e influenciadas por um principio maior, o da boa-fé 

objetiva”.11 

 

 

 

1.1.1.  Alienante 

 

O alienante é o indivíduo, que realiza o repasse e/ou a venda do patrimônio 

para o adquirente. Este é responsável por garantir a idoneidade do bem que será 

adquirido pelo alienante. Com a transmissão da propriedade, este fica obrigado pela 

garantia do bem alienado com relação ao comprador e responde por todos os riscos 

decorrentes de uma possível evicção, caso em que o adquirente devido a uma 

demanda sofrida, passará a ser denominado evicto, e terá direito de retorno contra o 

alienante.  

 

                                                           
10

 GONÇALVES, 2011, p.778 
11

 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p.246 
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1.1.2.  Evicto 

 

O evicto é o adquirente de boa-fé, que tendo realizado uma aquisição de 

patrimônio pertencente ao alienante, vê-se posteriormente ao negócio jurídico 

realizado, expropriado da propriedade do patrimônio que veio a adquirir 

onerosamente do alienante. Essa expropriação é realizada, após o evicto ser 

demandado judicialmente por um terceiro, que será denominado após essa 

demanda de evictor. Este vem após ter a demanda julgada procedente e haver uma 

sentença judicial favorável, reaver o direito de propriedade sobre o patrimônio ao 

qual foi averiguado que possuía o direito de posse e propriedade. 

 

 

1.1.3.  Evictor 

 

O evictor é o terceiro que inicialmente não está envolvido no negócio 

jurídico, e que só entra em ação ao verificar que sua posse, que deve ser sempre 

anterior ao negócio jurídico realizado entre alienante e adquirente, foi turbada. 

Motivo pelo qual deve entrar na justiça para demandar quem está na posse e/ou 

propriedade de seu patrimônio que no caso de sentença favorável fazendo valer 

seus direitos expropriará o evicto da sua posse retomando sua propriedade, na 

forma do art. 1.228 do Código Civil: 

 

Art.1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da 
coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que 
injustamente a possua ou detenha. 
 
§ 1º. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância 
com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam 
preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a 
flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o 
patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e 
das águas. 
 
§ 2º. São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer 
comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de 
prejudicar outrem.[...]  
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Portanto, o evictor sempre terá o direito de propriedade e este direito, deverá 

ser anterior a realização do negócio jurídico entre o alienante e o adquirente, para 

que a demanda pela reintegração da posse de seu patrimônio tenha eficácia e 

sucesso contra o evicto. O evicto por sua vez, nada poderá fazer contra o terceiro 

(evictor), uma vez que sua propriedade e posse fora turbada e destituída, via 

prolação de sentença judicial com trânsito em julgado, caberá a este o direito de 

regresso garantido pela evicção em desfavor do alienante do imóvel, que deveria 

garantir ao adquirente (evicto) todas as garantias concernentes a idoneidade moral e 

documental com relação ao indivíduo e ao bem.  

 

 

1.2.  REQUISITOS DA EVICÇÃO 

 

Para que possa ocorrer a garantia da evicção, há de ocorrer a turbação do 

direito do adquirente por terceiro, por causa de um vício que subsiste no título do 

alienante, e o defeito será repassado ao adquirente. Vale ressaltar que os principais 

requisitos doutrinários que melhor estão definidos, encontram-se nesta citação: 

 

Em nosso Código Civil, a evicção é disciplinada a partir do seu art. 
447(art. 1.107 do CC-16). 
Art. 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. 
Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em 
hasta pública. 
 
A primeira parte do dispositivo deixa bem claro que responde pelos 
riscos: o alienante. 
E para que a sua responsabilidade se manifeste, três requisitos 
devem ser conjugados: 
a) aquisição de um bem; 
b) perda da posse ou da propriedade; 
c) prolação de sentença judicial ou execução de ato administrativo.12 

 
 

Diante do entendimento doutrinário acima referido, vemos que sempre que 

falarmos em evicção, estaremos lidando com a perda da propriedade da coisa via 

judicial por defeito de direito, que posteriormente acarretará na possibilidade do 

direito de regresso do adquirente em face do alienante. 

 
                                                           
12

 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p.247 
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Vale ressaltar que também é requisito da evicção a ignorância do 

adquirente, como podemos verificar: “Para se ter direito a indenização pela evicção, 

o contratante não pode ter tido ciência da reivindicação da coisa por terceiro ao 

tempo  da celebração do contrato”.13 

Adiante, verificaremos mais precisamente os requisitos elencados acima, um 

a um, de maneira a melhor entendermos, os requisitos necessários para que haja a 

ocorrência da evicção nos contratos de compra e venda de bem imóvel em nosso 

ordenamento jurídico. 

 

 

1.2.1.  Aquisição de Um Bem 

 

Para que ocorra a evicção, é necessária, antecipadamente a verificação da 

forma que o bem fora adquirido, e do tempo em que foi adquirido, uma vez que só 

há de se falar de evicção, quando o direito do terceiro é datado de momento anterior 

à data da aquisição do imóvel pelo adquirente, diante a isto, verifica-se que sempre 

que tratarmos da evicção a data de compra do bem terá de ser ulterior ao do direito 

do terceiro sobre a coisa.  

Observações deverão ser feitas a respeito da aquisição, uma vez que 

deverão ser onerosos, nesta ordem temos: 

 

A primeira observação a ser feita é que se encontram fora da 
proteção contra os efeitos da evicção todos os contratos gratuitos 
translativos de posse e propriedade de bens. 
Assim, por exemplo, não há que se falar do instituto nos contratos de 
doação simples ou comodato, uma vez que os ônus patrimoniais 
foram impostos apenas para uma das partes pactuantes.14 
 

  

Outro ponto de referência que temos, deriva-se da primeira observação em 

termos, uma vez que está subentendido no trecho descrito, que é a necessidade de 

um contrato de compra e venda, porem isto não será absoluto, conforme podemos 

apreciar: 

 

                                                           
13

 COELHO, 2012, p. 293 
14

 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p.247 
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Quando se fala em riscos da evicção, a concepção doutrinária 
tradicional faz menção sempre ao contrato de compra e venda. 
Entretanto, é importante frisar que a evicção já poderá operar-se com 
a perda da simples posse da coisa, não sendo ademais, uma figura 
exclusiva de tal figura contratual.15 

 

Neste breve trecho, podemos acompanhar que a evicção normalmente 

deriva-se de contrato oneroso normalmente de compra e venda, porem, para que ela 

ocorra, esse contrato de compra e venda não é essencial, podendo recair sob os 

efeitos da evicção aquele adquirente que foi expropriado da simples posse do bem 

que adquiriu. 

 

 

1.2.2.  Perda da Posse ou da Propriedade 

  

Este é outro dos requisitos necessários para que se opere a evicção, uma 

vez que não há de se falar em evicção se o adquirente (evicto), não for expropriado 

de seus bens, devido à demanda de um terceiro. A perda simples da posse acarreta 

também a evicção, como podemos apreciar: 

 

[...] em nosso sentir basta que se perca a posse daquilo que 
legitimamente se transferiu ao evicto (independentemente da 
sentença transitar em julgado ou da transferência do domínio), para 
que este possa fazer valer o seu direito contra o alienante.16  

 

Consoante ao mesmo entendimento, temos o parecer jurisprudencial: 

 

STJ, REsp 69496/SP; REsp(1995/0033775-4); rel. Min. Ari 
Pargendler, j. 9-12-1999, 3.ª Turma. Civil. Evicção. O direito de 
demandar pela evicção não supõe, necessariamente, a perda da 
coisa por sentença judicial. Hipótese em que, tratando-se de veículo 
roubado, o adquirente de boa-fé não estava obrigado a resistir à 
autoridade policial; diante da evidência do ato criminoso, tinha o 
dever legal de colaborar com as autoridades, devolvendo o produto 
do crime. Recurso especial não conhecido.17  

 

                                                           
15

 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p.248 
16

 Idem Ibidem, p. 248 
17

 Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualização=null&processo 
=69496&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO> Acesso em: 26 maio 2015 
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Com isso, temos que a evicção poderá operar-se de maneiras distintas no 

tocante a perda da posse ou da propriedade, às vezes se dará concomitantemente 

com a sentença judicial, e outras poderão ocorrer mesmo sem ainda haver esta 

sentença. 

