
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.232.661 - MA (2011/0008261-0)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE : FIAT AUTOMÓVEIS S/A 
ADVOGADO : LUANA O VIEIRA E OUTRO(S)
RECORRENTE : ALVEMA - ALCÂNTARA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA 
ADVOGADO : CARLOS FREDERICO TAVARES DOMINICE E OUTRO(S)
RECORRIDO : MARGARETH LIMA DA SILVA CARDOSO LIMA 
ADVOGADO : JEZANIAS DO RÊGO MONTEIRO 

EMENTA

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. 
INTEMPESTIVIDADE DE UM DOS RECURSOS ESPECIAIS. DANOS MATERIAIS 
E MORAIS. ART. 18 § 3º DO CDC. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. 
SUBSTITUIÇÃO DO BEM. SÚMULA 7. DANO MORAL INEXISTENTE. 
1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias previsto no 
artigo 508 do Código de Processo Civil. 
2. Ainda que tenham sido substituídas as partes viciadas do veículo no prazo 
estabelecido no art. 18 § 1º do CDC, o consumidor pode se valer da substituição do 
produto, com base no § 3º do mesmo artigo, se depreciado o bem.
3. A conclusão acerca da depreciação do bem, a que chegou o Tribunal de origem 
com base nas provas dos autos, não pode ser revista no âmbito do recurso especial 
(Súmula 7/STJ).
4. A jurisprudência do STJ, em hipóteses de aquisição de veículo novo com defeito, 
orienta-se no sentido de que não cabe indenização por dano moral quando os fatos 
narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo 
à honra e à dignidade do autor. 
5. Hipótese em que o defeito, reparado no prazo legal pela concessionária, causou 
situação de mero aborrecimento ou dissabor não suscetível de indenização por 
danos morais. 
6. Recurso especial de Alvema - Alcântara Veículos e Máquinas LTDA não 
conhecido e recurso especial de Fiat Automóveis S/A parcialmente provido.

ACÓRDÃO

 A Quarta Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso especial 
de Alvema - Alcântra Veículos e Máquinas LTDA e deu parcial provimento ao 
recurso especial de Fiat Automóveis S/A, nos termos do voto da Senhora Ministra 
Relatora. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Raul Araújo 
votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão. 

Brasília/DF, 03 de maio de 2012(Data do Julgamento)

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI  
Relatora
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.232.661 - MA (2011/0008261-0)
  

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Cuida-se de dois recursos 

especiais, o primeiro interposto por FIAT AUTOMÓVEIS S/A às fls. e-STJ 528/553 e 

o segundo por ALVEMA - ALCÂNTARA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA às fls. 

e-STJ 578/592, ambos em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Maranhão, que, em ação de indenização, manteve o dever de indenizar 

dos recorrentes, bem como o valor fixado, em 11.8.2008, a título de danos morais 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada recorrente. A ementa foi lavrada nos 

seguintes termos:

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. DEPRECIAÇÃO. 

DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Vícios apresentados no automóvel 

adquirido zero quilometro enseja a aplicação da Lei Consumerista. 2. 

Comprovada a depreciação do bem, mesmo solucionado o problema 

no prazo legal, poderá o consumidor exigir um bem novo, devendo, 

ainda, os réus serem responsabilizados pelos danos causados a 

recorrida. 3. No que cerne ao quantum indenizatório este não pode 

ser excessivo nem tampouco irrisório, devendo ser consideradas as 

peculiaridades do caso em questão e os princípios de moderação e 

da razoabilidade. 4. Recursos conhecidos e improvidos.

Nas suas razões de recurso, FIAT AUTOMÓVEIS S/A sustenta, em 

síntese, violação aos seguintes dispositivos legais:

a) arts. 186 e 927 do Código Civil e 18, § 1º, do Código de Defesa do 

Consumidor, sob a alegação de ausência de dever de indenizar, tendo em vista que 

"a recorrida não foi submetida a qualquer constrangimento ou sofreu algum 

aborrecimento sério". Alega que o "único desconforto cotidiano pelo qual passou a 

Recorrida, foi o de ter sido vítima de um pequeno defeito, sendo que o veículo 

entrou em reparo na concessionária Taguatur e que foi devidamente reparado como 

reza o parágrafo 1º, artigo 18 do CDC, dentro de 30 (trinta) dias". Afirma não haver 

que se falar em ato ilícito, uma vez que "usou a Fiat todos os seus esforços para 

resolver o problema da autora". Sustenta, ainda, que, por ausência de perícia 

técnica, não foi demonstrado o nexo de causalidade "entre os inconvenientes 

narrados na inicial e o veículo da ora recorrida". Em sede de dissídio jurisprudencial, 

alega que a ocorrência de defeitos em veículos zero quilômetros não enseja 
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indenização por dano moral;

b) art. 18, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de 

ausência de dever de indenização por dano material (substituição do veículo), tendo 

em vista que "cumpriu com o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido no parágrafo 1º", 

não sendo a hipótese de aplicação do referido § 3º. Afirma que "o vício foi sanado 

nos dias em que o veículo ficou a disposição da concessionária, antes do prazo de 

30 dias, sendo assim impossível a restituição do dinheiro ao consumidor ou a 

substituição do produto".

