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Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação n° 004752 9-32.2011.6.26.0001, da Comarca de 

São Paulo, em que é apelante CLARO S A, é apelado 

PAULO ROGÉRIO HAUPTLI. 

ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, 

VENCIDO O RELATOR QUE DÁ PROVIMENTO E DECLARA. 

RELATOR DESIGNADO: DES. MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO. 

DECLARA VOTO O 3o JUIZ..", de conformidade com o voto 

do(a) Relator(a), que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores ARTUR MARQUES {Presidente sem voto), 

MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO, vencedor, MELO BUENO, 

vencido e MENDES GOMES. 

São Paulo, 22 de outubro de 2012. 

MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO 
RELATOR DESIGNADO 

§«4P 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 

35a CÂMARA 

APELAÇÃO COM REVISÃO N°0047529-32.2011.8.26.0001 

COMARCA: SÃO PAULO- FORO REGIONAL DESANTANA 

APELANTE: CLAROS/A 

APELADO: PAULO ROGÉRIO HAUPTLI 

VOTO N° 16.092 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL -

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO 

C/C INDENIZATÓRIA - Desbloqueio de aparelho iPhone 

para utilização no exterior - Cobrança por transmissão de 

dados (internet) via roaming - Ausência de prova do uso do 

serviço colocado à disposição do consumidor - Confirmação 

da sentença de improcedência - A sociedade empresária não 

pode se estabelecer e prestar serviços, desconsiderando as 

obrigações jurídicas que advém de sua atividade. Não pode 

ignorar o fato de que, se contestada qualquer afirmação sua em 

juízo (como agora está o autor a contestar a prestação dos 

serviços), terá que estar preparada para comprovar (como no 

caso), que é credora de determinada importância. Este 

postulado assume especial relevância quando se trata, como no 

caso, de telefone internacional temporária por IPhone, serviço 

de extrema sofisticação, cujo controle apenas pode ser exercido 

pela própria fornecedora - Recurso não provido. -

Apelação contra a r. sentença de fls. 174/175 que 

julgou parcialmente procedente ação deciaratóría de inexigibilidade de débito 
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c/c indenização por danos morais fundada em prestação de serviços de 

telefonia móvel. A apelante sustenta, em síntese, a inexistência de 

irregularidade na cobrança; que as tarifas estão de acordo com o contrato 

celebrado entre as partes; a observância aos princípios do pacta suttt servanda 

e a liberdade de contratar; motivo pelo qual pugna pela improcedência da 

demanda (fls. 180/187). 

O recurso foi regularmente processado e 

respondido (fls. 194/199). 

É o relatório. 

Consta dos autos que o apelado interpôs a 

presente ação objetivando a declaração de inexistência de débito, do valor de 

R$10.565,94, bem como indenização por danos morais. Alega que contratou 

os serviços de telefonia móvel da apelante para seu aparelho 'iPhone', com 

plano familiar pós-pago. No início do mês de setembro/2011, o apelado viajou 

com sua esposa para o exterior, solicitando o desbloqueio de seu aparelho para 

poder receber e efetuar ligações "roaming" internacionais. Ocorre que, ao 

receber sua fatura de pagamento, no valor de R$12.102.32. afirma não 

reconhecer o volume de serviços discriminados na conta como 'Dados (MB) 

no exterior' no valor de R$10.564,94, reconhecendo a dívida no montante de 

R$ 1.801,43 (fls.06). 

O douto Magistrado fez a correta aplicação da lei aos fatos 

demonstrados nos autos e assim, entendo que a requerida, concessionária de 

telefonia celular, não comprovou a existência do débito que pretende receber. 

