
 

 

Superior Tribunal de Justiça

 HABEAS CORPUS Nº 12.547 - DISTRITO FEDERAL (2000/0022278-0)

RELATOR : MIN. RUY ROSADO DE AGUIAR
IMPTE : WILLIAM DAVID FERREIRA
IMPDO : DESEMBARGADOR RELATOR DO HABEAS 

CORPUS NR 20000020010410 DO TRIBUNAL DE 
JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL 

PACTE : ROSA DE FRANCA GUSMAO

EMENTA

HABEAS CORPUS. Prisão civil. Alienação fiduciária em garantia. 
Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Direitos fundamentais 
de igualdade e liberdade. Cláusula geral dos bons costumes e regra de 
interpretação da lei segundo seus fins sociais. Decreto de prisão civil da 
devedora que deixou de pagar dívida bancária assumida com a compra de um 
automóvel-táxi, que se elevou, em menos de 24 meses, de R$ 18.700,00 para 
R$ 80.858,24, a exigir que o total da remuneração da devedora, pelo resto do 
tempo provável de vida, seja consumido com o pagamento dos juros. Ofensa 
ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, aos direitos de 
liberdade de locomoção e de igualdade contratual e aos dispositivos da LICC 
sobre o fim social da aplicação da lei e obediência aos bons costumes. Arts. 1º, 
III, 3º, I, e 5º, caput, da CR. Arts. 5º e 17 da LICC. DL 911/67. Ordem deferida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos 
e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, conceder a ordem. 
Votaram com o Relator os Srs. Ministros BARROS MONTEIRO e CESAR 
ASFOR ROCHA. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros ALDIR 
PASSARINHO JUNIOR e SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA.

Brasília-DF, 01 de junho de 2000 (data do julgamento).

Ministro Ruy Rosado de Aguiar
Presidente e Relator
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 HABEAS CORPUS Nº 12.547 - DISTRITO FEDERAL (2000/0022278-0)

RELATOR : MIN. RUY ROSADO DE AGUIAR
IMPTE : WILLIAM DAVID FERREIRA
IMPDO : DESEMBARGADOR RELATOR DO HABEAS 

CORPUS NR 20000020010410 DO TRIBUNAL DE 
JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL 

PACTE : ROSA DE FRANCA GUSMAO

RELATÓRIO

O MINISTRO RUY ROSADO DE AGUIAR: -
Trota-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por 

William David Ferreira em favor de Rosa de França Gusmão contra decisão do 
il. Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que 
manteve decreto de prisão da paciente por quatro meses, considerada 
depositária infiel nos autos da ação de busca e apreensão, convertida em 
depósito, pela recusa de entregar o veículo objeto do contrato de alienação 
fiduciária.

Afirmou o impetrante ter sido o veículo furtado, o que impossibilitou à 
paciente entregá-lo à credora, por motivo de força maior. Lembrou a existência 
de contrato de seguro total, cuja indenização estaria à disposição da 
financiadora. Aduziu, ainda, ser nula a sentença da ação de depósito em razão 
do decreto de revelia, sem que fosse nomeado curador especial, tendo em 
vista haver no processo interesse de idoso e ser este incapaz para gerir seus 
bens. 

Sustentou ser ilegal a prisão civil do devedor em contrato de alienação 
fiduciária em garantia, pois este Tribunal "tem decidido sem qualquer restrição 
e de forma pacífica que o pedido de prisão por infidelidade de fidúcia, quando o 
veículo, por motivo de força maior, não mais está na posse do seu depositário, 
não cabe pedido de restrição a liberdade, como bem observados nos julgados. 
REsp nº 156.965/SP e REsp nº 167.378/RJ."

Concedi a liminar pleiteada para impedir o cumprimento da ordem de 
prisão da paciente, considerando os fatos alegados quanto ao destino do bem 
e os precedentes invocados nos autos. Outrossim, determinei fossem 
solicitadas informações e, após, concedida vista ao d. MPF (fl. 101). Às fls. 
108/109, foram prestadas as informações:

O d. MPF opinou pela concessão da ordem (fls. 161/168).

