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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PODER JUDICIÁRIO 

1º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital - Eduardo 

Luz 

Rua José da Costa Moellmann, 197, Sala 17 - Bairro: Centro - CEP: 88020-170 - Fone: 
(48)3287-6744 - WhatsApp (48)3287-6744 - Email: capital.juizadocivel1@tjsc.jus.br 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5008760- 

56.2022.8.24.0091/SC 

AUTOR: ----- 

RÉU: ----- 

SENTENÇA 

I – Relatório dispensado (Lei n. 9.099/95 – art. 38, caput). 

II - Fundamentação 

Trata-se de ação condenatória de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais ajuizada por ----- em face de -----. 

Em síntese, narra a autora que após adquirir um aparelho 

celular fabricado pela ré (Iphone 12 64 GB), pelo valor de R$ 4.499,00 

(quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais), foi surpreendida com a 

ausência do carregador do aparelho, o que inviabilizaria seu uso. 

Alegou haver ilegalidade nesta conduta, considerando a 

presença de prática comercial abusiva de venda casada, vedada pelo CDC. 

Contestação no Ev. 14. 

Réplica no Ev. 19. 

Na sequência, vieram os autos conclusos para sentença. 

Passa-se a fundamentar e decidir. 

Sem questões preliminares a serem apreciadas, passa-se, 

de pronto, ao exame do mérito. 

Julgamento Antecipado do Mérito 

Na forma do art. 355, I do CPC, o presente caso comporta 
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julgamento antecipado do mérito, por prescindir de aprofundamento na 

instrução probatória. Os documentos carreados aos autos são, a bem da 

verdade, suficientes para o sentenciamento imediato do feito. 

Aplicação do CDC e Inversão do Ônus da Prova 

É incontestável a incidência da legislação consumerista no 

caso em tela, uma vez que, sem maiores esforços, nota-se a presença dos 

requisitos contidos nos arts. 2º e 3º do CDC. 

Ademais disso, revelando-se manifesta a hipossuficiência 

probatória da parte autora frente à parte ré, bem como por serem dotadas 

de verossimilhança as alegações contidas na inicial, forçoso concluir pela 

necessidade de inverter o ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do CDC. 

Da ausência de Prática Comercial Abusiva 

Sobre a prática comercial abusiva popularmente conhecida 

como "venda casada", prevê o Código de Defesa do Consumidor: 

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 

práticas abusivas:   

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao 

fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, 

a limites quantitativos; 

Referido dispositivo legal objetiva proibir que os 

consumidores sejam submetidos a extrema desvantagem e injustiça, ao se 

condicionar o fornecimento de um produto ou serviço à aquisição de outro 

produto ou serviço. Neste caso, é evidente que o consumidor se encontra 

em situação penosa, motivo pelo qual o CDC veda a conduta, à luz da 

principiologia constante da lei que busca proteger a parte vulnerável da 

relação de consumo. 

Sobre o tema, ensina a doutrina de Cláudia Lima Marques: 

Venda casada: Tanto o CDC como a Lei Antitruste proíbem que o 

fornecedor se prevaleça de sua superioridade econômica ou técnica 

para determinar condições negociais desfavoráveis ao consumidor. 

Assim, proíbe o art. 39, em seu inciso I, a prática da chamada venda 

'casada', que significa condicionar o fornecimento de produto ou 

serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço. O inciso ainda 

proíbe condicionar o fornecimento, sem justa causa, a limites 

quantitativos. A jurisprudência assentou que a prática de venda casada 

não pode ser tolerada, mesmo se há uma benesse para o consumidor 

incluída nesta prática abusiva, pois apenas os limites quantitativos e 

que podem ser valorados como justificados ou com justa causa. 

(BENJAMIN, Antonio 
 Herman;  MARQUES,  Cláudia  Lima;  MIRAGEM, 

Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 763). 

No mesmo sentido, a doutrina de ANTONIO HERMAN 

BENJAMIN: 
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O Código proíbe, expressamente, duas espécies de condicionamento 

do fornecimento de produtos e serviços. 

