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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS MORAIS 
E    MATERIAIS    POR    VÍCIO    NO    PRODUTO. 
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 
IRRESIGNAÇÃO.  RESPONSABILDIADE  SOLIDÁRIA 
ENTRE  OS  FORNECEDORES  PERTENCENTES  À 
CADEIA  DE  CONSUMO.  EXEGESE  DO  ART.  18  DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  NEGATIVA DE 
SEGUIMENTO AO RECURSO. AUTORIZAÇÃO EMANADA 
DO  ART.  557,  CAPUT, DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO 
CIVIL.

- Demonstrado o dever de indenizar, tal incumbência é de 
responsabilidade  solidária,  visto  ter  a  agravante  atuado 
como fornecedora na cadeia de consumo em análise.

-  “Assim,  a  solução  da  controvérsia  deve  partir  da  
principiologia do Código de Defesa do Consumidor fundada  
na solidariedade de todos aqueles que participam da cadeia  
de produção ou da prestação de serviços.” (STJ; REsp 997.993; 
Proc.  2007/0247635-6;  MG;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Luis  Felipe 
Salomão; Julg. 21/06/2012; DJE 06/08/2012).

-  “Por  se  tratar  de  relação  de  consumo,  todos  os  
fornecedores  que,  de  algum modo,  compõe  a  cadeia  de  
consumo  são  responsáveis  pelos  danos  causados  aos  
consumidores.”  (TJPB;  AC-RA  001.2007.035559-7/001;  Primeira 
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  José  Ricardo  Porto;  DJPB 
15/10/2012; Pág. 10).

V I S T O S



Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de  efeito  suspensivo, 

interposto pela Oi Móvel S/A, desafiando decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da 

Comarca  de  Campina  Grande  que,  rejeitou  a  “Exceção de Pré-Executividade” por ela
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apresentada contra título executivo judicial, fundado em decisão transitada em julgado, na 

“Ação de Danos Morais e Materiais por Vício no Produto”,  promovida por  Vera Lúcia 
Moreno de Lima.

Em suas razões  (fls.02/10),  a  recorrente  argumenta  que fora  condenada 

juntamente  com  a  empresa  Pantech  Celular  a  indenizar  a  demandante  pelo  mau 

funcionamento de um aparelho celular e, mesmo esta última sendo a real responsável 

pela demanda, a Oi Móvel S/A realizou o pagamento de metade do valor da condenação 

em danos morais e materiais, totalizando o valor de R$ 8.915,41 (oito mil, novecentos e 

quinze  reais  e  quarenta  e  um  centavos),  quando  a  outra  empresa  demandada 

permaneceu inadimplente.

Assim, rebela-se contra decisão do juízo  a quo,  que deferiu o pedido de 

execução do restante da quantia indenizatória  em face da agravante,  quando já  teria 

adimplido a sua parcela da condenação.

Ademais,  assevera  ser  incontestável  que  o  saldo  remanescente  a  ser 

executado deve perdurar apenas em desfavor da Pantech Celular, tendo em vista que, 

apesar da condenação ser solidária, a referida demandada é plenamente solvente.

Ao  final,  com  base  nessas  explanações,  requer  a  concessão  de  efeito 

suspensivo  ao  presente  recurso,  para  suspender  o  feito  executório,  impedindo  a 

realização da penhora dos valores, sem antes proceder com as tentativas de pagamento  

e sequestro de bens da Pantech Celular.

Acostou documentos – fls. 13/491.

Efeito suspensivo negado – fls. 503/505.

Pedido  de  reconsideração  formulado  às  fls.  510/515  e  indeferido  às  fls. 

527/529.
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Informações prestadas às fls. 524.

Contrarrazões apresentadas às fls. 514/522.

Parecer do Ministério Público às fls. 533/534, sem manifestação quanto ao 

mérito do recurso.

É o relatório. 

DECIDO.

Mantenho-me fiel a posição esposada por ocasião da apreciação do pedido 

liminar. Por isso, permito-me reproduzir o que fora afirmado naquela oportunidade, eis 

que suficiente ao caso, in verbis:

“Como pode ser visto do relato acima, o pedido de liminar  
recursal formulado pelo agravante é no sentido de que seja  
suspensa a  constrição dos valores  executados,  tendo em 
vista ter quitado a sua parte da condenação.

Nos precisos termos do art. 558, da Lei Adjetiva Civil, para  
que haja a suspensão da decisão (Art.  527, III,  do CPC),  
torna-se  necessária  a  comprovação  da  “relevância  do 
fundamento  esposado”,  bem  como  “a  possibilidade  da  
ocorrência de lesão irreparável ao direito perseguido”.