É o relatório.
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 HABEAS CORPUS Nº 12.547 - DISTRITO FEDERAL (2000/0022278-0)

RELATOR : MIN. RUY ROSADO DE AGUIAR
IMPTE : WILLIAM DAVID FERREIRA
IMPDO : DESEMBARGADOR RELATOR DO HABEAS 

CORPUS NR 20000020010410 DO TRIBUNAL DE 
JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL 

PACTE : ROSA DE FRANCA GUSMAO

VOTO

O MINISTRO RUY ROSADO DE AGUIAR(RELATOR): -
1. O contrato de alienação fiduciária sobre o qual versa o presente 

processo teve por objeto um automóvel Ford com valor de compra, em 3.2.95, 
de R$ 18.700,00, destinado a prestar serviço de táxi na praça da cidade. A 
dívida assumida multiplicou-se por quatro e se elevou, em menos de dois anos, 
para R$ 86.858,24, que é o saldo devedor indicado pelo banco credor à 
companhia seguradora (fl. 66). A diferença é constituída substancialmente por 
juros, pois no período a inflação estava contida. O descumprimento do 
contrato, com a falta da entrega do veículo ou de pagamento do valor exigido, 
sujeitou a devedora à prisão civil por quatro meses, já decretada pelas 
instâncias ordinárias. Isso significa que a devedora, pessoa com sessenta anos 
de idade, com a provável renda líquida mensal de R$ 500,00, obtida com a 
exploração do táxi, consumirá o total de sua renda pelo resto da vida (prevista 
de acordo com as tabelas de expectativa de vida vigentes no país), para pagar 
os juros bancários do contrato de alienação fiduciária de um automóvel de 
aluguel. Este caso não é único. No HC 14.333/DF, de que sou relator, exigiu- 
se da devedora de contrato de alienação fiduciária em garantia, sobre um 
automóvel Kadett, avaliado em R$ 12.000,00, do qual financiara R$ 6.000,00, o 
saldo devedor de R$ 90.000,00, com juros contados no período de um ano e 
seis meses, igualmente com pena de prisão decretada pelo seu 
descumprimento.

 A questão que se põe é a de saber se é ou não legítima a decretação 
da perda da liberdade da devedora em razão do inadimplemento de contrato 
com essas características.

Antes de prosseguir, vaie mencionar a experiência da jurisprudência 
alemã, que mais de uma vez enfrentou situações assemelhadas, embora não 
tão drásticas quanto a que agora nos ocupa. Diante de uma fiança dada ao 
banco por pessoa com a renda mensal de 1150 DM, em garantia de 100.000 
DM, a Corte Constitucional Alemã afastou a validade da fiança e aplicou o 
princípio do livre desenvolvimento da personalidade: "Esse direito da fiadora 
era coarctado pela executoriedade de um encargo de tal monta e tão 
desproporcionado dos seus rendimentos que importaria a sua asfixia 
econômica para toda a vida" (Joaquim de Souza Ribeiro, Constitucionalização 
do Direito Civil, Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra, 1998, v. LXXIV. p. 
729(750)".

2. A Constituição de 1988 enuncia no seu primeiro artigo que o estado 
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democrático de direito tem como princípio fundamental a dignidade da pessoa 
humana (art. 1º, inc. III). No seu artigo terceiro define a construção de uma 
sociedade justa como objetivo da República (art. 3º, inc. I) e incluí, entre os 
direitos fundamentais, os direitos à liberdade e à igualdade (art. 5º, caput ). Com 
isso, considerou a dignidade da pessoa humana como núcleo do sistema, 
norma orientadora do ordenamento constitucional e do infraconstitucional, 
dignidade que deve ser preservada porquanto sem ela não há a efetivação dos 
direitos da personalidade.

A dignidade é o valor que unifica o sistema, é "qualidade intrínseca da 
pessoa humana, irrenunciável e inalienável, na medida em que constitui 
elemento que qualifica o ser humano como tal" (Ingo Wolfgang Sarlet, A 
eficácia dos direitos fundamentais, p. 104), existe para todos e é igual em todos 
(Declaração Universal dos Direitos, ONU, 1948).

Presente a vida, a liberdade é o primeiro pressuposto da dignidade da 
pessoa humana. Também, as condições justas e adequadas de vida (idem, p. 
108), seja nas relações do indivíduo com o Estado, seja no trato com as 
organizações que exercem o poder econômico e social, nas searas do direito 
público e do direito privado. "A tutela da personalidade não pode se conter em 
setores estanques, de um lado os direitos humanos e de outro as chamadas 
situações jurídicas de direito privado. A pessoa, à luz do sistema constitucional, 
requer proteção integrada, que supere a dicotomia direito público e direito 
privado e atenda à cláusula geral fixada pelo texto maior, de promoção da 
dignidade humana" (Gustavo Tepedino, Temas de Direito Civil, p. 50).

