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SENTENÇA
 
 
 

Dispensado o relatório, consoante autoriza ao art. 38, da Lei 9.099/95.
 

Fundamento e decido.
 

Preliminarmente, a parte requerida CLARO S.A alega ilegitimidade passiva.
 

Assim sendo, analisando o presente feito, verifico que tal preliminar deve ser afastada, uma vez que
a parte requerida merece figurar no polo passivo da presente ação, visto que trata-se de responsabilidade
solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.
 

Ainda, a parte requerida CLARO S.A Preliminarmente, a parte requerida requer a retificação do polo
passivo.
 

De acordo com a Teoria da Aparência, deve ser responsabilizado o fornecedor aparente de produtos
e serviços, ou seja, aquele que faz veicular ou se utiliza da informação negocial. A “aparência” desperta a
confiança do consumidor e leva à responsabilização pelos eventuais vícios ou defeitos na prestação pela
cadeia de fornecimento.
 

No caso a requerida faz parte do mesmo grupo econômico da empresa que se pretende “retificar”,
ensejando a teoria da aparência, não havendo que se falar em necessidade de alteração do polo passivo,
motivo pelo qual deixo de acolher tal preliminar.
 

Analisando o presente feito, verifico que foram observadas todas as formalidades legais exigíveis
para a espécie, inexistindo nulidades ou irregularidades a serem sanadas. Desta feita, sendo as partes
legítimas e ainda os documentos hábeis para a propositura da mesma, passo a análise do mérito.
 

Compulsando os autos, percebe-se que houve um desequilíbrio na relação contratual, uma vez que
a empresa requerida ocasionou prejuízos a parte autora devido a uma má prestação de serviços, fato este que
acarreta o dever de indenizar da requerida a título de danos morais.  
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No presente caso, verifica-se que não é razoável a comercialização de bem durável sem  item
essencial para sua utilização como é o caso do carregador e do fone de ouvido, resultando em uma espécie de
venda casada por via indireta, pois obriga o consumidor a adquirir o carregador e o fone separadamente
aumentando os lucros da empresa ré.
 

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema:
 

EMENTA RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PRODUTO

(SMARTPHONE). APARELHO VENDIDO SEM O ADAPTADOR DE ENERGIA/CARREGADOR. NOVA

POLÍTICA DA APPLE. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. COMPONENTE ESSENCIAL AO

FUNCIONAMENTO DO APARELHO CELULAR. PRÁTICA QUE CONFIGURA VENDA CASADA, POR VIA

INDIRETA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA

CONDENAR AS EMPRESAS RÉS A FORNECEREM O ADAPTADOR DE ENERGIA COMPATÍVEL AO

APARELHO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Dispensado o relatório nos termos

do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 . Circunscrevendo a lide e a discussão recursal para efeito de registro,

saliento que a Recorrente APPLE COMPUTER BRASIL LTDA pretende a reforma da sentença lançada nos

autos nos seguintes termos: ¿Isto posto, com fulcro no artigo 487, inciso I, JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, para condenar as Acionadas na obrigação de fornecer

adaptador de energia novo, compatível com o modelo de celular adquirido, no prazo de 10 dias, sob pena

de conversão em indenização por perdas e danos.¿ Presentes as condições de admissibilidade do recurso,

conheço-o, apresentando voto com a fundamentação aqui expressa, o qual submeto aos demais membros

desta Egrégia Turma. VOTO No mérito, a parte autora alega ter adquirido um iPhone 11, preto, 256GB, em

12/11/2020, no valor de R$ 5.604,05 (-), fabricado pela Apple e comercializado pela Magazine Luiza, e que,

ao verificar o conteúdo da caixa, não havia adaptador de energia, utilizado para o carregamento do

aparelho. Moveu a presente ação buscando obrigação de fazer no sentido de compelir as acionadas ao

fornecimento do adaptador e indenização por danos morais. A sentença de mérito foi de parcial

procedência, determinando a entrega compulsória do referido adaptador pelas acionadas, sob pena de

conversão em perdas e danos. Recorre a fabricante, Apple, pela improcedência da ação. Pois bem.

Descortinando os autos, verifico que a lide se resume à obrigatoriedade de as requeridas fornecerem o

adaptador de energia junto ao produto comercializado (Iphone 11). Inicialmente, pontuo que o aparelho

objeto dos autos funciona com bateria recarregável e sempre foi comercializado com o carregador,

acessório essencial ao regular funcionamento do produto. Por isso, o celular, fornecido sem o adaptador

que permite o seu carregamento, se revela imprestável aos fins econômicos a que se destina. Ora,

tratando-se de bem durável e inconsumível ¿ na acepção jurídica do termo (bem que admite a utilização

reiterada sem a sua destruição/inutilização) o aparelho celular deve ser fornecido juntamente com o seu