O autor nega que tenha usado o serviço que lhe foi 

disponibilizado no exterior para utilização do Iphone. Não é possível exigir do 

autor que faça a prova negativa, ou seja, não se lhe pode exigir que prove que 

não usou os serviços colocados à sua disposição. Por isto mesmo, 

independentemente de se tratar ou não de relação de consumo, no caso 
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competia à concessionária provar o efetivo uso do serviço colocado à 

disposição do usuário. Acresça-se a tudo isto que se trata aqui da prestação de 

serviço extremamente sofisticado, por empresa que atua na chamada 

tecnologia de ponta. Quem tem os elementos para comprovar o que alega neste 

campo, é a própria prestadora de serviços que, apenas por meio de seus 

empregados especializados conhece e controla o complexo funcionamento 

interno da empresa. 

Cabe a este tipo de sociedade empresária ter os elementos 

necessários à sua mão para comprovar a prestação do serviço, em caso de 

contestação. No caso, não se preocupou a requerida ora apelante em trazer 

qualquer comprovação aos autos. Evidentemente, o documento juntado a tis. 

23/30 (lista de ligações e serviços do celular (11) 9437 2503) é de lavra 

unilateral da apelante e não se presta a comprovação, se contestado. 

Também, ante o que já se viu acima, não se pode aceitar 

qualquer argumento da concessionária no sentido de que não tem condições de 

provar a prestação de serviços, pois muito menores condições teria o autor de 

comprovar a não utilização dos serviços. Enfim, este tipo de empresa tem que 

se adaptar à alta sofisticação do trabalho que presta e saber que deve criar 

elementos para, se acionada em juízo, poder produzir elementos probatórios 

que tragam aos autos a comprovação que lhe interessa. Quem persegue o lucro 

assume o risco e, portanto, quem se dispõe a atuar neste campo, deve estar 

preparado para arrostar os riscos da atividade empresarial, atividade 

eminentemente de risco. 

A propósito, com o mesmo entendimento confiram-se os 

julgados deste Eg. Tribunal: 

"1 - É da concessionária de telefonia a obrigação de provar a 

prestação dos serviços telefônicos questionados pelo usuário. 2 - Nos 

contratos sujeitos ao Código do Consumidor admite-se a inversão do 

ônus probatório quando o consumidor for hipossuficiente frente ao 
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fornecedor, inclusive quando a hipossuficiência for de natureza 

exclusivamente técnica. " (TJSP - 28a Câmara de Direito Privado -

Apelação com revisão n. 929.206-0/9, Rei. Amaral Vieira, julgado 

em 28.03.06) 

CONTRATO - Prestação de serviços - Telefonia - Cobrança indevida 

e com inscrição de nome em bancos de dados de proteção ao crédito 

-Falta de prova da utilização do serviço de "internet" via "roaming" 

- Ônus a cargo da prestadora, do qual não se desincumbiu -

Inteligência do disposto no inciso II do art. 333 do Cód. de Proc. 

Civil e no inciso VIII do art. 6o do CDC. DANO MORAL -

Configuração - Inscrição abusiva em bancos de dados de proteção 

ao crédito por dívida cuja origem não foi demonstrada - Indenização 

arbitrada em RS~6.000,00 ante as peculiaridades do caso -

Procedência da ação - Sentença reformada - Apelação provida. 

(TJSP - 35a Câmara de Direito Privado - Apelação com revisão n. 

0031912-63.2010.8.26.0196, Rei. José Tarciso Beraldo, julgado em 

17.05.12) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA CELULAR. AÇÃO 

DECLA RA TÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS HIPÓTESE 

DE DÉBITO INEXISTENTE. EVIDENTE NEGLIGÊNCIA DA RÉ, A 

JUSTIFICAR A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO 

1MPROV1DO. Cabe à concessionária o ônus de demonstrar a efetiva 

realização dos serviços cobrados, cuja ocorrência é negada pelo 

consumidor, não só porque se trata do fato positivo que constitui o 

direito, mas também em virtude de ser ela quem dispõe dos 

mecanismos adequados para essa prova. Sua inércia leva ao 

reconhecimento da inocorrência do uso e, portanto, autoriza 

declarar a procedência dos pedidos. (TJSP - 31a Câmara de Direito 

Privado - Apelação com revisão n. 0025423-71.2008.8.26.0554, Rei. 