Em sede  de  pleito  de  urgência,  formulado  em agravo de  
instrumento,  não  é  oportuna  a  análise  aprofundada  das  
questões atinentes ao processo, sob pena de decidir-se o  
próprio mérito.

Portanto, neste momento processual, a falta de quaisquer  
dos elementos acima referidos acarretará o indeferimento do  
pedido de efeito suspensivo, de modo que, se na análise de  
um ficar  comprovada  a  sua  ausência,  desnecessária  é  a  
aferição do outro.

Pois bem.  
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De pronto, verifico a inexistência da fumaça do bom direito  
necessária  ao  deferimento  do pleito  disposto  no presente  
instrumento. 

É  que  demonstrado  o  dever  de  indenizar, tal 
incumbência é de responsabilidade solidária, visto ter a  
agravante  atuado  como  fornecedora  na  cadeia  de  
consumo em análise.

Com relação ao tema,  vejamos o que prevê o Código de  
Defesa do Consumidor:

Art.  18.  Os fornecedores de produtos de consumo duráveis  ou  
não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade  
ou  quantidade  que  os  tornem  impróprios  ou  inadequados  ao  
consumo a  que  se  destinam ou  lhes  diminuam o  valor,  assim 
como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações  
constantes  do  recipiente,  da  embalagem,  rotulagem  ou 
mensagem publicitária,  respeitadas as variações decorrentes de  
sua  natureza,  podendo  o  consumidor  exigir  a  substituição  das  
partes viciadas.

Apresento  alguns  arestos  que  cristalizam  a  tese  ora  
delineada:

RECURSO  INOMINADO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  
CONSUMIDOR.  VÍCIO  DO  PRODUTO.  NOTEBOOK. Produto 
encaminhado para assistência técnica. Demora para solucionar o  
problema, vencido o trintídio legal previsto no artigo 18, §1º, do  
CDC,  mesmo  com  a  intervenção  do  procon.  Descaso  com  o  
consumidor.  Responsabilidade do comerciante, porque integra a 
cadeia de fornecedores que deve resolver o problema no trintídio  
legal. Dano  extra  rem.  Danos  morais  excepcionalmente  
verificados.  Precedentes.  O  art.  18  do  CDC  estabelece  a 
solidariedade  na  cadeia  de  consumo  por  vícios  que  se 
estende desde o fabricante ao comerciante. Portanto, não há  
como afastar a responsabilidade solidária da recorrida pelo  
vício do produto. Incontroverso que o defeito do produto não foi  
sanado no prazo legal de trinta dias, obrigando o autor a recorrer  
ao procon. Dano moral excepcionalmente configurado, no caso,  
tendo em vista a total desconsideração para com o consumidor.  
Quantum indenizatório  fixado  na  origem em R$  1.500,00,  pois  
valor adequado às peculiaridades do caso concreto e de acordo  
com o patamar habitualmente utilizado pela turma em situações  
análogas. Recurso provido.1 (Grifo nosso)

JUIZADOS  ESPECIAIS  CÍVEIS.  CONSUMIDOR.  VÍCIO  DO 
PRODUTO.  RESCISÃO  CONTRATUAL.  DANO  MORAL,  NA 
HIPÓTESE,  CONFIGURADO.  INDENIZAÇÃO  RAZOÁVEL  E 

1 TJRS; RecCv 735-23.2012.8.21.9000; Caxias do Sul; Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Des. Fábio  
Vieira Heerdt; Julg. 28/06/2012; DJERS 04/07/2012.
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PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O 
art.  18  da  Lei  n.  8.078/90  dispõe  que  os  fornecedores  de  
produtos  respondem  solidariamente  pelos  vícios  de  
qualidade  que  os  tornem  impróprios  ou  inadequados  ao  
consumo a que se destinam, podendo o consumidor optar, na 
forma do inciso I do § 1º do dispositivo legal referido, pela  
rescisão contratual com a devolução do preço pago, o que  
revela o acerto da r.  Sentença proferida. 2.  Na hipótese,  foi  
adquirido  ""notebook""  que  apresentou  defeito  poucos  meses 
após a compra, sem que o consumidor lograsse qualquer solução 
para  o  singelo  problema.  Ressalte-se  a  ausência  da  ré,  ora  
recorrente,  à  audiência  marcada  pelo  procon  e  a  falta  de  
justificativa  ou  informação  adequada  ao  consumidor,  razão  da  
deflagração  da  presente  demanda  judicial,  revelando-se  a 
marcante  ineficiência  do  fornecedor  e  a  preterição  das  claras  
disposições normativas da Lei n. 8.078/90. A situação fática foi  
adequadamente valorada pelo juízo de origem como hábil a violar  
a dignidade do consumidor, configurando o dano moral passível  
de indenização pecuniária. 3. Se foram devidamente observados 
os  princípios  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade  que  
informam a fixação da indenização do dano moral,  a respectiva  
condenação  merece  ser  confirmada.  4.  Recurso  conhecido  e 
improvido.  Sentença mantida por seus próprios fundamentos.  A  
Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art.  
46 da Lei nº 9.099/95. Condenada a recorrente ao pagamento das  
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% 
(dez) do valor da condenação.2 (Grifei)