 

1.2.3.  Prolação de sentença judicial ou execução de ato administrativo. 

 

Tradicionalmente quando falamos na ocorrência da evicção, temos a idéia 

dela estar sempre atrelada a uma sentença judicial que reconhece direito de um 

terceiro sobre a coisa anterior ao negócio feito pelo adquirente. 

Porem já hoje, não é mais a sentença judicial exclusiva nessa modalidade 

para ocorrer à evicção, aceitando-se também a execução de ato administrativo como 

vemos adiante no trecho doutrinário: 

 

[...] como regra geral, podemos afirmar que o evicto sucumbe ante o 
evictor no bojo de uma ação reivindicatória, em que este último 
formula a sua pretensão de direito real em face da coisa, que acaba 
por ser acolhida. 
Entretanto, nada impede que a perda do bem se dê por força de ato 
administrativo, como, por exemplo, uma apreensão policial.18  

 

Ainda na doutrina acima discriminada, temos um exemplo somado a uma 

breve explicação da situação hipotética mencionada no exemplo, para uma melhor 

compreensão do leitor:  

 

Imagine-se, por exemplo, que Leodegário esteja guiando o seu 
veículo, recém-comprado, e seja parado por uma blitz policial. Após 
apresentar seus documentos, o policial verifica que o automóvel 
conduzido havia sido roubado. Situação extremamente desagradável 
e desconcertante, mormente porque Leodegário de nada sabia. Em 
seguida, o veículo é apreendido, operando-se, por conseqüência, a 
perda da posse (e posteriormente da propriedade) do bem. Nesse 
contexto, nada impede que o evicto (Leodegário), sem que houvesse 
sido prolatada nenhuma sentença, ingresse, de imediato, com sua 
ação judicial para haver do alienante do veículo a justa compensação 
por sua perda. 
Portanto, concluímos que a sentença nem sempre é indispensável 
para que se consume o risco decorrente da evicção.19  
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 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p.252 
19

 Idem Ibidem, p. 253 
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Diante a estes raciocínios, temos a certeza de que, para que haja a evicção, 

não é tão somente necessária e exclusiva uma sentença judicial. Também pode vir a 

ocorrer à evicção nos casos em que há a perda da posse ou propriedade via ato 

administrativo como o exemplo acima citado, que permitirá ao evicto o direito de 

retorno contra o alienante de imediato, mesmo antes de haver prolação de sentença 

judicial. Este ponto é importante, para demonstrarmos algumas características 

inerentes a evicção que podem ocorrer de diversas formas, como no caso acima 

descrito, que vem a ocorrer com também com um bem móvel. 

 

 

1.3.  A EVICÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL 

 

Em nosso ordenamento jurídico a evicção é prevista na parte de contratos 

em geral do Código Civil: 

 

Em várias legislações a evicção é disciplinada no capítulo da compra 
e venda, pois esta constitui, por excelência, o contrato oneroso 
donde deriva a obrigação de se transmitirem os direitos reais e na 
qual o fenômeno ocorre com mais frequência. O Código Civil 
brasileiro, todavia, regula o assunto na parte concernente aos 
contratos em geral, pois o dever de garantia imposto ao alienante 
surge não só na compra e venda, como em todo contrato oneroso.20   
 
 

Diante a isto, verifica-se a posição acertada de nossa legislação uma vez 

que, a evicção pode vir a ocorrer em outros tipos de contratos, nos quais o 

adquirente poderá sofrer prejuízo em razão da demanda de terceiros e, diante a isto 

temos: 

 

Trata-se de cláusula de garantia que opera de pleno direito, não 
necessitando, pois, de estipulação expressa, sendo ínsita nos 
contratos comutativos onerosos como os de compra e venda, 
permuta, parceria pecuária, sociedade, transação, bem como na 
dação em pagamento e na partilha do acervo hereditário.21 
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 GONÇALVES, 2012, p. 109 
21

 Idem Ibidem, p. 109 
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Têm-se a vasta dimensão da evicção, em todos os tipos de contratos 

onerosos, mesmo que nestes a evicção não esteja discriminada em forma de 

cláusula, oferecendo assim, mais um meio de garantia ao adquirente de boa-fé. 

A evicção é uma garantia imprescindível, uma vez que, sem esta, o 

adquirente ficaria sem possibilidade de reagir contra o alienante, tendo que arcar 

totalmente com o prejuízo, pois ficaria sem o direito de ação garantido pelo instituto, 

trata-se a evicção portanto, de uma garantia fundamental para a proteção do 

adquirente de um imóvel para que este não fique completamente desprotegido e 

desamparado na relação contratual, caso venha a ser expropriado de seus bens. 
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CAPÍTULO II 

2.  GARANTIAS AO ADQUIRENTE NA COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL 

 

Ao adquirir um imóvel com defeito de direito e ser destituído de sua 

propriedade, o evicto terá direito de regresso em face do alienante do imóvel afim 

de, reaver total ou parcialmente o valor pago, com restituição das despesas por 

benfeitorias, com contratos e gastos com o imóvel, além de indenização pelo 

ocorrido, somada a estas, ás custas processuais e honorários advocatícios 

consoantes ao art. 450 do Código Civil. 

 
Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da 
restituição integral do preço ou das quantias que pagou: 
I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir; 
II - à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que 
diretamente resultem da evicção; 
III – às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele 
constituído. 
 
Parágrafo único. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do 
valor da coisa, na época em que se venceu, e proporcional ao 
desfalque sofrido, no caso de evicção parcial.  

 

Portanto o principal objetivo da evicção é proporcionar garantia ao 

adquirente, sempre visando a maior segurança deste na relação contratual, não 

deixando-o desprotegido. 

 

 

2.1.  NECESSIDADE DO SURGIMENTO DA EVICÇÃO PARA A GARANTIA 

DO ADQUIRENTE NA COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL 

 

A necessidade do surgimento da evicção para a garantia do adquirente na 

compra e venda de bem imóvel, dá-se devido a posição de inferioridade na relação 

contratual em concorrência com o alienante, uma vez que a transferência da 

propriedade só se dará depois de cumpridas algumas formalidades legais, portanto, 

até que essas formalidades ocorram o alienante tem todos os seus direitos de posse 

e propriedade sobre o imóvel resguardados. 
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Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título 
translativo no Registro de Imóveis. 
§ 1.º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante 
continua a ser havido como dono do imóvel 
§ 2.º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a 
decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o 
adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. 
 
   

Outro ponto, é que depois de realizados os trâmites legais pertinentes, o 

alienante estará com o valor monetário recebido na negociação em sua posse, sem 

qualquer tipo de eventualidade, e o adquirente com o imóvel. Nesta relação sem a 

evicção, caso o comprador venha a sofrer perda da posse de sua propriedade, via 

sentença judicial proferida, que reconheça direito anterior de um terceiro em relação 

ao imóvel adquirido, este, além de perder o imóvel, também perderia, sem chances 

de recuperação, todo o valor investido na compra, ficando assim completamente 

vulnerável. 

 

E ainda temos: 

 

A garantia da evicção tem por fito assegurar ao adquirente da 
titularidade de direito real ou da posse, que se ela ocorrer, receberá 
de volta o que deu ou pagou, com a devida atualização, de modo que 
não sofra prejuízo com esse desfecho.22  

 

Diante a isto evidencia-se a necessidade do surgimento deste instituto na 

proteção do menos favorecido na relação contratual. 

 

 

2.2.  PRECAUÇÕES INERENTES À EVICÇÃO 

 

Visando uma melhor defesa contra a evicção, ou ao menos diminuindo as 

chances desta vir a ocorrer, é de extrema relevância a verificação minuciosa de toda 

a situação sobre o registro do imóvel que será objeto da compra, somando a este a 

confirmação de toda a situação jurídica e tributária do proprietário do bem, uma vez 

que caso este venha a sofrer sanções tributárias ou derrotas judiciais, o imóvel 

poderá ser demandado judicialmente e, por conseguinte, o adquirente possa a vir 
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 LÔBO, 2012, p.152 
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sofrer a expropriação de seu bem que achava anteriormente que estava seguro em 

sua posse e propriedade. 