Por fim, sustenta que o valor arbitrado a título de indenização por 

danos morais é exorbitante.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.232.661 - MA (2011/0008261-0)
  

VOTO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora): RECURSO 

ESPECIAL DE ALVEMA - ALCÂNTARA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA:

Da análise dos presentes autos, verifica-se que o recurso especial é 

intempestivo, pois a publicação do acórdão impugnado ocorreu em 25.3.2010 

(quinta-feira) e somente em 26.4.2010 (segunda-feira) foi interposto o especial, 

quando já ultrapassado o prazo de 15 dias, previsto no art. 508 do CPC. 

RECURSO ESPECIAL DE FIAT AUTOMÓVEIS S/A

O recurso merece prosperar em parte.

Quanto à ocorrência do ato ilícito e ao dever de indenizar por dano 

moral, o Tribunal de origem assim consignou (e-STJ fls. 424, 428 e 430):

Ora, Nobres Julgadores, encontra-se no caso em apreço, a hipótese 

de cabimento do pedido de substituição do veículo, consoante o que 

dispõe a legislação pertinente, vez que o defeito apresentado no 

motor do carro da apelada, que estava com apenas 18 (dezoito) km 

rodados, comprometeu o uso regular do veículo, assim como houve 

desvalorização do seu preço, posto que, não há de se conceber que 

ao adquirir um veículo novo, zero quilômetro, a apelada tenha, na 

sua ida a concessionária/apelante na busca de reparação de defeito 

(troca do motor), não causou a depreciação do valor do bem, pois o 

que se pode presumir é que se tratava de um defeito gravíssimo.

(...)

Quanto a alegação de inexistência de dano moral essa também não 

merece prosperar, vejamos: (...)

Assim, quando houver ofensas aos direitos do Autor, à honra da 

pessoa, aos bens que integram a sua intimidade, ao seu nome ou à 

sua imagem, estaremos diante de dano moral.

(...)

No caso dos autos, conforme já analisado, restou comprovada a 

necessidade de reparação do dano, vez, o visível desgaste 

emocional a que a consumidora foi submetida, pois se viu obrigada a 

se ficar parada em via pública a espera do guincho para levar seu 

carro para a concessionária com o objetivo de resolver seu 

problema, contudo sem obter sucesso, além de se ver obstado de 

desfrutar dos benefícios advindos da aquisição de um veículo novo.
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É fato incontroverso que o veículo adquirido pela recorrida apresentou 

defeito após pouco tempo de uso e foi encaminhado à empresa recorrente para 

reparo, tendo sido consertado e colocado à disposição da autora dentro do prazo de 

um mês estabelecido no art. 18 do CDC. Discute-se, todavia, se o referido vício teve 

o condão de ensejar o dever de indenização por danos materiais e morais.

Quanto à reparação pelo dano material, consistente na substituição do 

veículo defeituoso, a Corte de origem entendeu devida, com base no art. 18, § 3º, 

do CDC. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido (e-STJ fl. 

424/425):

Portanto, há de se considerar o pleito da autora, entendendo que os 

consumidores, nas hipóteses previstas no art. 18, do Código de 

Defesa do Consumidor, são, via de regra, obrigados, a submeter a 

coisa adquirida com vício à reparação dos defeitos, como procedido 

pela ora apelada.

Somente após infrutífera tentativa, pode ser pleiteada a substituição 

do produto, como feito no caso presente, restando, assim 

equilibradas as relações entre o fornecedor e o consumidor: a 

substituição do produto somente se opera quando infrutíferas as 

tentativas de saneamento dos defeitos.

Contudo, esta regra tem sua exceção, pois se a substituição das 

partes viciadas ocasionarem o comprometimento das qualidades 

essenciais do produto, assim como lhe causar depreciação no valor, 

poderá o consumidor se valer do disposto no art. 18, § 3º do Código 

de Defesa do Consumidor, isto é, exigirá a substituição integral do 

produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço, 

situação esta que se enquadra perfeitamente no presente caso.

Alega a recorrente que não houve perícia, a qual seria imprescindível 

para a comprovação de que, a despeito do reparo tempestivo, o bem teve seu valor 

de mercado depreciado. 

Não houve, todavia, alegação, no recurso especial, de violação de 

regra processual concernente à produção de prova. Alega a recorrente apenas que 

o conserto foi realizado no prazo estabelecido no § 1º, do art. 18 do CDC, o que, no 

seu entender, afastaria o direito à substituição do veículo por outro novo.

