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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1004356-13.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
HELENITA MARTINS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada 
CLARO S/A.

ACORDAM, em 26ª 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 
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.

São Paulo, 28 de maio de 2018.

RENATO SARTORELLI
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELANTE: HELENITA MARTINS DOS SANTOS

APELADA: CLARO S/A

MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: VINCENZO BRUNO FORMICA 

FILHO

EMENTA:

“AÇÃO COMINATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

INTERNET, TV POR ASSINATURA E 

TELEFONIA FIXA - AUSÊNCIA DE 

TRANSMISSÃO DE ALGUNS CANAIS 

ABERTOS EM RAZÃO DA EXTINÇÃO 

DE SINAL ANALÓGICO - SUSPENSÃO 

DA DISTRIBUIÇÃO DAS 

PROGRAMAÇÕES E DOS SINAIS 

PELAS PRÓPRIAS EMISSORAS (REDE 

TV, SBT E RECORD), IMPEDINDO SUA 

RETRANSMISSÃO PELAS 

OPERADORAS DE TV PAGA - FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO 

IMPROVIDO.

Com o fim da transmissão do sinal 

analógico de televisão, a 

retransmissão dos canais abertos 

pelas operadoras de TV por assinatura 

dependia de autorização expressa das 
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próprias emissoras, nos termos do art. 

32, § 12, da Lei nº 12.485/2011".

V O T O    Nº   30.311

Ação cominatória c/c indenização 

por danos morais, fundada em contrato de prestação de 

serviços, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 142/148, 

cujo relatório adoto.

Inconformada, apela a autora. Após 

estoriar os fatos relativos à lide, sustenta, em apertada síntese, 

que a contratação de TV por assinatura ocorreu em razão da 

existência dos canais Rede TV, SBT e Record. Sucede que tais 

canais foram retirados do pacote sem justificativa descabendo, 

assim, falar em multa na hipótese de rescisão e tampouco 

cobrança individual dos serviços prestados, sob pena de 

configurar desequilíbrio na relação contratual. Busca, por isso, 

a exclusão da penalidade pelo cancelamento dos serviços em 

que pese a existência de “compromisso de permanência”, 

declarando-se, também, nulas todas as cláusulas em sentido 

contrário, a teor do disposto no art. 51, incisos IV, IX, XI, XII e 

XIII, do Código de Defesa do Consumidor. Pleiteia, por fim, a 

imposição de pena por litigância de má-fé, pois a apelada 

exibiu contrato diverso, além de documentos falsos, induzindo 

o magistrado de primeiro grau em erro, insistindo também no 
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ressarcimento por danos morais.

Recurso respondido com preliminar 

de perda de objeto e isento de preparo em face da gratuidade 

processual.

É o relatório.

1) A presente apelação é 

processada no efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012 

do Código de Processo Civil.

2) Afasto a arguição de perda do 

objeto da ação, pois o que busca a autora, além da exclusão 

de valores relativos aos canais que deixaram de ser 

transmitidos, é a cumulação de indenização por danos morais.

3) No mérito, a r. sentença dirimiu 

acertadamente o conflito e merece subsistir por seus próprios 

fundamentos, cumprindo ressaltar que o E. Supremo Tribunal 

Federal reconheceu a legitimidade jurídico-constitucional da 

técnica da motivação por referência ou por remissão, 

mostrando-se compatível com o disposto no artigo 93, inciso 

IX, da Constituição Federal (Neste sentido: Rcl. nº 25.119 MC-

AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello; ARE nº 657.355-AgR/SP, 

Rel. Min. Luiz Fux).
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Extraio da decisão combatida o 

seguinte excerto que adoto, como razão de decidir, para evitar 

repetições, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno 

deste Tribunal, verbis:

“... não assiste razão à autora ao pleito de cancelamento 

do serviço de TV a cabo do plano combo contratado sob 

tal fundamento, já que não se cobra pela transmissão de 

tais canais, mas sim apenas dos canais da TV fechada.

A suspensão da transmissão desses canais abertos 

também não implicava em qualquer contraprestação da 

parte ré, em especial porque a autora nunca pagou por 

isso.

Logo, não há fundamento para que a autora solicitasse o 

cancelamento do serviço de TV a cabo no plano 

contratado com o pagamento dos serviços remanescentes 

de forma proporcional.

(...)

Portanto, sendo incontroverso que a autora solicitou o 

cancelamento do serviço de TV a cabo, o qual integrava o 

plano combo contratado, tal fato descaracterizou o 

benefício promocional a ela concedido e justifica a 

aplicação de multa pela pretendida rescisão (fidelidade), 

bem como retorno do custo dos serviços remanescentes 

no formato individual” (cf. fls. 145/146).

Com efeito, é fato incontroverso que 

a autora é assinante de pacote de TV oferecido pela empresa-

ré, tendo acesso a canais pagos, assim como a canais abertos 
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por meio de sinal digital.

