
 

  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 
COMARCA DE CASCAVEL 

3 º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CASCAVEL - PROJUDI 
Avenida Tancredo Neves, 2320 - Fórum - Alto Alegre - Cascavel/PR - CEP: 85.801-900 - Fone: (45) 3392-5069 - Celular: (45) 

3392-5119 - E- mail: cas-17vj-s@tjpr.jus.br 

Classe Processual: Procedimento do Juizado Especial Cível 
Assunto Principal: Práticas Abusivas 
Processo nº: 0031319-67.2021.8.16.0021 
Polo Ativo(s): ______________ 
Polo Passivo(s): AMERICANAS S.A. 
             APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. 

  

Vistos. 

Trata-se de ação de obrigação de dar cumulada com pedido de indenização por danos morais que _____ 
move em face de Apple Computer Brasil Ltda. e de Americanas S/A. 

Relatório dispensado (artigo 38 da Lei n.º 9.099/95). 

Passo ao julgamento antecipado do mérito, porque assim solicitam as partes e porque suficientes os 
documentos juntados aos autos (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). 

DECIDO 

Os fundamentos da sentença, ainda mais no sistema dos Juizados Especiais, devem primar pela 
objetividade, simplicidade, informalidade e precisão, a fim de permitirem celeridade na resolução dos 
conflitos (art. 2° da Lei n° 9.099/95), sem prejuízo do enfrentamento das questões importantes suscitadas 
pelas partes e da exposição do convencimento motivado do juiz (art. 371 do CPC c/c artigos 5° e 6° da 
Lei n° 9.099/95). Norteando-se por tais preceitos, passa-se a decidir. 

1 . PRELIMINARMENTE 

 Da incompetência do Juízo 2.1 

Rejeita-se a alegação de que a causa é complexa. Não há controvérsia fática que demande a intervenção 
de perito, pois o que se discute é se pode ou não ser vendido aparelho   sem carregador e fone smartphone 
de ouvido. A questão é, pois, exclusivamente de direito. 

2.2  Da ilegitimidade passiva 

Mantém-se a Americanas no polo passivo, pois a discussão trazida pela autora gira em torno da existência 
de suposta prática abusiva, consistente em venda casada, pela qual, solidariamente, podem ser 
responsabilizados todos os integrantes da cadeia de fornecimento: fabricante e comerciante, no caso. 

2 . MÉRITO 

2.1  Prejudicial de decadência 

Não se discute nos autos a existência de vício do produto, razão pela qual não se aplicam os prazos 
decadenciais do artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor. A autora controverteu a prática de 
suposta venda casada, em relação à qual os prazos são prescricionais, não decadenciais. 
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2.2 Do mérito propriamente dito 

Cinge-se a controvérsia em definir se as reclamadas têm ou não o dever de entregar à autora um carregador 
e um fone de ouvido para que ela possa utilizá-los em seu iPhone 11 128Gb Black, adquirido em 
12/01/20201. 

Incontroversamente (artigo 374, III, do Código de Processo Civil), a partir dessa geração todos os iPhones 
são vendidos sem aqueles componentes. 

Ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois as litigantes se enquadram nas definições de 
consumidor e de fornecedor delineadas nos artigos 2º e 3º daquele Diploma, sendo certo que a reclamante 
era a destinatária final do produto fabricado e comercializado pelas reclamadas. 

Da análise do conjunto probatório se constata que as pretensões deduzidas são improcedentes. 

Com todo o respeito, não prospera a pretensão da autora de ver as rés condenadas a entregarem o carregador 
e o fone de ouvidos. Este último é um mero acessório dispensável, que apenas viabiliza ao usuário do 
aparelho uma forma alternativa de ouvir e falar ao aparelho. 

Quanto ao carregador, não é crível a tese de que a consumidora não tinha ciência de que ele não 
acompanhava o iPhone. 

A fabricante anunciou ostensivamente em seu site e houve divulgação nas mídias especializadas acerca 
dessa novidade. Conforme comprovou a defesa, a embalagem do produto é clara que contém o aparelho 
iPhone, 1 cabo de USB-C para Lightning e documentação. Da análise dos elementos probatórios, portanto, 
constata-se que a reclamada cumpriu o dever de informação (artigo 6º, III do CDC). 

Assim, a aquisição de modelo de celular que não acompanha carregador e fone de ouvido foi opção da 
autora. Existem no mercado inúmeros aparelhos que vêm acompanhados desses itens, inclusive outros 
modelos de iPhones, o que rechaça a tese de venda casada indireta. À consumidora, não lhe agradando essa 
nova política, bastava não comprar o produto da marca. 