Por isso neste tipo de negociação o cuidado e o zelo, nunca são demais, 

uma vez que não conferindo a idoneidade moral e judicial do alienante e toda a 

situação documental do imóvel, pode-se facilmente perder o imóvel total ou 

parcialmente, pelo simples fato de não ter feito a pesquisa, tornando-se assim um 

candidato a alvo para ocorrência da evicção, pela inobservância de procedimentos 

simplórios, porem, muito valiosos. 

 

 

2.3.  EFEITOS DA EVICÇÃO 

 

A evicção como já dito anteriormente consiste na ideia de ‘’perda’’. Diante a 

isto já podemos ter como norte o principal foco da evicção que seria a subtração de 

um bem adquirido, devido a sentença judicial que o expropria o adquirente de seu 

imóvel, devido a demanda judicial de terceiro que possui direitos sobre o bem, 

anteriores ao negócio jurídico praticado entre o alienante e o adquirente. 

 
 
Evicção é a perda da coisa em virtude de sentença judicial, que a 
atribui a outrem por causa jurídica preexistente ao contrato. Todo 
alienante é obrigado não só a entregar ao adquirente a coisa 
alienada, como também a garantir-lhe o uso e o gozo. Dá-se a 
evicção quando o adquirente vem a perder total ou parcialmente, a 
coisa por sentença fundada em motivo jurídico anterior.23  

 

 

Como podemos observar neste breve trecho, a evicção pode ocorrer de 

duas maneiras distintas, porem similares uma vez que decorrem de um mesmo tipo 

de ação, e dividem-se em: evicção total e evicção parcial do imóvel. 
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2.4.  EVICÇÃO TOTAL E PARCIAL DO IMÓVEL 

 

Haja vista em medida que torne a perda completa do imóvel, ou apenas 

fração deste, a evicção será chamada de total ou evicção parcial. 

No tocante a evicção total, temos a perda total da propriedade do imóvel e 

deverá o evicto ingressar com a ação de restituição do valor integral do imóvel, em 

face do alienante, uma vez que foi destituído de tudo fora adquirido através do 

negócio jurídico, por culpa deste.  

Na evicção parcial poderá o evicto, optar por demandar por dois tipos de 

ação, entre a evicção e a de indenização pela perda, mantendo-se a propriedade do 

imóvel. 

 

O evicto pode perder toda a coisa ou parte dela, daí a possibilidade 
de evicção total ou parcial. A evicção parcial pode referir-se á parte 
de um todo: o adquirente de um imóvel rural perde para o terceiro 
parte dele. Pode ocorrer que haja um conjunto de bens na coisa 
vendida, e apenas alguns são perdidos: é vendida uma biblioteca e 
parte dos livros é reivindicada. A exemplo dos vícios redibitórios, o 
evicto pode escolher entre duas ações, a ação de evicção ou a de 
indenização que, eleita uma via processual, não é possível o retorno 
a outra. Para que essa escolha opere, a lei exige que a evicção seja 
considerável, o que se apurará no caso concreto.24 

 

Ainda temos com relação à evicção parcial: 

 

Se parcial, mas considerável for a evicção, poderá o evicto optar 
entre a rescisão do contrato e a restituição da parte do preço 
correspondente ao desfalque sofrido. Se não for considerável, caberá 
somente direito a indenização.  
 

Seguindo: “Quando o objeto da evicção se identifica completamente com o 

da alienação, a evicção é total; quando ao contrário, a evicção só recai sobre uma 

parte do objeto da alienação, ela é parcial”.25   
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E por fim: 

 

Na evicção total, a obrigação do alienante consiste em pagar ao 
adquirente: 1ª) a restituição integral do preço, com juros e correção 
monetária; 2ª) a indenização pelos frutos que este último foi 
condenado a entregar ao reivindicante; 3ª) o ressarcimento dos 
custos da transação, isto é, das despesas em que tinha incorrido 
para contratar a aquisição da coisa evicta; 4ª) reembolso das custas 
judiciais e honorários de advogado, inclusive os de sucumbência; 5ª) 
compensação por todos os prejuízos que a evicção ocasionou ao 
adquirente (CC, art. 450); 6ª) o valor das benfeitorias necessárias ou 
úteis por ele introduzidas na coisa, salvo se abonadas – insto é, a 
menos que o juiz ao determinar a evicção tenha reconhecido o direito 
do alienante, como possuidor de boa-fé, à indenização delas pelo 
reivindicante (art. 453). 
Sendo parcial a evicção, o preço a restituir será proporcionalmente 
computado para fins de restituição (art. 450 parágrafo único) a 
menos que, em razão de seu vulto considerável, prefira o adquirente 
resolver o contrato. Com ênfase, se a evicção não desfalca toda a 
prestação do contrato, mas a reduz de modo significativo, o 
adquirente tem a opção de resolvê-lo (art.455). Se optar pela 
restituição parcial, caberá a proporcionalização também do 
ressarcimento dos custos de transação, mas não a do valor dos 
demais itens componentes da responsabilidade do alienante pela 
evicção.26  

 

Diante a isto, verificamos que dependendo da situação no caso concreto, que 

será averiguada em juízo. Poderemos depois de analisada a situação pelo Juiz, ter 

duas possibilidades de ingresso via judicial para reaver o valor perdido na compra do 

imóvel, são elas a de evicção que a lei exige que seja a perda considerável, e a de 

indenização se perdeu parte dela. 

 

 

2.5.  DIREITO DE RETORNO DO PREJUDICADO. 

 

Uma vez constatada a fraude na aquisição de um imóvel vindo do alienante, 

ocorre à evicção. Neste caso, o alienante ficará obrigado a indenizar o evicto 

integralmente pelo preço que pagou, com o acréscimo de custas judiciais, 

honorários advocatícios, as despesas com o contrato firmado e com os frutos que 

percebera do bem ao qual foi obrigado a restituir, nos moldes do artigo 450 do 

Código Civil Brasileiro. 
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O adquirente prejudicado ao demandar judicialmente pela evicção terá 

amparo, nesta hipótese, do principio geral que rege as perdas e danos. 

 

O montante indenizatório é consequência do direito de garantia, que, 
por sua vez, tem relação com o princípio da boa-fé, como vimos. Os 
prejuízos efetivos decorrentes da perda da coisa devem ser 
devidamente provados.27 

  

Ainda: 

É computado no valor da evicção tudo o que o evicto perdeu, 
referindo-se a lei aos frutos que teve que restituir e às custas 
judiciais. Evidentemente, também a verba a que foi condenado, 
relativa a honorários de advogado, deve ser incluída, inserindo-se 
nos prejuízos advindos da perda da coisa.28 

 

Diante a isto observamos que, dá-se o direito de retorno do prejudicado toda 

vez um adquirente venha a sofrer prejuízo pela evicção. Esse retorno sempre será 

através de uma demanda judicial visando à reparação por tudo o que o adquirente 

perdeu para o evictor, uma vez que deveriam ser igualitárias as condições no 

negócio jurídico conforme podemos observar: 

 

A compreensão do fundamento da evicção pressupõe a exata 
apreensão do sentido do termo sinalagma. Trata-se do nexo de 
reciprocidade entre as prestações contratuais, da sua independência 
– uma como causa da outra por ocasião da formação do contrato -, 
no sentido de que as obrigações são proporcionais e representam 
um justo intercambio. O sinalagma genético representa esta 
correspectividade contratual ao tempo do nascimento do negócio 
jurídico . Em complemento, o sinalagma funcional evidencia a 
preservação deste status quo ao longo da execução do contrato com 
a preservação de ser da relação obrigacional.29 

 

O valor a ser restituído pela evicção será o do valor da época em que a 

negociação foi realizada e sempre proporcional ao dano sofrido conforme nossa 

Codificação Civil determina: “O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor 

da coisa, na época em que se evenceu, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso 

da evicção parcial.”(BRASIL. Lei nº 10.406, 2002, § único, art. 450) 
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Diante a isto, temos também o princípio da proporcionalidade, que sempre 

visará a reparação proporcionalmente ao dano ou prejuízo sofrido pelo evicto. 

 

 

 

2.6.  AUMENTO E DIMINUIÇÃO DOS EFEITOS DA EVICÇÃO 

 

Encontramos a fundamentação legal atinente a este tema em nossa 

legislação civil, nos termos do art. 448 que diz: Art. 448. Podem as partes, por 

cláusula expressa, reforçar diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção.  