Antônio Rigolin, julgado em 31.07.12) 
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Assim, também é o entendimento desta Eg. 35a Câmara: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA FIXA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA ILEGITIMIDADE PASSIVA INOCORRÊNCIA -

IN EXIGIBILIDADE DE DÉBITO - CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. L A 

legitimidade da apelante decorre do fato de estar cobrando quantia 

indevida, mesmo porque, na cadeia de consumo, detém legitimidade 

para responder pelo vício qualquer das partes envolvidas, garantido 

o direito de regresso 2. A empresa de telefonia em momento algum 

demonstrou que as ligações foram efetuadas pelo terminal do 

demandante, ônus que detinha, em razão da inversão do ônus da 

prova (art. 6°, VIII CDC), cabível porque hipossuficiente o 

demandante na relação de consumo. 3. Recurso improvido. (TJSP -

35a Câmara de Direito Privado - Apelação com revisão n. 0048406-

48-2006.8.26.0000, Rei. Artur Marques, julgado em 29.08.11) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL RELAÇÃO DE 

CONSUMO - IMPUGNAÇÃO DO CONSUMIDOR AOS VALORES 

LANÇADOS NAS FATURAS PROVA DA REGULARIDADE DA 

COBRANÇA ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA 

SENTENÇA REFORMADA. É certo que a fatura emitida e 

discriminada pela companhia telefônica goza. em princípio, de 

presunção de veracidade. Porém, havendo expresso questionamento 

por parte do cliente, impõe-se à concessionária demonstrar o 

cabimento da cobrança. (TJSP - 35a Câmara de Direito Privado -

Apelação com revisão n. 0002118-03.2009.8.26.0464. Rei. Mendes 

Gomes, julgado em 23.01.12) 

E este tem sido o entendimento desta relatoria, confira-se: 
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Prestação de serviço Telefonia Serviço de rastreamento e telemetria 

(Pacote de 100 Mbyte para atendimento de 50 linhas) - Declaratória 

de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais 

Migração do plano para empresa terceirizada da operadora de 

telefonia - Consumidor que nega a utilização dos serviços cobrados -

Inversão do ônus da prova - Impossibilidade de carrear ao 

consumidor prova negativa de que não utilizou os serviços Ausência 

de provas por parte da operadora - Inscrição indevida do nome da 

autora no rol de inadimplentes - Dano moral evidenciado Valor 

fixado em RS 9.330,00, correspondente a 15 salários mínimos -

Sentença reformada. Cabe à prestadora dos serviços telefônicos, 

detentora dos conhecimentos técnicos, a comprovação do efetivo uso 

dos serviços pelo consumidor. Não se pode carrear ao consumidor a 

obrigação de fazer a prova negativa, a chamada "prova diabólica" 

de que não utilizou os serviços da empresa prestadora. Como é 

sabido, a prestação deste tipo de serviço de telefonia inclui-se entre 

as tecnologias chamadas "de ponta", nas quais a sofisticação é 

acentuada e o conhecimento é apenas daqueles que operam 

internamente o sistema. Em tais casos, mesmo que não ocorresse 

inversão do ônus probatório, sempre a prova seria carreada à 

concessionária, no sentido de demonstrar que o serviço continuou a 

ser prestado pela própria operadora após o pedido de transferência. 

Enviado nome para cadastro de inadimplentes, justifica-se 

indenização em torno do valor correspondente a quinze salários 

mínimos. Recurso provido - (TJSP - 35a Câmara de Direito Privado 

- Apelação com revisão n. 0005677-33.2009.8.26.04, julgado em 

18.06.2012) 

Dito de outra forma, a sociedade empresária não pode se 

estabelecer e prestar serviços, desconsiderando as obrigações jurídicas que 

advém de sua atividade. Não pode ignorar o fato de que, se contestada 

qualquer afirmação sua em juízo (como agora está o autor a contestar a 
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prestação dos serviços), terá que estar preparada para comprovar (como no 

caso), que é credora de determinada importância. 

