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MATERIAL DE APOIO 08 

 

UNIDADE VIII – EVICÇÃO (arts. 447 – 457) 

 

 Partes:  

a) Alienante 

b) Adquirente = evicto 

c) Terceiro = evictor 

 

 Conceito = perda pelo adquirente (evicto), da posse ou propriedade da coisa 

transferida, por força de uma sentença judicial ou ato administrativo (Pablo 

Stolze) que reconheceu o direito legítimo e anterior de terceiro (evictor).  

 

 Justificativa: necessidade de resguardar o adquirente de eventual alienação a 

non domino (alienação de coisa não pertencente ao alienante). 

 

 Garante: ao adquirente o direito de voltar-se contra o alienante se vier a 

perder a coisa para terceiro, para haver daquele a justa compensação pelo 

prejuízo sofrido. 

 

 Trata-se de cláusula de garantia que opera de pleno direito → não necessita 

de estipulação expressa → decorre da lei e independe de previsão 

contratual → ínsita nos contratos comutativos onerosos. 

 

 Não se exige culpa do alienante que, mesmo de boa-fé responde pela 

evicção, SALVO quando expressamente se tenha convencionado em 

contrário, pois se admite a exclusão da responsabilidade. 

 

 Fundamentos jurídicos 

 Caráter garantista = princípio de garantia. 

 Proibição do enriquecimento sem causa. 

 Boa-fé objetiva (lealdade)  

 

 Requisitos: 
 

(a) Aquisição de um bem de forma onerosa 

(b) Perda total ou parcial da posse, propriedade ou uso da coisa alienada 

(c) Ignorância, pelo adquirente, da litigiosidade da coisa: art. 457 

(d) Anterioridade do direito do evictor 



FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 
 FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE TEÓFILO OTONI                                                                                               

CURSO: DIREITO               PERÍODO: 4º              SEMESTRE/ANO: 2º/2010         DISCIPLINA: DIREITO CIVIL III                
PROFESSORA: HELEN KARINA AMADOR CAMPOS 

2 

 

(e) Prolação de sentença judicial ou execução de ato administrativo 

(f) Denunciação da lide ao alienante: 456, CC, e 70, I, CPC → STJ – não é 

obrigatória, mas ao adquirente que deixa de proceder à denunciação 

restaria apenas o direito ao preço pago, ficando os outros danos 

perdidos, sem possibilidade de ressarcimento; utiliza como fundamento a 

vedação do enriquecimento sem causa.  

 

 Espécies de evicção:  
 

a) Total 

b) Parcial → art. 455 = parte considerável ou não considerável 

 

 Total ou parcial → preço a ser restituído = valor da coisa ao tempo 

da sentença que ocasionou a evicção → art. 450, p.ú. 

 

 Prazo (Pablo): por se tratar de pretensão de reparação civil → art. 

206, §3º, V = 3 anos. 

 

 Cláusula de não-evicção: arts. 448 e 449 
 

 Necessidade de cláusula expressa para excluir a responsabilidade do 

alienante. 
 

 A lei não permite reforço ilimitado da garantia → a responsabilidade do 

alienante não poderá superar o prejuízo do adquirente. 

 

 Art. 449:  

Cláusula excludente de garantia 

+ 

Conhecimento do risco específico da evicção pelo evicto (adquirente), informado pelo 

alienante da existência de terceiros que disputam o uso, posse ou domínio da coisa 

+ 

Assunção do risco pelo adquirente, renunciando à garantia. 

 

 Quando o adquirente, conscientemente, dispensa a garantia, sabendo 

duvidoso o direito do alienante, se sujeita a um contrato aleatório. 

 

 Evicção e benfeitorias: 
 

a) Necessárias ou úteis: art. 453. Principal responsável pelo pagamento = 

evictor. Responsável subsidiário = alienante.  
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b) Benfeitorias feitas pelo alienante: art. 454 
 

c) Voluptuárias + boa-fé: art. 1.219 (2ª parte – direito ao levantamento sem 

detrimento da coisa). 

 

 Evicção e denunciação da lide  
 

 Obrigatoriedade ou não da denunciação – polêmico: arts. 70 a 75, CPC 

→ art. 70: é obrigatória, mas o entendimento predominante é que não. A 

obrigatoriedade é apenas para garantir, nos próprios autos da ação 

reivindicatória, o direito de regresso do evicto em face do alienante. O 

direito de evicção, ausente a denunciação, ficaria resguardado para um 

ajuizamento de ação própria e autônoma. 

 

 Conseqüências jurídicas da denunciação: art. 456, p.ú → posturas 

possíveis do adquirente evicto, como réu em uma ação reivindicatória, em 

que se verifica uma hipótese de evicção
1
: 

 

 Contesta a ação e não denuncia 
 

 Contesta e denuncia: 
 

a. Denunciado apresenta defesa → processo prossegue, com a 

prolação da sentença para as duas relações jurídicas 

(autor/evictor x réu/evicto; e réu/evicto/denunciante x 

alienante/denunciado). 

b. Denunciado não apresenta defesa → o processo prossegue, com 

a revelia do denunciado e, caso seja reconhecida ao final a 

evicção, pode o denunciado ser condenado, não na relação 

processual principal (autor/evictor x réu/evicto), mas sim na 

relação jurídica acessória de regresso (réu/evicto/denunciante x 

alienante/denunciado). 

 

c. Réu não contesta, mas denuncia → declarada a revelia do 

réu/evicto, isso obviamente acarreta a procedência da pretensão. 

Dependerá, por certo, da postura do denunciado, que poderá 

contestar. 
 

                                                 
1
 GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil – contratos. 

2.ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 221. 
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 Denunciado apresenta defesa: fatos poderão ser negados pelo 

denunciado, gerando efeitos possíveis na relação processual 

principal, se os fatos ensejadores da evicção forem 

reconhecidos como inverídicos. 
 

 Denunciado não apresenta defesa: operar-se-ão os efeitos da 

revelia, nas duas relações processuais, na forma como 

entender o magistrado. 

 

d. Réu não contesta, nem denuncia: operar-se-ão os efeitos da 

revelia, limitados, obviamente, ao autor/evictor e ao réu/evicto, na 

forma como entender o magistrado – a revelia não importa 

necessariamente na procedência da lide. 

 

 Evicção e bens adquiridos em hasta pública: polêmica → quem será o 

responsável pelo pagamento dos prejuízos do arrematante-evicto? Referência: 

Pablo
2
: pp. 202-205. 

 Estado-juiz? 

 Credor/exeqüente? 

 Devedor/executado? 

 

                                                 
2
 Obr. cit.  


