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Habeas Corpus 

Art.5º, CRFB. (...) LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar 
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de 
poder. 

Art. 114, CRFB. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (...) 

IV - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , quando o ato questionado envolver 
matéria sujeita à sua jurisdição;  

- Antigo cabimento: 

Art.5º, CRFB. LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 
voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel; 

OJ-SDI2-89 "HABEAS CORPUS". DEPOSITÁRIO. TERMO DE DEPÓ-SITO NÃO ASSINADO PELO 
PACIENTE. NECESSIDADE DE ACEI-TAÇÃO DO ENCARGO. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO CIVIL. 
A investidura no encargo de depositário depende da aceitação do nomeado que deve assinar termo de 
compromisso no auto de penhora, sem o que, é inadmissível a restrição de seu direito de liberdade. 

OJ-SDI2-143 “HABEAS CORPUS”. PENHORA SOBRE COISA FUTURA E INCERTA. PRISÃO. 
DEPOSITÁRIO INFIEL. Não se caracteriza a condição de depositário infiel quando a penhora recair 
sobre coisa futura e incerta, circunstância que, por si só, inviabiliza a materialização do depósito no 
momento da constituição do paciente em depositário, autorizando-se a concessão de “habeas corpus” 
diante da prisão ou ameaça de prisão que sofra. 

 



Habeas Corpus 

- Atual posicionamento 

PRISÃO CIVIL. Depósito. Depositário infiel. Alienação fiduciária. Decretação da 
medida coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da previsão 
constitucional e das normas subalternas. Interpretação do art. 5º, inc. LXVII e §§ 1º, 
2º e 3º, da CF, à luz do art. 7º, §7º  da Convenção Americana de Direitos Humanos 
(Pacto de San José da Costa Rica). Recurso improvido. Julgamento conjunto do RE nº 
349.703 e dos HCs nº 87.585 e nº 92.566. É ilícita a prisão civil de depositário 
infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.  (RE 466343, 
Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2008, DJe-104 
DIVULG 04-06-2009) 

Súmula Vinculante n. 25. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que 
seja a modalidade de depósito 

- Caso do jogador de futebol 