Na primeira delas, o fornecedor nega-se a fornecer o produto ou 

serviço, a não ser que o consumidor concorde em adquirir também um 

outro produto ou serviço. É a chamada venda casada. Só que, agora, 

a figura não está limitada apenas à compra e venda, valendo também 

para outros tipos de negócios jurídicos, de vez que o texto fala em 

'fornecimento', expressão muito mais ampla. 

Na segunda hipótese, a condição é quantitativa, dizendo respeito ao 

mesmo produto ou serviço objeto do fornecimento. Para tal caso, 

contudo, o Código não estabelece uma proibição absoluta. O limite 

quantitativo é admissível desde que haja 'justa causa' para a sua 

imposição. (...). (In: GRINOVER, Ada Pellegrini [et. al.]. Código 

brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 

anteprojeto. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 324). 

Da jurisprudência do TJSC: Nos termos do art. 39, inciso I, 

do Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a prática de venda 

casada, assim entendida aquela em que o fornecimento de produto ou 

serviço é condicionado à contratação de outro (TJSC, Apelação Cível n. 

0025497-59.2013.8.24.0020, de Criciúma, rel.  Jorge Luis Costa Beber, 

Primeira Câmara de Direito Civil, j. 09-11-2017). 

No caso dos autos, analisando-se detidamente as 

circunstâncias fáticas que motivaram o ajuizamento da presente 

demanda, muito embora se possa considerar que a medida comercial da 

ré, fabricante do aparelho celular "Iphone 12", não tenha sido vista com 

bons olhos pelos consumidores, não há elementos para enquadrá-la 

como "venda casada", na forma do art. 39, I, do CDC. 

A rigor, a ré não inviabiliza o uso do celular, pois não o 

entrega ao consumidor sem o carregador, tal como alegado na inicial. O 

que não está incluído na caixa do aparelho é apenas o adaptador de 

tomada. Ou seja, o cabo de alimentação de energia (cabo USB-C) 

permanece junto com o aparelho, bastando que a consumidora o encaixe 

em aparelho eletrônico com saída USB-C para carregar o celular, em 

qualquer outro adaptador de tomada, inclusive de outras marcas, não 

necessariamente aquele fabricado pela ré Apple, ou ainda diretamente em 

interruptor de parede com saída USB-C. 

Assim, não há como entender que o funcionamento do 

produto está totalmente condicionado à aquisição do adaptador de tomada 

fabricado pela ré, razão pela qual não há prática comercial abusiva, à luz 

do art. 39, I ,do CDC. 

Ademais, verifica-se que tal informação - de que a ré não 

mais forneceria o adaptador de tomada junto com o celular - constou 

expressamente da caixa que acompanha o produto, bem como foi 

amplamente divulgada não só pela ré, mas também pela mídia, o que 

revela o cumprimento do dever de informação previsto no art. 6º. III, do 

CDC, que possui a seguinte redação: 
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Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

(...) 

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 

serviços, com especificação correta de quantidade, características, 

composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre 

os riscos que apresentem;  

Leonardo de Medeiros Garcia ensina que o princípio da 

informação, reflexo do princípio da transparência, acarreta o dever 

para o fornecedor de esclarecer ao consumidor sobre todos os 

elementos do produto ou serviço, assim como, também, de esclarecer 

sobre o conteúdo do contrato que será estipulado, sob pena de ser 

passível  de  responder  pela  falha na informação. 

(GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do consumidor. 4. Ed. 

Niterói: Impetus, 2008, p.44). 

Estabelecidas estas premissas, pode-se afirmar com 

segurança que a ré obedeceu ao comando legal previsto no CDC, não 

havendo como entender que a autora foi surpreendida com a falta do 

adaptador de tomada. 

