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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0023754-
95.2011.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante TIM CELULAR 
S/A, é apelado MANOEL MARCELO CAMARGO DE LAET.

ACORDAM, em 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO 
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA (Presidente) e SEBASTIÃO 
JUNQUEIRA.

São Paulo, 2 de julho de 2012. 

Mauro Conti Machado
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 18.960
APEL. Nº: 0023754-95.2011.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos
JUÍZA 1ª INST.: Márcia Blanes
APTE. : Tim Celular S/A
APDO. : Manoel Marcelo Camargo de Laet

Inexigibilidade de débito. Serviço de telefonia celular. 
“TIM Connect Fast em Roaming Internacional”. Ausência 
de prova acerca da ciência prévia do consumidor de que 
seu aparelho (“iPhone”) realiza conexão automática com a 
“Internet”. Inobservância do art. 6º, III do CDC. Dever de 
informação descumprido. Operadora que, igualmente, não 
demonstrou tenha o autor efetivamente se utilizado do 
serviço em referência. Procedência mantida. Sentença 
correta. Art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo. Recurso improvido.

A r. sentença proferida às fls. 88/89, cujo relatório é adotado, 

julgou procedente o pedido inicial para declarar inexigível o valor de R$ 2.954,71 

incluídos na fatura com vencimento em 25.4.2011. Ônus da sucumbência a cargo da 

requerida, fixada a honorária em 20% sobre o valor da causa. 

Inconformada, sustenta a empresa-ré que o autor utilizou os 

serviços prestados (“Tim Connect Fast em Roaming Internacional”), hígida a 

cobrança feita. No mais, discorre sobre a forma de tarifação de serviços 

internacionais.

Recebido, processado e respondido, os autos subiram a esta 

instância para o reexame da matéria controvertida. 
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É a suma do necessário.

O recurso manejado não merece acolhimento por esta Turma 

Julgadora, posto que os limites definidos quando da prolação da r. sentença 

hostilizada se mostraram plenamente adequados à realidade dos autos, os quais 

ficam inteiramente adotados como razão de decidir.

O novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, em vigor desde 04 de novembro de 2009, dispõe em seu artigo 252 que, 

“verbis”:

“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar 

os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente 

motivada, houver de mantê-la”.

Em consonância com a definição acima, o entendimento 

esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito:

"PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA 

SENTENÇA. VIABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. 

ART. 535, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. 

Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC 

quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os 

argumentos expendidos pela parte recorrente, atem-se os 

contornos da lide e fundamenta sua decisão em base jurídica 

adequada e suficiente ao desate da questão controvertida. 2. É 

predominante na jurisprudência do Superior Tribunal de 
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Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar 

ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive 

transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre 

omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 3. 

Recurso Especial não-provido."1

Nos termos do artigo 6º, III, da Lei nº 8078/90, é direito básico 

do consumidor receber “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos 

e serviços”, especialmente, acerca “dos riscos que representem”.

Trata-se do direito básico do consumidor de ser corretamente 

informado sobre todas as características importantes de produtos e serviços, para 

que aquele possa realizar o negócio sabendo exatamente o que poderá esperar deles.

No presente caso, a operadora de telefonia celular não logrou 

demonstrar, consoante alegado, que o consumidor havia sido devidamente e 

previamente cientificado de que o aparelho celular que possui  um “iPhone”  

realiza conexões automáticas com a “Internet” e que, portanto, não era 

recomendável levá-lo em viagens internacionais.

Aliás, referida informação só foi obtida, consoante se observa 

dos autos, em contato com a central de atendimento da requerida após a ocorrência 

dos fatos narrados na inicial (fl. 80  transcrição da gravação do atendimento).

Resta, portanto, nítida a ofensa aos princípios da boa-fé e da 

transparência nas relações consumeristas, pois incumbia à requerida informar 

adequadamente o consumidor, a fim de que o uso do aparelho fosse consciente.

1 Recurso Especial n° 662.272 - RS, Relator Ministro João Otávio de 
Noronha, j. 04/09/2007, 2ª Turma.
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Importa ressaltar, ainda, que o autor nega ter se utilizado do 

serviço cobrado na fatura (“TIM Connect Fast em Roaming Internacional”) e 

também era ônus da operadora demonstrar sua utilização efetiva, o que não ocorreu.

Ante esse quadro, era mesmo de rigor a procedência do pedido 

inicial.

Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da 

adoção integral do que foi deduzido no “decisum”, aqui expressamente adotados 

para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno 

deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.

MAURO CONTI MACHADO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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