Sucede que, com o fim da 

transmissão do sinal analógico de televisão, a retransmissão 

dos canais abertos pelas operadoras de TV por assinatura 

dependia de autorização expressa das próprias emissoras, a 

teor do disposto no art. 32, § 12, da Lei nº 12.485/2011, verbis:

“Art. 32. A prestadora do serviço de acesso condicionado, 

em sua área de prestação, independentemente de 

tecnologia de distribuição empregada, deverá tornar 

disponíveis, sem quaisquer ônus ou custos adicionais 

para seus assinantes, em todos os pacotes ofertados, 

canais de programação de distribuição obrigatória para as 

seguintes destinações:

(...)

§ 12.  A geradora local de radiodifusão de sons e imagens 

de caráter privado poderá, a seu critério, ofertar sua 

programação transmitida com tecnologia digital para as 

distribuidoras de forma isonômica e não discriminatória, 

nas condições comerciais pactuadas entre as partes e nos 

termos técnicos estabelecidos pela Anatel, ficando, na 

hipótese de pactuação, facultada à prestadora do serviço 

de acesso condicionado a descontinuidade da 

transmissão da programação com tecnologia analógica 

prevista no inciso I deste artigo” (grifei).

No caso, o SBT, a Rede TV e a 

Record, por meio da intermediadora e gestora SIMBA, 
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suspenderam a distribuição das programações e dos sinais, 

impedindo sua retransmissão pela apelada (operadora de TV 

paga) diante da inexistência de acordo a respeito da 

remuneração, o que afasta a apregoada má prestação do 

serviço de modo a motivar a rescisão do contrato.

Destaco, a respeito, os seguintes 

precedentes da lavra deste E. Tribunal em casos análogos, 

verbis:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS - PACOTE DE SERVIÇOS. 

Autor pretende a rescisão de parte dos 

serviços contratados junto à ré, sem 

que lhe seja cobrado valor superior 

pelos demais serviços, ou multa por 

quebra de cláusula de fidelização. 

Impossibilidade. Alegação de falha na 

prestação de serviços que não se 

sustenta Canais RedeTV, SBT e Record 

que são de sinal aberto, de modo que o 

autor sempre teve acesso. Ausência de 

danos morais. Sentença mantida, nos 

termos do artigo 252 do Regimento 

Interno deste Tribunal de Justiça. 

Recurso não provido” (Apelação nº 

1004309-39.2017.8.26.0006, 24ª Câmara 

da Seção de Direito Privado, Rel. Des. 
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Denise Andréa Martins Retamero).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TV por 

assinatura. Ação de obrigação de fazer 

cumulada com pedido de repetição de 

indébito e indenização por danos 

morais. Retirada de três canais abertos 

em razão da extinção dos canais 

analógicos. Nova transmissão que 

depende de autorização de cada um 

daqueles canais. Força maior, não 

havendo que se falar em 

inadimplemento da operadora. Ação 

improcedente. Recurso da ré provido, 

prejudicado o recurso da autora”. 

(Apelação nº 1014058- 

95.2017.8.26.0001, 11ª Câmara da Seção 

de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos 

Santos).

Demais disso, não há que se falar 

em supressão unilateral no fornecimento do serviço prestado 

pela ré, mesmo porque os consumidores não ficaram privados 

de acesso a esses canais já que sua recepção continuava 

disponível fora do sistema de TV por assinatura.

Asseverou, a propósito, o ilustre 

magistrado sentenciante que “... ficou suficientemente 

demonstrado que a autora à época não sofreu redução no 
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fornecimento de serviços prestados pela ré, na medida em que 

os canais do grupo que deixaram de ser transmitidos eram 

distribuídos gratuitamente e não integravam nenhuma forma de 

oferta especial. Além disso, conforme já analisado, os canais 

em questão continuavam disponíveis por outro meio, não tendo 

a ré efetuado qualquer alteração unilateral de seu pacote de 

serviços disponibilizados” (cf. fl. 146).

No mais, não há que se falar em 

litigância de má-fé porquanto o documento exibido (fl. 92) 

revela a alteração do plano de telefonia móvel, isso sem contar 

que a conduta lesiva que deve receber a punição prevista no 

art. 81, caput, do Código de Processo Civil, é aquela inspirada 

na intenção de prejudicar, situação aqui não entrevista.

Aliás, nesse tópico, ponderou o MM. 

Juiz a quo “com relação à mudança do plano de internet fixa 

(30 MB para 15 MB), esclareceu a ré que, em razão da 

suspensão do serviço de TV pleiteado pela autora, o plano 

combo foi descaracterizado, motivo pelo qual buscou 

implementar o serviço de internet (NET Virtua 15 MB), cujo 

valor mais se aproximava do valor que a autora pagava 

enquanto mantinha o plano combo (fls. 67/68). Portanto, não há 

que se falar em manutenção da velocidade inerente ao pacote 

desfeito” (cf. fl. 147).
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Por fim, as ordens de serviço (fls. 

131/132) não podem ser consideradas “documentos falsos”, 

diante da ausência de semelhança das assinaturas, já que o 

campo indicado na peça recursal (fl. 159) foi preenchido pelo 

representante da concessionária ao ensejo da visita técnica 

com a finalidade de identificar o nome da cliente (cf. fl. 191).

Portanto, é de rigor a mantença do 

decisum.

Ante o exposto, nego provimento ao 

recurso.

RENATO SARTORELLI

Relator

Assinatura Eletrônica
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