Cuida-se de estabelecer a vinculação entre aquele princípio 
fundamental da dignidade da pessoa humana e mais os direitos fundamentais 
que expressam e definem os valores da personalidade, com a norma judicial a 
ser aplicada no caso concreto.

3. Surge então a questão relacionada com a eficácia horizontal, ou em 
relação a terceiros, da norma constitucional sobre a relação de direito privado.

Luis Afonso Heck expõe as duas correntes da experiência alemã, uma 
que admite a eficácia direta, não de todos, mas pelo menos de uma série de 
direitos fundamentais diante de terceiros, como acontece com a norma de 
igualdade salarial entre homens e mulheres, e outra, que tá predomina e ele 
aplaude, de eficácia apenas indireta, pela qual "os tribunais cíveis estão 
obrigados, em virtude da constituição, a considerar, na interpretação e 
emprego das cláusulas gerais, os direitos fundamentais como 'linhas diretivas'. 
Se eles desconhecem isso e decidem, por conseguinte, em prejuízo de uma 
parte processual, então eles a violam em seus direitos fundamentais" (Direitos 
Fundamentais e sua Influência no Direito Civil, Revista da Faculdade de Direito 
da UFRGS, 1999, n° 16, p. 111). Essa também a lição de Konrad Hesse: "A 
interposição do legislador aparece como o caminho adequado para a tutela dos 
direitos fundamentais frente a lesões e perigos procedentes do âmbito não 
estatal" (Derecho Constitucional y Derecho Privado, Civitas, p. 66). A relação 
continuaria sendo de direito ordinário, a ser resolvida de acordo com as normas 
infraconstitucionais que permitem a incidência dos princípios e normas 
constitucionais, com a precisão dos conceitos indeterminados e principalmente 
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pelo uso das cláusulas gerais.

Não me parece que a eficácia na relação de direito privado seja 
somente indireta, pois bem pode acontecer que o caso concreto exija a 
aplicação imediata do preceito constitucional, quando inexistir norma 
intraconstitucional que admita interpretação de acordo com a diretiva 
constitucional, ou faltar cláusula geral aplicável naquela situação, muito embora 
esteja patente a violação ao direito fundamental. Cumpre atentar para a 
advertência de Robert Alexy: "Se algumas normas da Constituição não devem 
ser tomadas a sério, afigura-se difícil fundamentar, porque outras devem ser 
consideradas quando surgir alguma dificuldade. Há uma ameaça de dissolução 
da Constituição. Assim, a decisão fundamental sobre os direitos fundamentais 
há de ser em favor de uma completa vinculação jurídica no contexto da 
possibilidade de sua judicialização" (Colisão e ponderação como problema 
fundamental da dogmática dos direitos fundamentais, in: Recht. Vernunft. 
Diskurs, tradução de Gilmar Ferreira Mendes). Ingo Wolfgang Sarlet observa, 
acredito, com absoluto acerto, que há possibilidade de se transpor diretamente 
o princípio vinculante dos direitos fundamentais para a esfera privada quando 
se cuida de relações desiguais de poder (op. cit, p. 338) entre as grandes 
corporações empresariais e o particular, porque similar à desigualdade que se 
estabelece entre o indivíduo e o Estado. É a situação dos autos. 

No caso dos autos, porém, a distinção entre eficácia direta e indireta 
frente a terceiros é irrelevante. Tanto seria possível aplicar diretamente o 
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, como a cláusula geral 
do art. 17 da Lei de Introdução ao Código Civil, sobre ordem pública e bons 
costumes, cuja similar alemã é usada em casos tais, além do emprego da 
norma de hermenêutica que condiciona d aplicação da lei aos fins sociais a 
que ela se dirige (art. 5o da LICC).