Por fim, anote-se que, embora aberta oportunidade para 

produção de provas, a própria requerida pediu o julgamento do feito no estado, 

conforme constante do termo de audiência de tis. 174. 

Por tudo isto, pelo meu voto, confirmo a r. sentença em todos os 

seus termos, negando provimento ao recurso. 

São Paulo (SP), 22 de o^fübro^de 2012 

MANOE^tfSTlNO BEZERRA FILHO 

Relator Designado 



i TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO 

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 

35a CÂMARA 
APELAÇÃO COM REVISÃO N°0047529-32.2011.8.26.0001 

COMARC VI. SAO PA ULO - FORO REGIONAL DE SANTANA 

APELANTE: CLARO S/A 

APELADO: PAULO ROGÉRIO HAUPTLI 

DECLARAÇÃO DE 

VOTO VENCIDO N° 25367 

Consta dos autos que o apelado interpôs a 

presente ação objetivando a declaração de inexistência de débito, do 

valor de R$10.565,94, bem como indenização por danos morais. Alega 

que contratou os serviços de telefonia móvel da apelante para seu 

aparelho 'iPhone', com plano familiar pós-pago. No início do mês de 

setembro/2011, o apelado viajou com sua esposa para o exterior, 

solicitando o desbloqueio de seu aparelho para poder receber e 

efetuar ligações "roaming" internacionais. Ocorre que, ao receber sua 

fatura de pagamento, no valor de R$12.102,32, afirma não reconhecer 

o volume de serviços discriminados na conta como lDados (MB) no 

exterior' no valor de R$10.564,94, reconhecendo a dívida no montante 

de R$ 1.801,43 (fls.06). 

Com efeito, não se desconhece a incidência 

do Código de Defesa do Consumidor na espécie, entretanto, pelo 

conjunto probatório e pelas argumentações feitas na peça inicial, em 

especial ao mencionar que 'utilizou racionalmente o aparelho, inclusive 

ficando desligado, a maior parte do tempo, vez que tinha consciência do 



APELAÇÃO COM REVISÃO N° 0047529-32.2011.8.26.0001 - V. 25367 

Fls. 2-g 

valor de tarifa roaming internacional a ser cobrado' (fls. 3), verifica-se 

que o apelado tinha conhecimento a respeito das tarifas e dos serviços 

prestados. Observa-se, ainda, pelo documento juntado pelo apelado a 

fls. 20, que ele tinha ciência no momento da contratação que o serviço 

de "roaming" no exterior seria tarifado a R$36,00/MB, havendo 

especificação em sua conta a respeito do plano contratado (fls. 30, v°). 

Em sua contestação, a apelante apresentou 

planilha detalhando os serviços prestados, onde se infere a quantidade 

de acessos e ligações efetuadas (fls. 77/87), não havendo como se 

admitir que o apelado não tivesse conhecimento de tais condições. 

Ademais, não restam dúvidas que as tarifas pelo uso de serviços de 

telefonia internacionais são superiores às nacionais, uma vez que 

implicam no uso de linhas de outras concessionárias sediadas no 

exterior. 

Cumpre observar que o aparelho celular do 

apelado, 'iPhone', é um dos mais adquiridos pelos consumidores, em 

razão da suas funções e habilidades, dentre elas a ferramenta que 

ativa a conexão e permanece habilitada pelo tempo que o usuário 

quiser e/ou necessitar, sendo certo que tais funções são disponíveis 

pelo próprio aparelho, independente da operadora contratada. E, uma 

vez ativada a conexão, esta consome megabytes', ainda que o usuário 

não esteja diretamente acessando algum aplicativo de internet, ou 

ainda, se o aparelho estiver desligado, competindo-lhe a desconexão 

da ferramenta para evitar o consumo, sendo certo que o apelado não 

nega a utilização dos serviços, apenas nega o consumo demasiado. 

