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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0005175-82.2011.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante PIATO E 
BAGNOLESI LTDA-ME - MIX MOLDURAS, é apelado CLARO S/A.

ACORDAM, em 35ª 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 ARTUR 
MARQUES (Presidente sem voto), JOSÉ MALERBI E MENDES GOMES.

São Paulo, 23 de setembro de 2013. 

Melo Bueno
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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COMARCA: VALINHOS 

APELANTE: PIATO E BAGNOLESI LTDA  ME  MIX MOLDURAS

APELADO: CLARO S/A

VOTO Nº 27939

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  Informações prestadas pelo 
fornecedor  Valores devidos e especificados na conta  
Ação improcedente - Recurso desprovido.

Apelação contra a r. sentença de fls. 138/9 que 

julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. 

rescisão contratual e indenização por danos morais, fundada em prestação 

de serviços de telefonia móvel. Em preliminar, alega cerceamento de 

defesa. No mérito, argumenta, em síntese, prova unilateral da apelada; não 

pretendeu a liberação do pacote de “roaming de dados”; não reconhece o 

valor de R$8.505,54 correspondente à utilização de transmissão de dados 

no exterior que não foram contratados; existência de danos morais (fls. 

146/155).

O recurso foi regularmente processado e 

respondido (fls. 160/6).

É o relatório.
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Inicialmente, o processo não padece de qualquer 

irregularidade, não se verificando o alegado cerceamento de defesa, pela 

ausência de prova oral. Pois, o julgamento foi devidamente promovido pelo 

digno Magistrado de primeiro grau, cuja prova documental constante dos 

autos é suficiente para o conhecimento do pedido e suficientes ao deslinde 

da causa, o que torna desnecessária a produção de outras provas e 

possibilita o julgamento antecipado, nos termos do artigo 330, I, do CPC. 

Ademais, conforme o artigo 130 do CPC cabe ao juiz indeferir as diligências 

inúteis, protelatórias e irrelevantes à solução da demanda.

Superado este ponto, passa-se ao exame a 

mérito.

A apelante interpôs a presente ação objetivando a 

declaração de inexistência de débito, do valor de R$8.505,54, bem como a 

rescisão contratual e indenização por danos morais. Alega que contratou os 

serviços de telefonia móvel da apelada denominados de serviço corporativo 

“Plano sob medida  Claro flex novo  SPI”, abrangendo cinco linhas de 

celular, sendo que somente utilizou os serviços de chamada de voz para o 

Brasil e o deslocamento das chamadas atendidas no exterior. Contudo, 

quando recebeu fatura com vencimento em 15/01/2011, deparou-se com o 

valor absurdo de R$8.505,54, descrito na fatura como “Dados (MB) 

GPRS/Edge”, serviço desconhecido pela apelante, reconhecendo a dívida 

no montante de R$3.658,87 referente à 12/2010 e o valor real de 

R$1.148,05 da fatura com vencimento em 15/01/2011. 

Com efeito, pelo conjunto probatório e pelas 

argumentações feitas na peça inicial, em especial ao mencionar que “em 

suas idas ao exterior, um dos sócios da autora sempre levou consigo o 

aparelho de número (19) 9261-2435. Sabendo da informação quando da oferta 

proposta pela ré, este utilizou tão somente os serviços de chamada de voz 

para o Brasil, bem como o deslocamento das chamadas atendidas no 
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exterior” (fls. 04), verifica-se que a apelante tinha conhecimento a respeito 

das tarifas e dos serviços prestados. Ademais, não há como se 

desconsiderar o documento de fls. 81, no qual se observa que um dos 

representantes da apelante solicitou a ativação do “Roaming Internacional”, 

com indicação do país a ser visitado, a data de partida e retorno, a marca e 

o modelo do aparelho celular: “Senhor(a) Flavio solicitou a ativação de Roaming 

Internacional. Ciente das tarifas e da forma de tarifação de chamadas e serviços em 

Roaming Internacional (em caso de plano banda larga, ciente da liberação de sua 

linha para uso de chamadas e até mesmo Roaming de dados Nacional, ou seja, uso 

em redes outras operadoras do Brasil). Encaminhado e-mail complementando 

informações importantes sobre a utilização do serviço. Esclarecido tais informações 

ao cliente. Cliente concordou em realizar a ativação. País(es) a visitar: Alemanha. 

Data da partida e de retorno: 25/10/2010 a 05/11/2010. Marca e modelo do 

aparelho: iPhone 4. E-mail: flavio@mixmolduras. com.br.” (fls. 81).

Assim, na fatura de fls. 47, entre os serviços 

impugnados pela apelante, verifica-se que houve utilização de dados dentro 

do período de 25/10/2010 a 05/11/2010, em viagem para a Alemanha. E, 

como bem ressaltou o d. magistrado de primeiro grau, é conhecimento 

comum que “smartphones”, tal como o aparelho iPhone 4 realizam 

atualizações automáticas que geram utilização de dados. Portanto, essas 

conclusões reforçam a conclusão de que os serviços foram efetivamente 

utilizados pela apelante no exterior.

Ademais, na fatura com vencimento em 

15/01/2011 (fls. 46/50), constata-se a existência de várias ligações e 

serviços utilizados no exterior que não foram contestados pela apelante, e 

que no caso, estão discriminadas como “Estados Unidos/Cingular Wireless”, 

que é a mesma denominação dos serviços impugnados e nas mesmas 

datas. 

Portanto, não há como se admitir que a apelante 
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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 da 

apelante, '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.

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 orientação a respeito do uso 

destes aparelhos. Nem se afirme que incumbia a apelada 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 juntado pela própria apelante de 

fls. 43/50 comprova a existência de todas as ligações efetuadas no seu 

aparelho e que excederam ao plano contratado. As ligações internacionais 

foram devidamente discriminadas pelo seu dia, hora e volume “megabyte”, 

bem como o país de origem, motivo pelo qual referida especificação não foi 
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devidamente contrariada pela apelante que se limitou a impugnar o valor 

cobrado. Cuidando-se, pois, de mero inconformismo sobre o montante 

cobrado.

Portanto, incumbia à apelante 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,I, 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.

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, 

1 Apelação com revisão nº 9218775.14.2009.8.26.0000  Rel. Des. CLÓVIS CASTELO.
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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 da fatura pelo uso do serviço de 'Dados (MB) no exterior' no valor de 

R$8.505,54, 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 não merece ser acolhido, razão pela qual deve ser mantida a r. 

sentença recorrida por seus jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

2 Apelação com Revisão nº 966.908-0/4  Rel. Des. CÉSAR LACERDA.
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