 Sobre  o  tema  em  discussão,  embora  não  haja 

posicionamento das Turmas Recursais catarinenses, veja-se como tem se 

posicionado a jurisprudência das Turmas paulistas: 

Celular – aquisição do produto sem carregador – conhecimento no 

momento do fechamento do negócio - possibilidade de utilizar 

carregador do aparelho celular anterior ou adquirir outro fabricado 

por terceiro, com custo reduzido – não configuração de venda casada 

– recurso inominado provido - improcedência da ação.  
(TJSP;  Recurso Inominado Cível 1022516-28.2021.8.26.0562; 

Relator (a): Gustavo Gonçalves Alvarez; Órgão Julgador: 4ª Turma 
Cível - Santos; Foro de Santos - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; 
Data do Julgamento: 01/04/2022; Data de Registro: 01/04/2022) 

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR, 

MODELO IPHONE 12, DESACOMPANHADO DE CARREGADOR – 

VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – FATO PÚLICO E 

NOTÓRIO - INFORMAÇÃO PRESTADA AO CONSUMIDOR DE 
FORMA CLARA, NO MOMENTO DA COMPRA – CARREGADOR 
QUE PODE SER ADQUIRIDO DE OUTRA MARCA – 

OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA 

RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA.   
(TJSP;  Recurso Inominado Cível 0005590-27.2021.8.26.0032; 

Relator (a): Heverton Rodrigues Goulart; Órgão Julgador: 1ª Turma 

Cível; Foro de Araçatuba - Vara do Juizado Especial Cível; Data do 
Julgamento: 04/02/2022; Data de Registro: 04/02/2022) 
Direito do Consumidor. Aparelho de telefonia celular. "Bico" 

carregador USB-C que não acompanha o produto. Inexistência de 

ilegalidade. Precedente da C. Turma Recursal. Recurso provido.  

(TJSP;  Recurso Inominado Cível 1004363-63.2021.8.26.0297; 

Relator (a): Rafael Salomão Oliveira; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível 
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e Criminal; Foro de Jales - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; 

Data do Julgamento: 21/01/2022; Data de Registro: 21/01/2022) 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAL E MATERIAL – AQUISIÇÃO DE APARELHO 

CELULAR, MODELO IPHONE 11, DESACOMPANHADO DO 
ACESSÓRIO (CARREGADOR) – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA 
– INFORMAÇÃO PRESTADA AO CONSUMIDOR DE FORMA 

CLARA, TANTO NA CAIXA DO PRODUTO, COMO NAS MÍDIAS DE 

VENDA – CARREGADOR QUE PODE SER ADQUIRIDO DE 

OUTRA MARCA – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA E DE DANO 

MORAL - RECURSO INOMINADO DA EMPRESA PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO..    
(TJSP;  Recurso Inominado Cível 1004364-48.2021.8.26.0297; 

Relator (a): Rodrigo Ferreira Rocha; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível 

e Criminal; Foro de Jales - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; 

Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 
15/12/2021) 

Por tais razões, não procede o pedido cominatório 

deduzido pela autora, tampouco o pleito de compensação financeira por 

danos morais, haja vista a inexistência de ilicitude na conduta da ré. Sem 

a presença de ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil. 

III - Dispositivo 

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial 

por ----- em face de -----, extinguindo-se o processo com resolução de 

mérito. 

Deixo de analisar o pedido de concessão do benefício da 

Justiça Gratuita porventura formulado, tendo em vista que como não há 

cobrança de despesas processuais neste grau de jurisdição, este Juízo não 

tem competência para decidir sobre eventual requerimento, o qual deverá 

ser analisado pelo relator da Turma Recursal (art. 21, inciso V, do 

Regimento Interno) caso seja interposto recurso. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95. 

Arquive-se após o trânsito em julgado. P. 

R. I. 

  

 
Documento eletrônico assinado por LUIZ CLAUDIO BROERING, Juiz de Direito, na forma 

do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da 

autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico 

https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php? 
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 

310031018947v5 e do código CRC 31ea8174.  
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Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): LUIZ CLAUDIO BROERING Data 

e Hora: 26/7/2022, às 20:35:27  
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