carregador, sob pena de impor ônus desproporcional ao consumidor (art. 39, V, CDC), que adquiriu o

produto de alto custo em relação aos seus pares. Ademais, a ao fornecer o aparelho sem o seu adaptador,

a fabricante Apple condiciona o consumo ou aproveitamento econômico do bem à aquisição de outro

produto: adaptador ¿ agora somente disponível para venda em separado, nas lojas da acionada. Nesse

ponto, entendo que tal prática se identifica com a venda casada, pelo fato de impor, ainda que

indiretamente, a compra de outro bem com a finalidade de utilizar o aparelho celular. Destarte, de olho em

tal prática comercial, os órgãos de defesa das relações de consumo já vêm se manifestando sobre a

abusividade da venda do produto objeto da lide desacompanhado do adaptador/carregador, a exemplo do

Procon-SP, que impôs multa no importe de R$ 10.546.442,48 (dez milhões, quinhentos e quarenta e seis,

quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos) à fabricante Apple, pela venda do Iphone

12 desacompanhado do carregador, para além de outras práticas abusivas. Portanto, sob a justificativa de

proteção ao meio ambiente, a empresa ré passa a reduzir os seus custos, deixando de fornecer produto

essencial ao funcionamento do aparelho, além de majorar os seus lucros, tornando os consumidores

cativos da aquisição dos adaptadores. Sendo assim, entendo pela manutenção integral da sentença

prolatada pelo MM Juízo a quo, que condenou a requerida à obrigação de fazer no sentido de fornecer o

adaptador de energia compatível com o aparelho fornecido à consumidora. Ante o exposto, voto no sentido

de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos pelas acionada, mantendo a sentença
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impugnada em todos os termos. Custas e honorários de 20% sobre o valor da causa atualizado, pela

acionada. Salvador, Sala das Sessões, 10 de agosto de 2021. ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA Juíza

Relatora ACÓRDÃO Realizado o julgamento do recurso do processo acima epigrafado, a QUINTA TURMA,

composta dos Juízes de Direito, decidiu, à unanimidade de votos CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

aos recursos interpostos pelas acionada, mantendo a sentença impugnada em todos os termos. Custas e

honorários de 20% sobre o valor da causa atualizado, pela acionada. Salvador, Sala das Sessões, 10 de

agosto de 2021. ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA Juíza Relatora ROSALVO AUGUSTO V. DA SILVA

Juiz Presidente.(TJ-BA - RI: 01746951720208050001, Relator: ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA,

QUINTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 10/08/2021)
 

 
 

Conforme estabelece o art. 373, inciso II, do CPC, “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Deste modo, restou demonstrado que
a parte requerida não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
 

Consoante o magistério de Rui Stoco, a indenização da dor moral busca condenar o agente
causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo a puni-lo, desestimulando-o da
prática futura de atos semelhantes, e, com relação à vítima, compensá-la com uma importância mais ou menos
aleatória, pela perda que se mostra irreparável, pela dor e humilhação impostas, não constituindo fonte de
enriquecimento injustificado da vítima.
 

Destarte, estou convencido que a condenação da parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de dano moral, perfeitamente atende a tais objetivos.
 

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO os pedidos nos seguintes termos:
 

a) PROCEDENTE para CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Sobre o valor da condenação deve incidir juros
moratórios de 1% ao mês, desde a citação, além de correção monetária, pelo INPC, desde a data do
arbitramento (súmula 362, STJ).
 

b) PROCEDENTE para DETERMINAR que a parte requerida Apple Computer Brasil Ltda efetue, a
entrega sem custo de um fone de ouvido compatível com o modelo adquirido pelo consumidor, no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil
reais). Caso não haja cumprimento, desde já, informo que poderá haver majoração da multa para que haja
efetividade da ordem judicial, conforme art. 498 do Novo Código de Processo Civil.
 

c) PROCEDENTE para CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a restituir o autor o valor
de R$ 170,00 (cento e setenta reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelo índice INPC, por ser mais
benéfico ao devedor, a partir da data do efetivo prejuízo e juros legais de 1% ao mês a contar da citação.
 

Caso a parte autora não tenha apresentado os dados bancários no bojo da presente ação, intime-se
parte interessada para, no prazo de 48 horas, apresentar dados da conta-corrente para eventual depósito
voluntário da parte vencida. Observa-se que caso a conta indicada seja a do advogado, a procuração deverá
conter poderes para receber e dar quitação.
 

Apresentada a conta, informe-se a parte vencida para eventual depósito voluntário.
 

Sem custas e honorários em caso de não interposição de recurso.
 

Transitada em julgado, inertes as partes, arquivem-se os autos.
 

Publicada eletronicamente.
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Intimem-se.
 

Goiânia, 21 de fevereiro de 2022.
 

 
 

Murilo Vieira de Faria
 

Juiz de Direito
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