Oportuno destacar que após a opção da ré de não entregar o conector da tomada, foi modificada a saída do 
cabo fornecido ao consumidor, que passou a ser do tipo USB-C, passível de encaixe praticamente universal. 
Ou seja, hoje em dia é possível afirmar que o iPhone é recarregável, com o seu cabo, em qualquer conector 
de outras marcas. 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IPHONE MODELO 11. ALEGAÇÃO DO 

AUTOR DE QUE FOI SURPREENDIDO AO PERCEBER QUE O MODELO ADQUIRIDO VEM 

DESACOMPANHADO DE CARREGADOR E FONES DE OUVIDO. SENTENÇA QUE JULGOU 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO E CONDENOU AS RÉS NA OBRIGAÇÃO DE 

RESTITUIR AO AUTOR O VALOR REFERENTE AO CARREGADOR. RECURSO INTERPOSTO 

PELA APPLE QUE COMPORTA PROVIMENTO - POLÍTICA DA EMPRESA DE NÃO VENDER 

ESSE MODELO DE IPHONE COM O CARREGADOR E OS FONES DE OUVIDO INCLUSOS 

NAS CAIXAS - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - INFORMAÇÃO QUE SE ENCONTRA 

EXPRESSA NO SITE E NA CAIXA DO CELULAR - OPÇÃO QUE FOI DO CONSUMIDOR 

DIANTE DA EXPRESSIVA OFERTA DE MODELOS DE CELULARES 
NO MERCADO - RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. (...) 2- 

Respeitado o entendimento do MM. Juízo "a quo", o recurso comporta acolhimento. Inicialmente, cabe 

consignar que a experiência comum demonstra que toda pessoa que se dispõe a comprar um celular de 

valor elevado, como é o caso dos aparelhos Iphone, realiza ampla e prévia pesquisa acerca das 

características de cada modelo, detalhes, cores, etc, não sendo crível a afirmação do autor de que foi 

surpreendido com a ausência do carregador e fones de ouvido. Trata-se de informação que consta do site 



 

da Apple, no site das Casas Bahia e também na caixa do aparelho adquirido (fl. 75/76). Assim, a aquisição 

de modelo de celular que não acompanha carregador e fones de ouvido foi opção do autor, dada que existem 

no mercado inúmeros aparelhos que vêm acompanhados desses itens, inclusive outros modelos de Iphones. 

De outro lado, é política da empresa não vender esse modelo de Iphone com o 
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carregador e os fones de ouvido inclusos nas caixas. Não se trata de defeito do produto. Também não se 

vislumbra falha no dever de informação, tendo as rés agido de modo esperado. Ao consumidor, em não lhe 

agradando essa nova política, basta não comprar o produto dessa marca. Em que pese o entendimento do 

magistrado "a quo", não se colhe a tese da essencialidade do carregador do Iphone, visto que podem 

ser facilmente encontrados no mercado inúmeros adaptadores de energia das mais variadas marcas, 

que bem se acoplam ao conector do Iphone. 3- Ante o exposto, vota-se pelo provimento do recurso 

inominado para julgar improcedente a ação. Custas e honorários incabíveis na espécie. (TJ-SP - RI: 

10136203020218260001 SP 1013620-30.2021.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, 

Data de Julgamento: 30/11/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/11/2021) 

Dessa forma, não vislumbro ato ilícito por parte das fornecedoras, que agiram no exercício do seu direito à 
livre iniciativa, mas respeitando as balizas do direito do consumidor através do cumprimento do dever de 
informação, comprovadamente prestado. Por tudo isso, é não se acolhem as pretensões obrigacional e 
indenizatória (esta última, por ausência dos elementos dos artigos 186 e 927 do Código Civil). 

3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial. 

Sem custas e sem honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95). 

Indefiro os benefícios da gratuidade da justiça ao reclamante, pois a aquisição de smartphone de quase 
cinco mil reais indica que possui condições de arcar com as custas recursais. 

Havendo interesse em recorrer, a parte recorrente e não beneficiária da gratuidade da justiça deverá pagar, 
a título de custas recursais, o valor equivalente a 3% (três por cento) do valor da causa, observados os 
limites mínimo e máximo dados pela Lei Estadual n.º 18.413/2014 e suas atualizações posteriores (vide 
Decretos no site do TJPR). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cascavel-PR, datado eletronicamente. 

JAQUELINE ALLIEVI 

Juíza de Direito 