Ocorre que o acórdão recorrido, com base nos elementos de prova 

constantes dos autos, concluiu que fora demonstrada a depreciação do bem, 

mesmo solucionado o problema no prazo legal, o que faz incidir a regra do § 3º do 
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art. 18 do CDC, assim redigido:

"O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° 

deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a 

substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou 

características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de 

produto essencial."

Rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, com base nas 

provas constantes dos autos, acerca da depreciação do veículo após o reparo, não 

é possível no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ).

Passo a análise do dano moral.

O acórdão recorrido considerou indenizável o desgaste emocional da 

consumidora, porque teve que esperar o guincho para levar seu carro para o 

conserto e porque foi impedida de desfrutar dos benefícios advindos da aquisição 

de um veículo novo.

A prevalecer, portanto, o entendimento do acórdão recorrido qualquer 

defeito em carro novo manifestado em via pública implicaria dano moral passível de 

indenização.

A jurisprudência do STJ, em hipóteses de defeito em veículo, 

orienta-se, todavia, no sentido de que hão há dano moral quando os fatos narrados 

estão no contexto de meros dissabores, sem abalo à honra e à dignidade do autor. 

Nesse sentido, entre outros:

"Indenização. Danos materiais e morais. Defeito do veículo. 

Precedentes da Corte.

1. Já assentou a Corte em diversas oportunidades que em casos 

como o presente existe solidariedade entre fabricante e fornecedor.

2. Não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto 

de meros dissabores, sem abalo à honra do autor.

3. Os juros legais devem ser calculados em 0,5% ao mês até a 

entrada do novo Código Civil e a partir daí de acordo com o 

respectivo art. 406.

4. Recursos especiais conhecidos e providos, em parte."

(Resp 664.115, rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, 

jul. 2/5/2006) 

"Código de Defesa do Consumidor. Compra de veículo novo 

com defeito. Incidência do art. 18 do Código de Defesa do 

Consumidor. Responsabilidade solidária do fabricante e do 
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fornecedor. Indenização por danos materiais e morais. 

Precedentes da Corte.

1. Comprado veículo novo com defeito, aplica-se o art. 18 do Código 

de Defesa do Consumidor e não os artigos 12 e 13 do mesmo 

Código, na linha de precedentes da Corte. Em tal cenário, não há 

falar em ilegitimidade passiva do fornecedor.

2. Afastada a ilegitimidade passiva e considerando que as instâncias 

ordinárias reconheceram a existência dos danos, é possível passar 

ao julgamento do mérito, estando a causa madura.

3. A indenização por danos materiais nos casos do art. 18 do Código 

de Defesa do Consumidor esgota-se nas modalidades do respectivo 

§ 1º.

4. Se a descrição dos fatos para justificar o pedido de danos morais 

está no âmbito de dissabores, sem abalo à honra e ausente situação 

que produza no consumidor humilhação ou sofrimento na esfera de 

sua dignidade, o dano moral não é pertinente.

5. Recurso especial conhecido e provido, em parte.

REsp. 554.876, rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, 

3ª Turma, jul. 17/2/2004).

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMORA 

EXCESSIVA NO REPARO DE VEÍCULO CAUSADA PELO TARDIO

FORNECIMENTO DE PEÇAS PELA FABRICANTE E EXECUÇÃO 

INADEQUADA E MOROSA DOS SERVIÇOS PELA 

CONCESSIONÁRIA. PROVA TÉCNICA. DESNECESSIDADE DA 

VISTORIA DO AUTOMÓVEL EM FACE DA NATUREZA DA 

DISCUSSÃO E DOS ELEMENTOS FÁTICOS EXAMINADOS PELO 

PERITO. DANOS MATERIAL E MORAL CONCEDIDOS PELO 

TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL QUE DISCUTE. O 

INCABIMENTO DA SEGUNDA VERBA. AUSÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DO DANO MORAL. 

EXCLUSÃO.

I. Não é de se aplicar a regra do art. 406, parágrafo único, III, do 

CPC, obstativa da prova técnica, se ela podia ser realizada, como 

restou demonstrado pelas instâncias ordinárias, independentemente 

da vistoria do próprio veículo sinistrado, então já alienado, eis que o 

ressarcimento pleiteado pela autora dirige-se à demora da empresa 

fabricante das peças e da concessionária na reparação dos defeitos, 

o que pode ser apurado, de modo consistente, pela análise da 

documentação alusiva ao conserto e dos procedimentos usuais na 

execução de serviços dessa natureza.

I I. Indevida a indenização por dano moral, por não compreendida a

hipótese em comento nas situações usualmente admitidas de 
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concessão da verba, que não se confundem com percalços da vida 

comum, cujos incômodos, aqui, foram grandemente atenuados ou 

eliminados pelo uso de outros meios rápidos e eficientes de 

transporte, cujo ressarcimento foi igualmente determinado pelo 

Tribunal estadual. 