 

E ainda o entendimento doutrinário que aborda o tema em questão: 

 

Assim, se as partes resolverem aumentar (extensão da garantia) o 
direito do adquirente – estabelecendo uma multa caso se consume a 
perda, por exemplo –, abater a garantia de indenização pelos 
eventuais frutos restituídos (diminuição da garantia), ou, bem assim, 
excluírem totalmente a responsabilidade pela evicção, somente 
poderão fazê-lo por cláusula expressa constante do contrato firmado. 
É de se salientar, outrossim, que existe um hipótese de exclusão 
legal da garantia, que é a mencionada previsão legal do art. 457 do 
Código, que proíbe o adquirente de demandar pela evicção, se sabia 
que a coisa era alheia ou litigiosa. 
Trata-se, como já dito, de um dispositivo umbilicalmente ligado ao 
superior princípio da boa-fé objetiva, uma vez que não se afigura 
justo que o alienatário (adquirente) possa pleitear compensação por 
um dano conscientemente sofrido. Se sabia, que a coisa era alheia 
(de terceiro) ou litigiosa (era objeto de disputa judicial), não deveria 
contratar.30 

 

Nota-se que a fundamentação legal, e a doutrinária admitem a o aumento ou 

diminuição que será tratada neste capítulo e até mesmo admite a possibilidade da 

exclusão da evicção que será tratada no capítulo posterior. 

O aumento ou a diminuição conforme entendimento doutrinário, sempre, 

além é claro de um entendimento entre os contratantes, que devem estar cientes de 

todos os aspectos do imóvel a ser adquirido, estarem somados aos contratos para 

aquisição de imóvel uma cláusula expressa que prevê o aumento ou a diminuição 

dos efeitos da evicção, e nunca deverá estar implícita conforme pode-se verificar: 
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“De logo, constatamos que essa possibilidade sempre decorrerá de cláusula 

expressa, nunca podendo, pois ser implícita, consoante deflui claramente da 

primeira parte do dispositivo”.31
  

 

 

Este breve trecho demarca firmemente o que se busca no contrato 

estabelecido para a compra e venda de bem imóvel, no tocante a evicção. Sempre 

haverá a necessidade de haver convenção entre as partes envolvidas na 

negociação que deverão estar cientes, de todas as características do objeto a ser 

adquirido e a celebração de um contrato que deverá versar expressamente os 

efeitos de aumento e de diminuição dos efeitos da evicção. 

 

 

 

2.7.  POSSIBILIDADES DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO 

ALIENANTE PELA EVICÇÃO 

 

Na evicção, também podem vir a ocorrer situações que possam vir a excluir 

totalmente a responsabilidade do alienante na negociação, desde que estas 

conforme o aumento e a diminuição dos efeitos, temas tratados no tópico anterior, 

venham discriminadas no contrato e o adquirente concorde com elas e esteja ciente 

de todas as condições do imóvel a ser adquirido, como poderemos ver mais adiante.  

 

Ainda a luz do Art. 448 e somado a este a do Art. 457 de nossa codificação 

civil: “Art. 448. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar diminuir ou excluir a 

responsabilidade pela evicção”.  

 

Continuando: “Art. 457. Não pode o adquirente demandar pela evicção, se 

sabia que a coisa era alheia ou litigiosa”. 
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É verificada a possibilidade da exclusão de responsabilidade do alienante 

pela evicção, desde que o adquirente não ressalve assumir o risco e seja informado 

e tenha conhecimento de todos os ricos inerentes à aquisição do imóvel.  

Portanto, a cláusula que dispensa a garantia pela evicção não será absoluta, 

consoante ao Art. 449 do Código Civil brasileiro:  

 

Art. 449. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a 
evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que 
pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção, ou, dele 
informado, não o assumiu.  
 

Ou seja, mesmo em que havendo a cláusula que exclui a evicção se esta for 

contratada sem o conhecimento do adquirente, que o imóvel possa vir a sofrer uma 

possível evicção devido a fato jurídico anterior a negociação, ainda subsistira o 

direito de retorno do adquirente em face do alienante do imóvel haja vista que a 

cláusula não é absoluta conforme podemos verificar adiante. 

 

Nesta mesma linha de referência legislativa, temos o seguinte entendimento 

doutrinário: 

 

[...] a cláusula que dispensa a garantia não é absoluta. Para que não 
exista qualquer direito do evicto, deve ele ser alertado do risco sobre 
a coisa se já de conhecimento do alienante. Caso contrário, cai o 
princípio de boa-fé que deve pairar nas convenções. Se, por 
exemplo, o alienante sabe que sua posse é duvidosa, que existem 
terceiros a turbá-la, somente poderá impingir sua irresponsabilidade 
ao adquirente se adverti-lo desse risco. Ademais, se o adquirente 
soube do risco e ressalvou não assumi-lo, também não opera a 
cláusula de irresponsabilidade. A questão pode tornar-se difícil na 
prova. Nesses casos, poderá o evicto recobrar o preço.32 

  

Verificamos também este entendimento concernente: 

 
Vale dizer, mesmo que no contrato conste a cláusula ‘’o alienante 
não responde pelos riscos da evicção’’, ainda sim o evicto – a quem 
não houvesse sido noticiado o risco de perda ou, mesmo informado, 
que tenha assumido esse risco – terá, ao menos, o direito de receber 
o preço pago. Não terá, portanto direito à indenização pelos frutos 
restituídos, benfeitorias ou outras despesas, assistindo-lhe apenas o 
direito de haver de volta a quantia que pagou pela coisa que se 
evenceu.33 
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Por fim o raciocínio ainda consoante aos anteriores: 

 

No que concerne à exclusão da responsabilidade, esta pode ocorrer 
desde que feita de forma expressa (cláusula de non praestaenda 
evictione ou cláusula de irresponsabilidade pela evicção), não se 
presumindo tal exclusão em hipótese alguma. Todavia, mesmo 
excluída a responsabilidade pela evicção, se esta ocorrer, o alienante 
responde pelo preço da coisa. Isso se o evicto não sabia do risco da 
evicção ou, informado do risco, não o assumiu.34  
 

Devido a esses trechos, chegamos ao entendimento que mesmo havendo a 

clausula de exclusão de responsabilidade do alienante, ressalta-se que o evicto só 

terá direito de retorno pelo preço pago excluindo-se as benfeitorias ou outras 

despesas. 

Outro ponto que destacamos é a dispensa ciente da cláusula de garantia 

contra os efeitos relativos e inerentes a evicção: “Quando o adquirente cientemente 

dispensa a garantia, sabendo duvidoso o direito do alienante, sujeita-se a um 

contrato aleatório”.35 

 

Portanto vamos chegando ao fim deste tema com o seguinte trecho em 

destaque abaixo: 

 

Assim, compatibilizando as regras do arts. 449 e 457, temos que, 
havendo efetivamente o conhecimento dos riscos, seja pela 
informação direta e expressa do alienante (art. 449), seja por outros 
meios admissíveis em direito, por saber que a coisa era alheia ou 
litigiosa (note-se que o art. 457 não limita a forma de cientificação), 
não poderá o adquirente demandar pela evicção.36 

 

 

Vimos neste tópico, os casos de situações que permitem a exclusão da 

evicção, que se darão somente nos casos em que o adquirente estará ciente dos 

riscos, e mesmo sabendo deles os admite e vem a concordar com as cláusulas de 

exclusão de responsabilidade, expressas no contrato de compra e venda do bem 

imóvel, é que a partir daí estará o alienante resguardado de responsabilidades pela 

evicção e demais encargos inerentes a evicção como benfeitorias e custas 

documentais. 
                                                           
34
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2.8.  EVICÇÃO E BENFEITORIAS 

 

Outro ponto com relação á evicção é a benfeitoria, ou as benfeitorias, que 

são realizadas pelo adquirente após a aquisição do bem pelo adquirente, que no 

decorrer do tempo pós-compra executa serviços, trabalhos dentre outros que visam 

reformar para atingir um estado igual ao original, pois, estariam destruídos, melhorar 

o original, ou aperfeiçoar. Devido a esses serviços executados têm-se uma 

valorização do imóvel, pois é agregado valor monetário pelas melhorias. 