Ora, não é crível que usuários de aparelhos 

telefônicos de ampla capacidade tecnológica a disposição, aleguem 

ignorância a respeito de suas ferramentas, bem como da tarifação 

após a utilização satisfatória dos serviços, excedendo a 

responsabilidade das operadoras de telefonia móvel, inclusive, a 

* * > -
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orientação a respeito do uso destes aparelhos. Nem se afirme que 

incumbia a apelante interromper ou bloquear os serviços quando 

ultrapassado o plano contratado, eis que lhe compete apenas informar 

o valor de seus pacotes, bem como sobre suas tarifas, sendo certo 

que a interrupção injustificada dos serviços configuraria 

constrangimento passível de indenização. 

O demonstrativo de fls.77/87 comprova a 

existência de todas as ligações efetuadas no aparelho do apelado e 

que excederam ao plano contratado. Sendo que após 06/09/2011 as 

ligações internacionais foram devidamente discriminadas pelo seu dia, 

hora e volume "megabyte", valor excedente, bem como o país de 

origem, motivo pelo qual referida especificação não foi contrariada pelo 

apelado que se limitou a impugnar o valor cobrado. Cuidando-se, pois, 

de mero inconformismo sobre o montante cobrado. 

Portanto, incumbia ao apelado o ônus de 

provar a existência do fato constitutivo do direito alegado, nos termos 

do artigo 333, I do Código de Processo Civil, a corroborar as 

alegações da inicial, o que não se verificou na espécie, sendo certo 

que o conjunto probatório contraria suas alegações. A propósito, 

confira-se a jurisprudência desta C. Câmara em caso análogo: 

"AÇÃO DECLARATÓRIA - PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR -
COBRANÇA DE TARIFAS - ROAMING' 
INTERNACIONAL- EXIGIBILIDADE DE DÉBITO 
- AÇÃO IMPROCEDENTE - Conquanto o contrato 
de prestação de serviços de telefonia esteja submisso às 
normas da lei consumerista, não está o usuário isento 
de comprovar o fato constitutivo de seu direito a que se 
refere o artigo 333,1, da lei adjetiva. No caso em 
testilha, a concessionária comprovou que os serviços de 
dados internacionais não integram os mesmos serviços 
prestados no território nacional. Assim, devida a 
cobrança da fatura objeto da lide. Recurso 
improvido"1. 

1 Apelação com revisão n"9218775.14.2009.8.26.0000 - Rcl. Dcs. CI.ÓVIS CASTHI.O. 
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E, ainda, confira-se entendimento desta C. 
Corte: 

"A concessionária ré não possui a obrigação de informa 
a seus clientes, individualmente, todas as tarifas 
cobradas de acordo com a origem e o destino da 
chamada telefônica. É dever dela tão somente divulgar 
seu pacote de tarifas de modo a permitir aos usuários 
de seus serviços, mediante consulta eletrônica, 
telefônica, ou até mesmo direta em uma de suas lojas, 
fácil acesso a essas informações sobre as tarifas 
praticadas por ela em relação a ligações internacionais 
da Itália para o Brasil, antes mesmo da viagem àquele 
país, para que pudessem, eventualmente, optar por 
outra forma de comunicação a um custo mais baixo ou, 
ainda, por outra prestadora de serviço. Contudo, 
preferiam eles permanecer confortavelmente 
despreocupados com a questão, devendo, assim, 
responder pelos gastos havidos com todas as ligações 
efetuadas em roaming internacional. Ademais, é 
intuitivo que uma chamada realizada por telefone 
móvel fora de sua área de modalidade sofra acréscimos 
decorrentes de custos adicionais agregados à prestação 
do serviço, o que torna pouco crível que o apelantes, 
empresários que são não soubessem que as ligações 
originadas no exterior seriam, por óbvio, mais caras do 
que as originadas no Brasil, ainda que internacionais2". 