Desta feita, restando comprovada a existência de defeito do  
produto,  pode o consumidor pleitear direito à reparação  
por danos morais e materiais de qualquer dos entes que  
compõem a cadeia de consumo, o que inclui a OI Móvel  
S/A.

Realizadas  essas  considerações,  não  vislumbro,  
inicialmente, a “relevância do fundamento esposado”, para  
que seja concedida a medida de urgência neste agravo.

Ante o exposto, ausente um dos requisitos para a concessão  
de efeito suspensivo ao presente recurso, qual seja o fumus  
boni iuris, INDEFIRO o pedido de liminar formulado nesta  
irresignação.” (Grifos no original) (fls. 503/505)

Com efeito,  diante da solidariedade na cadeia de consumo por vícios no 

produto que se estendem desde o fabricante até o comerciante, não há como dividir a 

indenização como requer a agravante, tendo em vista que o consumidor prejudicado pode 

2 TJDF; Rec 2011.07.1.004051-4; Ac. 555.806; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito  
Federal; Relª Juíza Sandra Reves Vasques Tonussi; DJDFTE 19/12/2011; Pág. 324.
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requerer  a  reparação em sua totalidade de qualquer  um dos fornecedores,  conforme 

dispões o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

No  mesmo trilhar  de  entendimento,  colaciono  julgados  desta  Corte  e  do 

Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 
DANOS  MORAIS  E  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  CURSO  DE 
PÓS-GRADUAÇÃO  EM DIREITO.  AULAS TELEPRESENCIAIS.  
ALUNO ENCARREGADO DE MONITORAR A TURMA.  BOLSA 
DE ESTUDOS. DESENTENDIMENTOS COM AS INSTITUIÇÕES  
DE ENSINO COLIGADAS.  ENCERRAMENTO DA MONITORIA.  
DEVER  DE PAGAR A MENSALIDADE.  SUPOSTA  VIOLAÇÃO 
AO  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL  E  AO  PRINCÍPIO  DA 
CONFIANÇA.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  ACERCA  DA 
ILEGALIDADE DA CONDUTA.  IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  
RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA 
DO  PRIMEIRO  PROMOVENTE.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.  
SOLIDARIEDADE PELO DEFEITO NO SERVIÇO. ART. 18 DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚPLICA DESPROVIDA E 
QUESTÃO  PRÉVIA  REJEITADA.  APELAÇÃO  CÍVEL.  INVER-  
SÃO DO ÔNUS DA PROVA. CRITÉRIO DO JUIZ. ART. 6º, VIII,  
DO  CDC.  IMPOSSIBILIDADE  DE  INVERTER  O  MISTER 
PROBATÓRIO  EM  SEDE  DE  RECURSO.  PRECEDENTES.  
AUSÊNCIA  DE  EVIDÊNCIAS  DO  FATO  CONSTITUTIVO  DO 
DIREITO DO AUTOR. ART. 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. DESPROVIMENTO DO APELO E DA SÚPLICA ADESIVA.  
Por se tratar de relação de consumo, todos os fornecedores  
que,  de  algum  modo,  compõe  a  cadeia  de  consumo  são  
responsáveis  pelos  danos  causados  aos  consumidores. 
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do art.  
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus  
da prova em favor do consumidor fica a critério do Magistrado, o  
qual  deve utilizar  as  regras  de experiência  para  tanto.  Não se  
pode inverter o ônus da prova em sede de recurso, posto que o  
momento  adequado  seria  durante  a  fase  de  cognição,  
preferencialmente  no  saneamento  do  processo,  conforme  se  
observa  no  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Ao  
distribuir  o  ônus  da  prova  entre  os  litigantes,  o  Código  de 
Processo Civil  determinou  que  o  fato  constitutivo  do direito  do  
autor deveria ser demonstrado por ele.”3 (Grifei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANÚNCIO  
ERÓTICO FALSO PUBLICADO EM SITES DE CLASSIFICADOS  
NA  INTERNET.  DEVER  DE  CUIDADO  NÃO  VERIFICADO.  