O melhor entendimento deste conceito, poderemos encontrar neste breve 

trecho da doutrina: “[...] obra realizada pelo homem, na estrutura da coisa principal, 

com o propósito de conservá-la, melhorá-la ou embelezá-la”.37 

 

Ainda neste tema, verificamos que toda benfeitorias serão artificiais, pois 

sempre decorrem de atividade humana, e verificamos no decorrer as benfeitorias 

necessárias, úteis e voluptuárias conforme podemos que verificar nesta síntese 

doutrinária: 

 

Considera-se necessária a benfeitoria realizada para evitar um 
estrago iminente ou a deterioração da coisa principal (ex.: reparos 
realizados em uma viga). Úteis, aquelas empreendidas com o escopo 
de facilitar a utilização da coisa. (ex.: a abertura de uma nova entrada 
que servirá de garagem para a casa). E, finalmente, voluptuárias, 
quando empreendidas para mero deleite ou prazer, sem aumento da 
utilidade da coisa (a decoração de um jardim) (arts. 63, CC-16, e 96 
NCC).38  

 

As responsabilidades, pelas indenizações concernentes as benfeitorias 

necessárias ou as úteis, poderão ser atribuídas tanto poderá ser tanto do terceiro ou 

do alienante conforme podemos perceber abaixo: 

 
As benfeitorias necessárias ou as úteis, como dispõe o art. 453, não 
pagas (abonadas) ao que sofreu a evicção, serão devidas pelo 
alienante. Ou seja, Caso o terceiro (evictor) não as pague, a 
responsabilidade original de seu pagamento é, portanto, do terceiro 
evictor, uma vez que o adquirente evicto se encontrava na posse da 
boa-fé, invocando-se, portanto o art. 1219 do CC-02 (art. 516 do CC-
16).39  
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Para um melhor entendimento necessitamos é transcrição dos artigos 

referidos acima de nosso Código Civil: “Art. 453. As benfeitorias necessárias ou 

úteis, não abonadas ao que sofreu a evicção, serão pagas pelo alienante”.  

 

E ainda:  

Art. 1219. O possuidor de boa-fé tem direito a indenização das 
benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto as voluptuárias, 
se não lhe forem pagas, a levantá-las , quando o puder sem 
detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor 
das benfeitorias necessárias ou úteis. 

 

Por fim:  

 

Se o adquirente realizou benfeitorias úteis ou necessárias a lei lhe 
assegura a faculdade de exigir indenização do evictor por estas, 
dando-lhe até o direito de retenção. Se o evictor não indenizar as 
benfeitorias úteis e necessárias o alienante será obrigado a ressarcir 
o seu valor, tendo, todavia ação regressiva contra o evictor, com 
base na teoria do enriquecimento sem causa.40 

 

Diante a isto, evidencia-se que sempre serão restituídas de alguma forma as 

benfeitorias úteis e as necessárias, porem as voluptuárias só quando o forem pagas, 

e caso não sendo, deverá removê-las o evicto, porem sem destruir a coisa, caso 

possa vir a destruir, deverá deixar a benfeitoria voluptuária para o reivindicante, pois 

não é considerado justo que o reivindicante pague por uma benfeitoria apenas 

visual. 

 

 

 

2.9.  COMO DEMANDAR PELA EVICÇÃO 

 

Após o evicto ter sido expropriado de seus bens, cabe a este, preenchido os 

requisitos legais o direito de regresso. A forma como exercerá este direito de 

retorno, será através da denunciação a lide na ação reivindicatória inicial com 

subseqüente demanda para regresso (procedimento mais imediato), ou ainda, caso 
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não haja a denunciação a lide, por ação autônoma (procedimento não imediato), 

pois haveria a necessidade da ação inicial ter o seu fim, para que aí sim, o evicto 

venha a demandar o alienante em razão da evicção que veio a sofrer, fato este 

devidamente mais demorado. 

Há o entendimento que trata-se de uma reparação civil, e neste termos 

temos: 

E, nesse caso, constatamos que, nos final das contas, o que se 
verifica é uma pretensão de reparação civil, pois o alienante (ou 
devedor expropriado, no caso da hasta pública) acabou por gerar um 
dano no patrimônio do adquirente evicto, por submeter um bem, que 
não era seu, mas sim do terceiro evictor.41 

 

Ainda nestes termos, temos o prazo para a pretensão: “[...] defendemos que, 

na atualidade o prazo para tal pretensão é de 3 (três) anos, na forma do art. 206, § 

3º, V, do vigente Código civil brasileiro (prazo para se formular pretensão de 

reparação civil)”.42 

 

E ainda (BRASIL. Lei nº 10.406, 2002, § 3º, V, art. 206): 

 

Art. 206. Prescreve: 
[...] § 3º. em três anos:  
[...] V – a pretensão de reparação civil; [...] 

 

 

Diante a esta exposição, observa-se que há o entendimento do direito de 

retorno ser de uma reparação civil, e que com isso tem-se o prazo prescricional do 

direito de ação de 03 (três) anos. 
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CAPÍTULO III 

3.  PONTOS CONTROVERTIDOS DA EVICÇÃO 

 
A evicção apresenta dois pontos que geram controvérsias com relação a sua 

aplicabilidade em nosso ordenamento jurídico, ambos possuem características de 

requerer pressupostos processuais para sua aplicabilidade e eficácia em se tratando 

de evicção, que são amplamente discutidos. 

O primeiro ponto trata-se, da Denunciação a Lide como pressuposto 

processual para demandar pela evicção, uma vez que como veremos mais adiante, 

se seguirmos fielmente o discriminado na lei teremos um entendimento diferente do 

que pode ser aplicado no caso concreto. Há a tendência jurisprudencial em uma 

direção que, porem, não é seguida por todos havendo julgados ainda divergentes 

desta posição. 

O segundo ponto nos remete ao resultado da evicção quando o imóvel é 

adquirido em Hasta Pública, este é o ponto principal, uma vez que, divergem neste 

ponto até os doutrinadores, como poderemos observar no decorrer da leitura mais 

adiante. Cada doutrinador vem a tomar uma direção oposta ao outro, ou aos outros 

no sentido de definir o personagem que deve ser responsabilizado e demandado 

pelo adquirente na evicção sofrida. Fica a dúvida de quem deverá ser demandado 

pelos efeitos decorrentes da evicção, o alienante, neste caso a Fazenda Pública que 

expropriou o imóvel do devedor, ou o devedor que teve seu imóvel expropriado pela 

Fazenda Pública. 

Tomaremos como norte alguns entendimentos doutrinários e jurisprudenciais 

dominantes e alguns minoritários, para melhor esclarecer todos os aspectos de 

ambos os assuntos, com a finalidade de assim melhorar a compreensão e não 

deixar dúvidas pairando sobre as matérias abordadas, pois, apesar de correntes 

diferentes, sempre teremos mais probabilidades de afeições a umas em detrimento 

de outras, pelo simples fato de ponto de vista, que é inerente a cada indivíduo pela 

maneira que enxerga a situação, assim como nossos doutrinadores que tem visões 

de aspectos diferentes com relação a um mesmo tema. 

Trata-se, portanto, de um conjunto de caracteres inerentes e particulares a 

cada situação e posição que tomamos, por afinidade pessoal e intelectual, como 

norte para começarmos a discutir sobre as matérias que virão a seguir, assim como 

os doutrinadores e juristas. 
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3.1.  DENUNCIAÇÃO A LIDE 

 

Em breve definição, a denunciação a lide seria uma modalidade de 

intervenção de terceiros, na qual a parte ré ou a parte autora tem a faculdade de 

provocar um terceiro, integrando-o a lide, que será de natureza indenizatória ou de 

reembolso, para que venha integrar o processo principal agindo como auxiliar junto 

ao adversário em comum, e caso na ação principal, o denunciante venha a sofrer 

derrota, tenha direito de retorno contra o denunciado em uma ação de regresso 

secundária. 

Na doutrina temos o seguinte ponto: 

 

Instaura-se por meio da denunciação a lide, a lide secundária entre o 
adquirente e o alienante, no mesmo processo da lide principal 
travada entre reivindicante e o primeiro. A sentença julgará as duas, 
e se julgar procedente a ação, declarará o direito do evicto (CPC, art. 
76). Dispõe o parágrafo único do art. 456 que, “não atendendo o 
alienante à denunciação da lide, e sendo manifesta a procedência da 
evicção, pode o adquirente deixar de oferecer contestação, ou usar 
de recursos”.43  

 

A denunciação a lide é um ponto controvertido, do direito de regresso 

através da evicção, pois seria um pressuposto para se obter a indenização sob pena 

de não havendo denunciação, esta ser negada ao evicto. 