Desta forma, é legítima a cobrança das 

tarifas objeto das faturas pelo uso do serviço de 'Dados (MB) no 

exterior' no valor de R$10.565,94, eis que de acordo com a legislação 

que regula a matéria, bem como com a tarifação do plano, motivo pelo 

qual o inconformismo da apelante merece ser acolhido, para o fim de 

julgar improcedente a ação de inexigibilidade de débito, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. 

Ante o exposto, dou prouímento ao 

recurso. 

FERNANDO MELO BUENO FILHO 
Desembargador Relator vencido 

Apelação com Revisão n'1966.908-0/4 - Rei. IX-s. CÍiSAR LACHRDA. 
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PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

APELAÇÃO COM REVISÃO N° 0047529-32.2011.8.26.0001 

Apelante : CLARO S/A 

Apelado : PAULO ROGÉRIO HAUPTLI 

Comarca SÃO PAULO - 3a Vara Cível do Foro Regional de Santana 

VOTO N° 25.807 

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE 

Data vênia do entendimento do douto Relator, 

estou acompanhando o voto do ilustre Revisor. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência 

de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela 

antecipada, proposta por cliente em face de empresa concessionária de 

telefonia. 

A r. sentença de fls. 174/175, cujo relatório se 

adota, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para os fins de: 

"a) declarar a inexigibilidade do débito, concernente ao uso de dados na fatura no 

período de 09.09.2011 a 08.10.2011, no valor de R$ 10.565.94, bem como das 

muitas correspondentes, refletidas nas faturas posteriores; b) confirmar a medida 

liminar que continuará produzindo os seus efeitos, até que a ré cumpra, 

efetivamente, sua obrigação de restabelecer os serviços e c) condenar a ré a pagaî  

f 
Apelação com Revisão n° 0047529-32.2011.8.26.0001 - Voto n° 25.807/H 



2 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

para o autor as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% 

do valor atualizado da causa". 

A questão central da lide diz respeito ao uso de 

um aparelho "IPHONE", no plano "pós-pago", durante viagem 

internacional do autor, q que gerou uma fatura de R$ 12.102,21, no 

período de 09/09 a 08/10/2011 (fls. 22), tendo ele impugnado o valor de 

R$ 10.565,95, lançado na referida conta mensal a título de "dados (MB) 

no exterior". 

Com efeito, nesta Câmara já se consolidou a 

exegese no sentido de que as faturas emitidas e discriminadas pela 

companhia telefônica gozam, em princípio, de presunção de veracidade. 

Porém, havendo expresso questionamento por parte da cliente, impõe-se 

à concessionária demonstrar o cabimento do débito. 

Ademais, a relação jurídica entre as parte é de 

consumo, nos termos do art. 2o, caput e parágrafo único, da Lei 8.078/90, 

pois o autor é usuário, enquanto a ré é empresa prestadora do serviço de 

telefonia. 

Assim, cabível a aplicação, na espécie, da 

inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII, do art. 6o do 

referido codex, dada a presumível hipossuficiência do consumidor, até 

porque eventual prova da regularidade da cobrança fica ao arbítrio da 

concessionária, que foi quem efetuou a medição do serviço cobrado. 

No caso entelado, a ré não comprovou o 

cabimento do valor questionado em juízo, isto é, que houve a efetiva 

utilização do serviço correspondente, pelo usuário. 

Desta forma, correta a r. sentença, ao declarar 

a inexigibilidade do débito impugnado, determinando à concessionária, 

ainda, que restabeleça o serviço. L / * 
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Por estas razões, pelo meu voto, também nego 

provimento ao recurso da r 

Apelação com Revisão n° 0047529-32.2011.8.26.0001 - Voto n° 25.807/H 