3 TJPB; AC-RA 001.2007.035559-7/001; Primeira  Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des. José Ricardo  
Porto; DJPB 15/10/2012; Pág. 10. 
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SERVIÇOS  PRESTADOS  EM  CADEIA  POR  MAIS  DE  UM  
FORNECEDOR. SITE DE CONTEÚDO QUE HOSPEDA OUTRO.  
RESPONSABILIDADE CIVIL DE TODOS QUE PARTICIPAM DA  
CADEIA  DE  CONSUMO.  1.  No  caso,  o  nome  do  autor  foi  
anunciado em sites de classificados na internet,  relacionando-o  
com  prestação  de  serviços  de  caráter  erótico  e  homossexual,  
tendo sido informado o telefone do local do seu trabalho. O sítio  
da  rede  mundial  de  computadores  apontado  pelo  autor  como  
sendo o veiculador do anúncio difamante - ipanorama. Com - é de 
propriedade da ré TV Juiz de Fora Ltda., a qual mantinha relação  
contratual com a denunciada, Mídia 1 Publicidade Propaganda e 
Marketing,  proprietária do portal  O Click,  que se hospedava no  
site da primeira ré e foi o disseminador do anúncio. Este último (O  
Click)  responsabilizava-se  contratualmente  pela  "produção  de 
quaisquer  dados  ou  informações  culturais,  esportivas,  de 
comportamento, serviços, busca, classificados, webmail e outros  
serviços de divulgação".  2.  Com efeito,  cuida-se de relação de 
consumo  por  equiparação,  decorrente  de  evento  relativo  a  
utilização  de  provedores  de  conteúdo  na  rede  mundial  de  
computadores,  organizados  para  fornecer  serviços  em  cadeia 
para os usuários, mediante a hospedagem do site "O click" no site  
"ipanorama. Com".  3. Assim, a solução da controvérsia deve  
partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor  
fundada na solidariedade de todos aqueles que participam da  
cadeia  de  produção  ou  da  prestação  de  serviços. Para  a 
responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo,  
apura-se a responsabilidade de um deles, objetiva ou decorrente 
de culpa, caso se verifiquem as hipóteses autorizadoras previstas  
no CDC. A responsabilidade dos demais integrantes da cadeia de 
consumo,  todavia,  não decorre de seu agir  culposo ou de fato 
próprio, mas de uma imputação legal de responsabilidade que é  
servil ao propósito protetivo do sistema. 4. No caso em apreço, o  
site  O  click  permitiu  a  veiculação  de  anúncio  em  que,  
objetivamente,  comprometia  a  reputação  do  autor,  sem  ter  
indicado nenhuma ferramenta apta a controlar  a idoneidade da  
informação.  Com efeito,  é exatamente  no fato de o veículo  de  
publicidade não ter se precavido quanto à procedência do nome,  
telefone  e  dados  da  oferta  que  veiculou,  que  reside  seu  agir  
culposo,  uma  vez  que  a  publicidade  de  anúncios  desse  jaez 
deveria ser precedida de maior prudência e diligência, sob pena  
de se chancelar  o linchamento moral e público de terceiros. 5.  
Mostrando-se evidente a responsabilidade civil da empresa Mídia  
1  Publicidade  Propaganda  e  Marketing,  proprietária  do  site  O 
click,  configurada  está  a  responsabilidade  civil  da  TV  Juiz  de  
Fora,  proprietária  do site  ipanorama.  Com,  seja  por  imputação  
legal  decorrente  da  cadeia  de  consumo,  seja  por  culpa  in  
eligendo.  6.  Indenização  por  dano  moral  arbitrada  em  R$ 
30.000,00 (trinta mil  reais).  7.  Recurso Especial  provido.”4 (Grifo 
nosso)

4STJ; REsp 997.993; Proc. 2007/0247635-6; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg.  
21/06/2012; DJE 06/08/2012.
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Alfim,  cumpre  salientar  a  possibilidade  da  concessionária  de  telefonia 

ingressar  com  ação  regressiva  contra  a  Pantech  Celular,  fabricante  do  aparelho 

defeituoso,  haja  vista  que  aquele  que  paga  o  débito  pode  cobrar  dos  demais  suas 

respectivas partes, conforme preceitua o art. 283 do Código Civil Pátrio:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a  
exigir  de  cada um dos co-devedores  a sua quota,  dividindo-se  
igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se 
iguais,  no débito,  as partes de todos os co-devedores.” (Código 
Civil Brasileiro)

Ante o exposto,  nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, 

para manter inalterada a decisão de 1º grau.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 27 de janeiro de 2015.

Des. José Ricardo Porto
             RELATOR            

J12/R08
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