Existem dois entendimentos doutrinários muito controversos em relação ao 

instituto da denunciação a lide.  

O primeiro entendimento anteriormente muito praticado seria o cumprimento 

fiel à norma restrita do Art. 70 e seu primeiro inciso da codificação de processo civil 

brasileira. 

 

Art. 70. A denunciação a lide é obrigatória: 
I – ao alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo 
domínio foi transferido à parte, a fim de que esta possa exercer o 
direito que da evicção lhe resulta;[...]  

 
Temos ainda hoje, julgados que demandam pela denunciação a lide como 

pressuposto processual como podemos verificar adiante: 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO 
DE USUCAPIÃO. EVICÇÃO DENUNCIAÇÃO DA LIDE 
OBRIGATÓRIA. ART. 70, I, DO CPC. Tratando-se de denunciação 
da lide obrigatória, caracterizada pelo inciso primeiro do artigo 70 do 
CPC, sob pena de perda do direito garantido pela evicção, de rigor o 
provimento do recurso. Havendo a necessidade de participação da 
empresa pública federal, declina-se da competência para a Justiça 
Federal. Declinaram da competência. (Agravo de instrumento Nº 
70014768253, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator Guinter Spode, Julgado em 08/08/2006).44 

 

Ainda nesta mesma linha de argumentação jurisprudencial, podemos ainda 

encontrar o seguinte julgado: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA. 
JULGAMENTO ANTECIPADO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E 
INSTRUÇÃO PROCESSUAL.  CARACTERIZADAS PRELIMINAR 
DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACOLHIDA. 
PROCESSO ANULADO. Havendo necessidade de denunciação a 
lide e melhor apuração das circunstâncias fáticas relacionadas ao 
negócio jurídico de compra e venda que se pretende anular, descabe 
o julgamento antecipado da lide com base no art. 330, inciso I, do 
CPC, o que acarreta a violação as devido processo legal. Recurso 
conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade do 
processo desde a sentença. (Apelação Cível Nº 201130031250, 
Quinta Câmara Cível, Tribunal de justiça do PA, Relator Luzia Nadja 
Guimarães Nascimento, Julgado 08/08/2013).45 

 

Diante a isto verificamos um posicionamento inicialmente praticado, que 

prioriza a denunciação a lide como pressuposto processual para a arguição da 

evicção, porem, este entendimento apesar de certa resistência, tem sofrido no 

decorrer do tempo mudanças, mas ainda persistem casos como os demonstrados 

acima que esta situação ainda é exigida com certa frequência, para que possa a 

evicção ser arguida. 

Hoje em dia, já possuímos alguns entendimentos que tendem a se mostrar 

mais dominantes que o anterior, no sentido de que a denunciação a lide não poderia 

acarretar em perda do direito de ação, podendo a evicção ser proposta em 

procedimento autônomo de regresso conforme entendimento doutrinário que se tem 

mostrado majoritário.  
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Da literalidade do dispositivo legal (art. 70, I), a primeira resposta é 
que a denunciação a lide é obrigatória para que o evicto ‘’possa 
exercer o direito que da evicção lhe resulta’’. 
O entendimento predominante, com algumas exceções, é, todavia, 
com o nosso aplauso, em sentido distinto. 
Com efeito, a obrigatoriedade de denunciação a lide é apenas para 
garantir, nos próprios autos da ação reivindicatória, o direito de 
regresso do evicto em face do alienante. 
Nesse sentido, lapidar é o seguinte acórdão, da lavra do Min. Carlos 
Alberto Menezes Direito: ‘’Evicção. Denunciação a lide. Precedentes 
da Corte.1. Já assentou a Corte, em diversos precedentes, que o 
‘direito que o evicto tem de recobrar o preço, que pagou pela coisa 
evicta, independe para ser exercitado, de ter ele denunciado a lide ao 
alienante, na ação em que terceiro reivindicara a coisa’. 2. Recurso 
especial não conhecido’’ (STJ, REsp 255.369/SP; REsp 
(2000/0037768-6), Dj, 11-6-2001, p. 204, rel. Min. Carlos Alberto 
Direito, julgado em 24-4-2001, 3ª Turma).46 

  

Ainda nesta mesma linha temos o entendimento do STJ a respeito da 

denunciação a lide: 

 

(REsp 1332112 / GO, RECURSO ESPECIAL 
2012/0135223-7, Relator(a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO 
(1140), Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento:  
21/03/2013, Data da Publicação/Fonte: DJe 17/04/2013) 
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXERCÍCIO DOS DIREITOS 
ADVINDOS DA EVICÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 
DESNECESSIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. 
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 
1. Não ocorre violação ao art. 535 do Código de Processo Civil 
quando o Juízo, embora de forma sucinta, aprecia 
fundamentadamente todas as questões relevantes ao deslinde do 
feito, apenas adotando fundamentos divergentes da pretensão do 
recorrente. Precedentes. 
 
2. A evicção consiste na perda parcial ou integral do bem, via de 
regra, em virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a 
propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao 
contrato de aquisição, podendo ocorrer, ainda, em virtude de ato 
administrativo do qual também decorra a privação da coisa. 
Precedentes. 
 
3. A perda do bem por vício anterior ao negócio jurídico oneroso é 
fator determinante da evicção, tanto que há situações em que, a 
despeito da existência de decisão judicial ou de seu trânsito em 
julgado, os efeitos advindos da privação do bem se consumam, 
desde que, por óbvio, haja a efetiva ou iminente perda da posse ou 
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da propriedade, e não uma mera cogitação da perda ou limitação 
desse direito. 
 
4. O trânsito em julgado da decisão que atribui a outrem a posse ou a 
propriedade da coisa confere o respaldo ideal para o exercício do 
direito oriundo da evicção. Todavia, o aplicador do direito não pode 
ignorar a realidade hodierna do trâmite processual nos tribunais 
que, muitas vezes, faz com que o processo permaneça ativo por 
longos anos, ocasionando prejuízos consideráveis advindos da 
constrição imediata dos bens do evicto, que aguarda, impotente, o 
trânsito em julgado da decisão que já há muito assegurava-lhe o 
direito. 
 
5. No caso dos autos, notadamente, houve decisão declaratória da 
ineficácia das alienações dos imóveis litigiosos - assim como seu 
arresto - em virtude do reconhecimento de fraude nos autos da 
execução fiscal movida pelo Estado de Goiás contra a empresa 
Onogás S/A, que transferiu os referidos bens à recorrente, sendo 
certo que, em consulta ao sítio do Tribunal a quo, verificou-se a 
improcedência dos embargos à execução fiscal em 14/12/2012, em 
processo que tramita desde 1998. 
 
6. Dessarte, a despeito de não ter ainda ocorrido o trânsito em 
julgado da decisão prolatada na execução fiscal, que tornou ineficaz 
a alienação dos bens imóveis objeto do presente recurso, as 
circunstâncias fáticas e jurídicas acenam para o robusto direito do 
adquirente, mormente ante a determinação de arresto, medida que 
pode implicar no desapossamento dos bens e que promove sua 
imediata afetação ao procedimento executivo futuro. 
 
7. O exercício do direito oriundo da evicção independe da 
denunciação da lide ao alienante na ação em que terceiro reivindica 
a coisa, sendo certo que tal omissão apenas acarretará para o réu a 
perda da pretensão regressiva, privando-lhe da imediata obtenção do 
título executivo contra o obrigado regressivamente, restando-lhe, 
ainda, o ajuizamento de demanda autônoma. Ademais, no caso, o 
adquirente não integrou a relação jurídico-processual que culminou 
na decisão de ineficácia da alienação, haja vista se tratar de 
executivo fiscal, razão pela qual não houve o descumprimento da 
cláusula contratual que previu o chamamento da recorrente ao 
processo. 
 
8. Recurso especial não provido.47 
 

Diante a exposição destes dois pontos de vista divergentes, concernentes ao 

instituto da denunciação a lide, podemos verificar as diferenças nos 

posicionamentos, nos quais, no decorrer do tempo tendem a inclinar-se para o lado 

da não necessidade da denunciação a lide, para que seja demandada a evicção. 

Mesmo ainda havendo julgadores que argumentem e sigam o precedente da 

                                                           
47
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literalidade da norma, já há uma corrente um tanto quanto mais dominante, que não 

a adota como norte. 