4. A decisão judicial que atende a contrato de financiamento bancário 
com alienação fiduciária em garantia e ordena a prisão de devedora por dívida 
que se elevou, após alguns meses, de R$ 18.700,00 para 86.858,24, fere o 
princípio da dignidade da pessoa humana, dá validade a uma relação negocial 
sem nenhuma equivalência, priva por quatro meses o devedor de seu maior 
valor, que é a liberdade, consagra o abuso de uma exigência que submete uma 
das partes a perder o resto provável de vida reunindo toda a sua remuneração 
para o pagamento dos juros de um débito relativamente de pouca monta, 
destruindo qualquer outro projeto de vida que não seja o de cumprir com a 
exigência do credor. Houve ali ofensa ao princípio da dignidade da pessoa, que 
pode ser aplicado diretamente para o reconhecimento da invalidade do decreto 
de prisão. Na relação contratual, celebrada por contrato de adesão, houve 
ofensa ao princípio da igualdade, com a imposição de sanção grave (prisão) 
prevista para apenas uma das partes, e também excesso com a cláusula de 
juros acima de qualquer limite legal. Essa taxa também pode ser afastada por 
incidência da cláusula geral dos bons costumes, que exige na relação de tráfico 
o respeito ao mínimo de equivalência entre as prestações contratadas. A lei 
que permite a prisão civil por dívida, além de limitada aos casos do alimentante 
e do depositário infiel, deve ser aplicada de modo a atender aos princípios e 
direitos fundamentais e às normas ordinárias insertas na Lei de Introdução do 
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Código Civil. "Não é suficiente que uma lei seja conforme aos direitos 
fundamentais, mas deve ser, ainda, aplicada de forma favorável aos valores 
contidos nos direitos fundamentais" (Dieter Grimm, La Constitución como 
Fuente del Derecho, in: Las Fuentes del Derecho, Universitat de Barcelona, 
1983, p. 13).

5. Na espécie, houve um contrato leonino, que permitiu a exigência do 
valor acima referido com a conseqüente perda da liberdade.

Transcrevo a lição de Heck: "Para os tribunais cíveis resulta disso o 
dever de, na interpretação e emprego de cláusulas gerais, prestar atenção a 
que contratos não sirvam como meio de determinações alheias. Se as partes 
contratuais estipularam uma regulação em si admissível, então regularmente 
irá economizar-se um controle de conteúdo amplo. Mas se o conteúdo do 
contrato para uma parte é invulgarmente agravante e, como compensação de 
interesses, manifestamente inadequado, então os tribunais não devem 
satisfazer-se com a afirmação: 'contrato é contrato'. Eles devem, antes, 
clarificar se a regulação é uma conseqüência de poder de negociação 
estruturalmente desigual e, dado o caso, intervir corretivamente no quadro das 
cláusulas gerais do direito civil vigente" (op. cit. p. 124).

É certo que há o confronto entre o direito à liberdade de comerciar do 
credor, o direito de crédito que lhe resulta do contrato, ambos de natureza 
patrimonial, com os direitos da paciente à liberdade de locomoção e de 
igualdade nas contraprestações. Daí a necessidade da ponderação dos valores 
em colisão no caso particular dos autos, o que, penso, deve ser resolvido com 
a limitação dos direitos do credor, que pouco perde, ou nada perde, porquanto 
não se lhe nega o direito de cobrar o lícito, em comparação com a perda que 
decorreria da execução da ordem de prisão por quatro meses, só por si 
infamante, agravada pelas condições subumanas de nossos presídios.

Assim, concluindo essa parte, tenho que o decreto de prisão da 
paciente contraria princípio constitucional, viola direitos fundamentais e ofende 
duas regras de direito infraconstitucional. 

6. Deve ainda ser considerado que a devedora intentou ação 
consignatória, conforme documentação juntada na qual discute as questões 
relacionadas com o valor do débito oriundo do contrato de alienação fiduciária 
em garantia, o que só por si justificava o deferimento da ordem, pois o tema 
está sub judice.

O próprio fato do furto e sua conseqüência sobre a eficácia da cláusula 
da prisão era suficiente para pôr em dúvida a possibilidade de a devedora 
vencer a inevitabilidade do alegado fato de terceiro, devidamente coberto pelo 
seguro.

Por fim, lembro fundamentação de voto já proferido sobre a natureza 
do contrato de que se trata e da inexistência de depósito, bastante para 
afastar, no plano infraconstitucional, a possibilidade do decreto de prisão da 
paciente:

 "Não é proprietário aquele que, ao retomar a posse do bem, através de ação 
de busca e apreensão, não pode ficar com a coisa para si, estando obrigado a 
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vendê-la a terceiros, cujo preço assim obtido também não é seu senão na medida do 
seu crédito (porque ele sempre foi apenas um credor), devendo repassar o saldo ao 
devedor, que o recebe somente por ser o proprietário. Não sendo o credor proprietário, 
não poderia ele ter dado a coisa em depósito. Ainda que o fosse, o contrato de 
depósito também não se constituiu porque a obrigação do depositário, que é a de 
restituir a coisa, igualmente não existe, pois o pagamento do débito elimina a hipótese 
de restituição.

