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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0005158-38.2011.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante HUDTELFA 
TEXTILE TECHNOLOGY LTDA, é apelado CLARO S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34ª 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 Desembargadores GOMES VARJÃO 
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.

São Paulo, 16 de março de 2017.

Soares Levada
Relator

Assinatura Eletrônica
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COMARCA DE NOVA ODESSA -   1ª VARA JUDICIAL

APELANTE:  HUDTELFA TEXTILE TECHNOLOGY LTDA

APELADO:  CLARO S/A

VOTO Nº 32685

Serviços de telefonia. Contratação de plano de roaming 
internacional exclusivo para aparelho Blackberry. Uso pelos 
sócios da autora, no exterior, a partir de iPhones. Uso 
inadequado, não abrangido pelo plano contratado. Tarifação 
cobrada que é devida, não se mostrando os sócios da autora, 
empresa de tecnologia, como vulneráveis ou hipossuficientes, a 
justificar tratamento diferenciado. Improcedência mantida. 
Apelo improvido. 

1. Visto.

Apela a autora da improcedência de sua ação, declaratória 

de inexistência de débito, insistindo em que recebeu cobrança a maior por parte 

da ré, já que teria contratado tarifação de “roaming internacional” para uso 

ilimitado, a preço fixo. Preparo regular. Contrarrazões pelo improvimento. 

É o relatório.

 Fundamento e decido.

2. Trata-se de ação na qual a autora alega, 

fundamentalmente, ausência de devida informação no uso de determinado 

pacote de telefonia: “... não era do conhecimento da autora, porque a requerida 

jamais a avisou ou a alertou, que não poderia utilizar ilimitadamente o chip do seu 

plano “Pacote Roaming Internacional Blackberry Mundo” em aparelho “iPhone” 
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para validação da tarifa fixa, já que contratou o plano e a linha e não o aparelho 

para utilização do serviço” (fl.6). De modo incontroverso, reconhece dever R$ 

1.499,90 pelos serviços de “roaming”, mais R$ 8.533,62 por serviços outros que 

não questiona. 

Objetivamente, a r.sentença argumentou ter a autora se 

utilizado inadequadamente dos serviços contratados, que eram exclusivos para 

Blackberry e não para iPhone. Confira-se a fl.133:

Conforme se depreende da inicial, a autora contratou o plano 

"roaming international blackberry mundo" e, ainda que não tivesse 

sido instruída quando da contratação, o que não restou 

comprovado, a descrição do plano contratado encontrava-se 

disponível no site da operadora, como todos os demais planos 

que a requerida oferece. Ademais, o próprio nome do plano 

contratado deixa cristalino que sua destinação é específica para o 

aparelho Blackberry. Ao assumir que tentou utilizar o plano 

contratado para o aparelho Blackberry, em um celular Iphone, a 

autora não deixa dúvidas acerca da má utilização do serviço 

contratado, o que não pode ser imputado à requerida.

Assim, ao utilizar o celular Iphone, a autora assumiu o 

compromisso de pagar as tarifas a ele correspondentes, em 

especial porque não havia contratado qualquer pacote 

promocional em relação ao Iphone.

Com efeito, e embora aplicável ao feito o CDC, a empresa 

autora não padece da vulnerabilidade ou hipossuficiência típicas de 

consumidores pouco instruídos ou não afetos às situações narradas nos autos, 

de viagem internacional a negócios por parte de seus sócios (em empresa de 

tecnologia). Contratou pacote claramente vinculado ao aparelho Blackberry 

(nome: Pacote Roaming Internacional Blackberry Mundo), não se tendo como 

razoável a presunção que alega, de que tendo trocado o aparelho para iPhone, 

o plano específico da Blackberry seguiria para o iPhone, não se tendo provado 

qualquer promoção da ré nesse sentido. Ao contrário, a contratação se deu 

para uso exclusivo de Blackberry, como demonstrado a fl. 157.
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3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo. 

SOARES LEVADA

Relator
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