 

 

3.2.  EVICÇÃO NAS AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS EM HASTA PÚBLICA 

 

Um ponto controvertido ainda é a aquisição em hasta pública de imóveis via 

arrematação, uma vez que para diferentes doutrinadores a responsabilidade de 

responder pela evicção poderá ser tanto do devedor executado, uma vez que, este 

informou ao Estado executor indevidamente um bem que não lhe pertencia para 

colocação em hasta pública, em outro momento do Estado, que alienou o bem em 

hasta pública de um devedor deste que viera a ser expropriado de seu imóvel devido 

a dívida adquirida e não paga para com o Estado, e em um terceiro momento outro 

ponto de vista que seria a responsabilidade ser tanto do Estado, como do devedor 

que teve seus bens expropriados pelo Estado, conforme poderemos acompanhar 

nos raciocínios mais adiante. 

 

Na primeira linha temos o entendimento dos doutrinadores GAGLIANO; 

PAMPLONA FILHO, 2012, que entendem que a responsabilidade da demanda em 

relação a evicção será do sempre do expropriado de seus bens pelo Estado, uma 

vez que alienou bem que não lhe havia pertencido para sanar a dívida que tem com 

o seu credor: 

 

[...] é importante perceber que, se houve expropriação de bens do 
devedor, isso ocorreu por sua única e exclusiva responsabilidade, 
pelo que ampliar o âmbito de garantia contra os riscos da evicção 
sem norma legal autorizadora soa como um superdimensionamento 
do instituto.48 
 
 
 
 

Por conseguinte: 

 

                                                           
48

 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p.251 
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“[...] consideramos sem a menor sombra de dúvida, que toda a 

responsabilidade é do devedor expropriado”.49 

 

E ainda: 

 

[...] não admitimos a responsabilidade do Estado, mormente em se 
considerando a hipótese de todo o trâmite processual – da constrição 
(penhora) à hasta pública – tiver sido devidamente obedecido e 
conduzido. Afinal, nada mais fez o Estado do que cumprir um dever 
constitucionalmente imposto, que é o de apreciar toda lesão ou 
ameaça de lesão a direito (art. 5.º, XXXV, da CF/88). 

 

Neste horizonte de entendimento, torna-se evidente a concordância do 

doutrinador que a responsabilidade pela evicção será sempre do devedor 

expropriado por culpa única e exclusiva deste, uma vez que este dispôs para o 

Estado um bem com defeito ou vício de direito vindo a prejudicar assim o adquirente 

de boa-fé, que nada sabia quando adquiriu o bem, e por conseguinte, o Estado não 

teria nenhum tipo de culpa ou responsabilidade pela evicção uma vez que estaria 

apenas visando cumprir um dever constitucional.  

 

De um posicionamento completamente antagônico ao primeiro, temos como 

norte que a responsabilidade pela execução, seria do Estado, uma vez que seria o 

principal beneficiado na transação: 

 

“[...] as chances de o adquirente vir a receber a sua indenização são 

diminutas, tendo em vista o provável estado de insolvência do proprietário que teve 

bem de sua propriedade levado a hasta pública”.50  

 

Consoante a este temos: 

 
[...] o arrematante ou adjudicante que sofreu a evicção total ou 
parcial pode exigir a restituição do preço da coisa evicta, ou o valor 
do desfalque, voltando-se contra o credor ou credores que se 
beneficiaram com o produto da arrematação, ou contra o devedor-
executado, proprietário do bem, se este recebeu saldo 
remanescente.51  

                                                           
49

 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p.251 
50

 GONÇALVES, 2012, p. 113 
51

 Idem Ibidem, 2012, p. 113 



 
 

40 
 

 
Temos também o seguinte entendimento que adere a esta linha:  

 

Aquisição por hasta pública não é excludente da garantia de evicção. 
Haverá responsabilidade por evicção mesmo que a aquisição do bem 
se tenha efetivado por meio de hasta pública (leilão). Há portanto, 
nesta hipótese, para o adquirente, a garantia da evicção. Assim o 
arrematante ou adjudicante que vier a sofrer a evicção total ou 
parcial poderá pleitear o valor proporcional ao desfalque ou ao preço 
da coisa evicta, voltando-se contra credor que tirou proveito com o 
produto da arrematação ou adjudicação ou contra o proprietário do 
bem, que recebeu saldo remanescente.52   

 

Nesta linha de posicionamentos doutrinários, verificamos que é evidente a 

responsabilidade do Estado pela evicção, uma vez que este é o principal beneficiado 

na alienação em hasta pública, pois recebe todo o valor monetário da transação, fica 

evidente que o devedor expropriado de seus bens é insolvente e que não terá 

condições de arcar com o prejuízo do adquirente.  

Diante a isto, vemos caso esta situação da segunda hipótese não ocorra, 

que o adquirente ficará impossibilitado de reaver seu dinheiro, que foi recolhido pelo 

Estado, tendo que demandar quem não recebeu o valor e é insolvente, no caso o 

executado ficando assim, desprotegido, uma vez que vai ter de demandar quem não 

recebeu nenhum valor monetário, e o Estado que recebeu o valor ficará isento de 

responsabilidade. 

Só se falará em demandar o executado pelo Estado nesta hipótese, uma vez 

que o executado receba saldo remanescente equivalente ao que fora pago pelo 

adquirente, o que normalmente não ocorre. 

Sendo assim torna-se visível a preocupação do doutrinador nesta linha de 

pensamento que o direito de ser reivindicado na reparação pela evicção fica cargo 

do Estado, que recebeu o valor da transação e tem condição infinitamente maior de 

restituir o prejuízo do adquirente, em relação ao executado. 

 

Em um terceiro momento, temos na doutrina que tanto o Estado que executou 

quanto o devedor que fora executado, poderão vir a ser, responsabilizados pelos 

riscos inerentes a evicção, e assim serem demandados (o Estado de forma solidária) 

pelo arrematante. 

                                                           
52

 DINIZ, 2010, p. 383 
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Nesta linha temos o seguinte entendimento na citação (GAGLIANO; 

PAMPLONA FILHO, 2012, p.250): 

 

Dissertando sobre o tema, o competente processualista FREDIE 
SOUZA DIDIER JR., em excelente obra6, aqui transcrita até mesmo 
nos rodapés, observa: 
‘’Resta saber: quem será o responsável pelo pagamento dos 
prejuízos do arrematante-evicto? 
Segundo demonstra ARAKEN DE ASSIS, que traçou belo painel da 
controvérsia, a doutrina brasileira adotou o pensamento de 
LIEBMAN: caberia pretensão regressiva em face do devedor, que se 
enriqueceu indevidamente; sendo ele insolvente, poderia o 
arrematante voltar-se contra o credor-exequente, que, muito embora 
tivesse o direito ao pagamento, não o tinha a ser pago pela alienação 
de bem de terceiro7. 
Vai além ARAKEN DE ASSIS – e o acompanhamos. Reconhece o 
autor, a partir de pensamento de WILARD DE CASTRO VILLAR, que 
também o Estado pode ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos 
pelo arrematante em razão da evicção. Vejamos o seu pensamento 
com o qual concordamos integralmente: ‘Aqui, é preciso considerar a 
unidade do poder jurisdicional. Ao sub-rogar a vontade do executado, 
a instâncias do exeqüente, ou veicular a ação deste na esfera 
jurídica do obrigado, conforme o ângulo da análise, e, a um só 
tempo, decidir o domínio a favor de terceiro, o Estado assume o risco 
de entregar com uma mão o que, em seguida retirará com a outra. 
Daí resulta o dever estatal de indenizar o evicto. Ademais, a inserção 
do Estado no negócio de arrematação autoriza imputar-lhe 
responsabilidade pelo dano por ventura causado a terceiro. Deste 
modo o estado responderá solidariamente com as partes da relação 
processual pela evicção do arrematante.53 

 

Nesta argumentação evidencia-se que ambos, o devedor executado e o 

Estado executor (de forma solidária), poderão ser demandados pelo arrematante 

evicto, devido aos resultados inerentes a evicção sofrida, tendo perdido o bem 

arrematado. 