I I I. Recurso conhecido e, em parte, provido

(REsp 217.916, rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, 

jul. 24/10/2004)

Apenas em situações excepcionais, quando, por exemplo, o 

consumidor necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar o 

veículo adquirido, a jurisprudência desta Corte tem considerado cabível indenização 

por dano moral em decorrência de defeito em veículo zero quilômetro, o que não se 

verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 13.600/RN, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 1.9.2011; REsp 912.772/RS 

Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 

11.11.2010). 

Observo que a situação experimentada pela recorrida não teve o 

condão de expô-la a perigo, vexame ou constrangimento perante terceiros. Não há 

que se falar em intenso abalo psicológico capaz de causar aflições ou angústias 

extremas à ora recorrida. Trata-se de situação de mero aborrecimento ou dissabor, 

não suscetível, portanto, de indenização por danos morais. Nesse sentido.

Observo : 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO 

DE REFRIGERANTE CONTENDO INSETO. DANO MORAL. 

AUSÊNCIA. 

(...) 

2. "O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, 

mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos 

fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito 

de quem ela se dirige" (AgRgREsp nº 403.919/RO, Quarta Turma, 

Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03). 

3. Recurso especial conhecido e provido. 

(REsp 747.396/DF, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, 

QUARTA TURMA, DJe de 22.3.2010) 

Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto por 
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ALVEMA - ALCÂNTARA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA e dou parcial provimento 

ao recurso especial interposto por FIAT AUTOMÓVEIS S/A, para afastar o dever de 

indenização por danos morais.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

 
 

Número Registro: 2011/0008261-0 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.232.661 / MA

Números Origem:  0133982010            108642010             133982010             306613120088100000

PAUTA: 03/05/2012 JULGADO: 03/05/2012

Relatora
Exma. Sra. Ministra  MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUGO GUEIROS BERNARDES FILHO

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : FIAT AUTOMÓVEIS S/A
ADVOGADO : LUANA O VIEIRA E OUTRO(S)
RECORRENTE : ALVEMA - ALCÂNTARA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
ADVOGADO : CARLOS FREDERICO TAVARES DOMINICE E OUTRO(S)
RECORRIDO : MARGARETH LIMA DA SILVA CARDOSO LIMA
ADVOGADO : JEZANIAS DO RÊGO MONTEIRO

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Indenização por Dano 
Material

CERTIDÃO

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

A Quarta Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso especial de Alvema - 
Alcântra Veículos e Máquinas LTDA e deu parcial provimento ao recurso especial de Fiat 
Automóveis S/A, nos termos do voto da Senhora Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Raul Araújo votaram com a 
Sra. Ministra Relatora. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.232.661 - MA (2011/0008261-0)
  

VOTO

 RECURSO ESPECIAL Nº: 1232661/MA

O SR. MINISTRO MARCO BUZZI: Sr. Presidente, eminentes Pares, tenho em 

mãos o precedente da própria Ministra Isabel Gallotti, o Recurso Especial nº 

1.232.621/MA, em que se destaca que a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça orienta-se no sentido de ser cabível a indenização por dano moral quando o 

consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por 

diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido, 

admitindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em 

recurso especial, reexaminar o valor a título de indenização por danos morais 

quando ínfimo ou exagerado.

 Confesso a V. Exas. que, para preservar a uniformidade do 

entendimento desta Casa, pois este não é um tribunal de justiça, como 

insistentemente tenho dito, é um tribunal de uniformização nacional, mas, 

intimamente, reputo que é um grande incômodo um cidadão comprar um carro zero 

quilômetro e parar no meio da rua. Eu morreria de raiva e de ódio num momento 

desses. Mas aqui não julga o Marco Aurélio, julga alguém que ocupa um órgão 

jurisdicional. Então, em nome de se manter a segurança jurídica, que é necessária 

aos tribunais superiores, acompanho o voto e não divirjo dele enquanto um 

operador do Direito, não divirjo, é um voto jurídico muito bem dado, como são todos 

os votos da Ministra Isabel Gallotti. Mas, aqui entre nós, eu morreria de ódio em um 

momento desses, mas para o homo medius  não passa de um mero dissabor.

 Não conheço do recurso especial interposto por Alvema - Alcântara 

Veículos e Máquinas Ltda. e dou parcial provimento ao recurso especial interposto 

por Fiat Automóveis S/A para afastar o dever de indenizar por danos morais, 

acompanhando o voto da eminente Relatora.
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PRESIDENTE O SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO

RELATORA A SRA. MINISTRA ISABEL GALLOTTI

QUARTA TURMA - SESSÃO DE JULGAMENTO 3/5/2012

MINISTRO MARCO BUZZI

MINISTRO
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