Expressiva, ainda, é a diferença apontada pelo Prof. Álvaro Villaça Azevedo: 

"Sendo o credor-fiduciário proprietário desse objeto, que foi 
transmitido, deveria correr os riscos normais do direito de propriedade, tal 
como a perda do objeto, em mãos de outrem, sem culpa deste... Ocorre que 
tal princípio, consagrado por todo o sistema obrigacional do Código Civil, não 
é observado na alienação fiduciária em garantia pois, perdida a coisa 
fiduciada, sem culpa do devedor, o credor executa o contrato com as outras 
garantias nele constantes (títulos de crédito, por exemplo)" ("Ilegalidade da 
prisão civil por dívida na alienação fiduciária em garantia". Repertório de 
Jurisprudência IOB, RJ/3, 23/93, 1o - dezembro, p. 461). Isto é, para executar 
sua garantia, o credor é proprietário; perdido o bem, o proprietário que sofre 
o prejuízo é o devedor. Aliás, essa descaracterização do depósito já fora 
observada pelo Prof. Orlando Gomes: "o devedor- fiduciante não é, a rigor, 
depositário, pois não recebe a coisa para guardar, nem o credor-fiduciária a 
entrega para esse fim" (Alienação Fiduciária em Garantia, 4a ed., p. 130).

Na verdade, trata-se de um penhor:

"Também nada importa tenha o texto da lei definido aquele penhor 
como transferência ao credor do domínio resolúvel da coisa empenhada; 
porque os conceitos e definições incluídos no texto da lei, dela, entretanto, 
materialmente, não fazem parte" (José Paulo Cavalcanti, "O penhor 
chamado alienação fiduciária em garantia", p. 28).

 Assim, no âmbito do Direito Civil, no nível infraconstitucional, parece 
indispensável visualizar a alienação fiduciária em garantia de acordo com os princípios 
definidores da propriedade e do depósito, para concluir pela inexistência do contrato 
de depósito, ao menos com o fim de excluir a prisão civil como conseqüência do 
inadimplemento de um negócio bancário.

Acrescento que a Sexta Turma, no RHC n° 4.288-5-RJ, em acórdão de lavra 
do em. Ministro Adhemar Maciel, decidiu no mesmo sentido: "...vou colocar-me ao lado 
da corrente minoritária, que entende que o "depositário infiel" só pode ser aquele do 
"contrato de depósito" tradicional, (CC, art. 1.265) que se torna voluntariamente 
inadimplente. Ora, no caso da alienação fiduciária em garantia não se tem um contrato 
de depósito genuíno. O devedor fiduciante não está na situação jurídica de depositário. 
O credor fiduciário não tem o direito de exigir dele, a seu bel-prazer, a entrega do bem. 
Aliás, tecnicamente, nem mesmo de "proprietário" o credor fiduciário pode ser 
rotulado, pois nem, sequer, pode ficar com a coisa. Só com o produto de sua venda, 
com a dedução daquilo que o devedor já lhe pagou. Também transfigurada ficou a 
milenar regra do res perit domino suo, que remonta ao Código de Hamurabi, pois, na 
alienação fiduciária em garantia, se a coisa perecer sem culpa do devedor o prejuízo é 
dele e não do credor. Na realidade, o que a legislação ordinária (LMC e DL n° 911/69) 
fez foi uma "equiparação" daquilo que não pode ser equiparado só para, no fundo, 
ensejar a cobrança de dívida mediante ameaça de prisão. Pôs um rótulo em frasco 
com conteúdo diverso." (EREsp n° 149518-CO, Corte Especial, DJ 28-02-2000) 

Portanto, concedo a ordem.

É o voto.
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 CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Nro. Registro: 2000/0022278-0 HC 00012547/DF

EM MESA  JULGADO: 01/06/2000

Relator
Exmo. Sr. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR

Subprocurador-Geral da República
EXMO. SR. DR. WASHINGTON BOLÍVAR DE BRITO JUNIOR

Secretário (a)
CLARINDO LUIZ DE SOUZA FLAUZINA

AUTUAÇÃO

IMPTE : WILLIAM DAVID FERREIRA
IMPDO : DESEMBARGADOR RELATOR DO HABEAS CORPUS NR 

20000020010410 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO 
FEDERAL

PACTE : ROSA DE FRANCA GUSMAO

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA ao apreciar o processo em epigrafe, 
em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, concedeu a ordem.
Votaram com o Relator os Srs. Ministros Barros Monteiro e Cesar Asfor 

Rocha.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Aldir Passarinho Junior e Sálvio 

de Figueiredo Teixeira.

O referido é verdade. Dou fé. 

Brasília, 1 de junho de 2000

CLARINDO LUIZ DE SOUZA FLAUZINA
Secretário (a)
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