Diante destas três possibilidades, verificamos entendimentos divergentes em 

relação ás correntes doutrinárias. O que podemos perceber é que do ponto de vista 

da segunda corrente e da terceira de certa forma, evidencia-se uma maior 

possibilidade de sucesso por parte do arrematante evicto, em reaver o valor pago, 

                                                           
53

 Fredie Didier Jr., Regras Processuais no Novo Código Civil, São Paulo: Saraiva, 2004, p.78. 
 Araken de Assis, Manual de Processo de Execução,8. Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 
p. 741. O autor cita os posicionamentos de Frederico Marques, Amaral Santos, Carlos Alberto Alvaro 
de Oliveira, Humberto Theodoro Jr., Paulo Barbosa de Campos Filho, Manuel de Almeida e Souza e 
Paulo Furtado. 
 Araken de Assis, Manual do Processo de Execução, 8. Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 
p. 742. 
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uma vez que tem a faculdade de acionar o Estado pela evicção, e este tem todo o 

valor percebido na negociação em sua posse. 

 

No tocante ao posicionamento de que é responsabilidade somente do 

Estado credor, e que contra este deverá ser ajuizada a evicção, com fundamentação 

legal no artigo 447 do Código Civil, temos o seguinte entendimento do STJ: 

 

(REsp 1237703 / MG, RECURSO ESPECIAL 
2011/0027078-3, Relator(a): Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), 
Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 
26/04/2011, Data da Publicação/Fonte DJe 13/05/2011) Ementa 
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. 
LITISPENDÊNCIA INOCORRENTE. DIREITO CIVIL. EVICÇÃO 
SOBRE BEM ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL 
DE 1916. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E COMPENSAÇÃO DE 
HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 
1. A litispendência se caracteriza quando há identidade de partes, 
causa de pedir e pedido. Sendo inocorrente é descabida a 
sustentação de negativa de prestação jurisdicional, sobretudo 
quando o Tribunal de origem aprecia a questão e decide com 
fundamentos diversos. Inexistência de ofensa ao art. 535 do CPC 
 
2. Apesar de o CC/1916 não prever a evicção sobre bem arrematado 
em hasta pública, tanto a doutrina e a jurisprudência do STF já se 
preocupavam há muito tempo com a peculiar situação e admitiam 
sua possibilidade, a qual foi confirmada no art. 447 do CC/2002. 
 
3. Se o Tribunal de origem admite evicção sobre bem arrematado em 
hasta pública e ressalva o direito de regresso do arrematante contra 
o credor que recebeu o preço da arrematação, inexiste interesse 
recursal do evicto para afastar a própria evicção. 
 
4. Havendo sucumbência recíproca, devem-se compensar os 
honorários advocatícios. Inteligência do art. 21 do CPC c/c a Súmula 
306/STJ. 
 
5. Recurso parcialmente provido apenas para reconhecer a 
possibilidade de compensação de honorários advocatícios.54  

 

 

 

 

 

                                                           
54

 Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201100270783&dt 
_publicacao=13/05/2011> Acesso em: 08 jun. 2015 
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Seguindo: 

 
 APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
RESPONSABILIDADE PELA EVICÇÃO. LUCROS CESSANTES. 
DIREITO DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
ESPECÍFICA. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO 
MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.1- Com a anulação 
posterior da arrematação, impõe-se aos Apelantes/Réus, 
responsáveis pela hasta pública, a responsabilidade pela evicção, 
pois é inadmissível que adquirentes de boa-fé fiquem privados de 
receber o que pagaram pelo bem, diante do reconhecimento judicial 
de direito de terceiro. 2Por se tratar de um direito disponível, tem 
incidência a presunção de veracidade da afirmação autoral de que 
deixaram de auferir renda relativa ao valor do aluguem do imóvel 
arrematado no importe de R$ 800,00 mensais, como efeito da revelia 
(CPC, art. 302, caput c/c artigo 319).3- As circunstâncias que 
envolveram a perda do imóvel pelos adquirentes de boa-fé 
extrapolam o mero aborrecimento, vez que configurada, de forma 
indubitável, ofensa à dignidade da pessoa humana (CRFB, art. 1, III), 
na medida em que o sonho de toda uma vida se viu desfeito, por 
culpa do Apelante/1º Réu, que levou a leilão imóvel que não poderia 
ser arrematado.RECURSOS DOS APELANTES RÉUS 
IMPROVIDOS DE PLANO, NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, 
DO CPC. RECURSO ADESIVO DOS APELANTES AUTORES 
PROVIDO DE PLANO, NA FORMA DO ARTIGO 557, § 1º-A, DO 
CPC. (Apelação nº 0010754-49.2003.8.19.0209 (2008.001.51023), 
Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RJ, Des. 
Leandro Ribeiro da Silva, Julgado em 12/11/2009)55  

 

Neste montante jurisprudencial é ressaltado, que é devido o direito de 

regresso do arrematante em face do Estado que neste caso é credor que recebeu o 

preço da arrematação, que fora beneficiado na transação, torna-se acertada a 

posição uma vez que dificilmente conseguirá o arrematante reaver o valor do 

devedor que fora executado e expropriado de suas posses, além é claro, de não ter 

tido qualquer contato com o terceiro expropriado ou qualquer informação sobre este, 

senão as prestadas pelo Estado. 

Observa-se, que no tocante a evicção na alienação de imóveis em hasta 

pública, temos o precedente do Superior Tribunal de Justiça, que entende que é 

mais benéfico ao arrematante evicto que este, possa vir a demandar pelo credor, no 

caso o Estado, pelos riscos inerentes a evicção nas alienações de imóveis em hasta 

pública. 

 

                                                           
55

 Disponível em: <http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=200800151023&CNJ=00107 
54-49.2003.8.19.0209> Acesso em: 09 jun. 2015 
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4.  CONCLUSÃO 

 

Pudemos observar no decorrer de toda a obra, os pontos concernentes ao 

instituto jurídico da evicção nos contratos, com enfoque principal na evicção 

decorrente da aquisição nos contratos onerosos de compra e venda de bens 

imóveis. 

Tendo como norte este enfoque principal, buscou-se ajudar ampliando o 

entendimento através desta obra, as possibilidades de ocorrência da evicção no 

ordenamento jurídico nacional, formas de evitá-la ou defender-se destas, suas 

peculiaridades, assim como a especificação dos personagens participantes desta 

relação, visando esclarecer o tema de maneira concisa para proporcionar uma maior 

proteção do futuro adquirente na relação jurídica contratual e do direito de retorno 

que assiste a quem tenha sofrido a evicção. 

Foi evidenciado que os prejuízos decorrentes da evicção podem ser nocivos 

a saúde financeira do adquirente, e que havendo a evicção cabe ao evicto, que teve 

seus bens tomados pelo evictor, o direito de ter seu prejuízo reparado, através de 

demanda judicial em face do alienante do bem. 

Os pontos controvertidos relativos à evicção foram fixados e devidamente 

esclarecidos, no enfoque da denunciação a lide verificou-se a posição mais acertada 

da corrente majoritária que especifica a não necessidade desta, como pressuposto 

processual para que o evicto possa vir a demandar o alienante pela evicção, 

diferente da corrente minoritária que ainda persistente em julgados que seguem a 

literalidade da lei. No tocante a aquisição em hasta pública, encontramos três 

correntes doutrinárias diferentes, porem após abordamos ponto a ponto todas elas, 

concluímos que a corrente mais acertada é aquela na qual o Estado será 

responsabilizado pelos riscos inerentes a evicção, uma vez que este é credor e 

beneficiou-se na alienação do bem em hasta pública recebendo toda a quantia do 

arrematante. Diante a possibilidade de o arrematante demandar o Estado pela 

evicção, evidencia-se o princípio principal que rege os contratos, o da garantia ao 

adquirente de boa-fé. Nesta tela dificilmente teria como o arrematante reaver o valor 

pago do devedor que teve seus bens expropriados e leiloados pelo Estado, uma vez 

que não teriam tido nenhum tipo de contato, ou feito qualquer tipo de contrato entre 

eles.  
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Diante a tudo que fora exposto, acredita-se que o objetivo de levar ao 

conhecimento das informações de grande relevância com relação ao instituto 

jurídico da evicção fora alcançado. Caso tivéssemos mais tempo, abordaríamos de 

maneira mais profunda e exemplificativa a evicção, oferecendo mais informações 

relativas a cada assunto abordado, exaurindo assim, todos os meios para a 

demonstração do assunto de ponta a ponta. 
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