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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2158960-30.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GFG 
COSMÉTICOS LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO DE MURIEL DO BRASIL 
INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA), são agravados SUZANA SANTANA, 
FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA, GOOGLE BRASIL 
INTERNET LTDA e OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8ª 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 GRAVA BRAZIL 
(Presidente) e SALLES ROSSI.

São Paulo, 7 de dezembro de 2017.

Clara Maria Araújo Xavier
Relatora

Assinatura Eletrônica
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Agravo de instrumento nº 2158960-30.2017.8.26.0000

Agravantes: GFG Cosméticos LTDA

Agravados: Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, Google Brasil 
Internet LTDA (You Tube) e Óbvio Brasil Software e Serviços LTDA 
(Reclame Aqui)

Comarca: São Paulo

Juiz de Direito: Renato Acácio de Azevedo Borsanelli

Voto nº 822

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de 
fazer com pedido de reparação por danos morais. Decisão 
que indeferiu o pedido, formulado em sede de antecipação 
de tutela, consistente na remoção e/ou bloqueio integral de 
postagens realizadas pela coagravada Suzada, nas redes 
sociais, You Tube, Facebook e junto ao site Reclame Aqui, 
acerca do produto Alisena. Inconformismo. Não 
acolhimento. Ausência dos requisitos constantes do artigo 
300 do CPC. Conteúdo questionado restringe-se à opinião 
da requerida acerca de sua nada satisfatória experiência 
pessoal com a utilização do produto. Efeitos da antecipação 
de tutela repercutem no direito à liberdade de manifestação 
de pensamento e de informação. Não há elementos, nesta 
fase processual, que evidenciem exercício abusivo desse 
direito. Cerceamento de opiniões de consumidores acerca 
de produtos e/ou serviços por eles utilizados deve ser 
sempre feito com muita cautela e em casos específicos, 
somente quando verificados abusos ou excessos por parte 
dos usuários, o que não restou vislumbrado de plano no 
caso concreto. Decisão mantida. RECURSO 
DESPROVIDO. 

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GFG 

Cosméticos LTDA contra a r. decisão de fls. 170 que, nos autos de ação de 

obrigação de fazer com pedido de reparação por danos morais ajuizada em 
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face de Suzana Santana, Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, Google 

Brasil Internet LTDA (You Tube) e Óbvio Brasil Software e Serviços LTDA 

(Reclame Aqui), indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, 

consistente na: 1) remoção e/ou bloqueio integral, pela corré Google (no site 

You Tube), das postagens realizadas pela ré Suzana, as quais podem ser 

localizadas sob as quatro URL´s listadas na petição inicial (fls. 15);  2) 

remoção e/ou bloqueio integral, pela corré Facebook, das postagens 

realizadas pela ré Suzana, localizada sob a URL 

https://www.facebook.com/soberanasuzana; 3) remoção, pela corré Óbvio 

Brasil (Reclame Aqui), do conteúdo ofensivo à autora-agravante divulgado 

no referido site pelo usuário “Suzana Santana”, localizada sob a URL  

https://www.reclameaqui.com.br/muriel-do-brasil-inddecosmeticos/alisena-da-

muriel-destruiu-meus-cabelos-estou-quase-careca-e-resto-decabelo-que-ficou-

estao-finos-fracos-escorrachados-e-uma-palha_KljiF5WIku8mmBx.

Relata a agravante, em síntese, ser uma empresa que há 

mais de setenta anos atua no comércio atacadista de cosméticos. Explica que 

depois de forte investimento, meses de estudos e experimentações, lançou a 

linha “Alisena”, conjunto de produtos sem adição de química agressiva, como 

o formol ou tioglicolato, que visa deixar os cabelos de seus consumidores 

com efeito liso. Esclarece que nenhum de seus produtos é liberado no 

mercado sem a devida aprovação do competente órgão de fiscalização, no 

caso, a ANVISA. Refere que ao longo da última semana de julho, recebeu 

infundadas reclamações da agravada Suzana acerca do produto Alisena, tendo 

propalado nas redes sociais (You Tube e Facebook), bem como no site 

Reclame Aqui, os danos que teriam sido causados em seus cabelos, em 

especial “pontas quebradiças, ressecamento, queda posterior de tufos”. 

Relata que a agravante, de forma exagerada, posta vídeos difamatórios acerca 

https://www.facebook.com/soberanasuzana
https://www.reclameaqui.com.br/muriel-do-brasil-inddecosmeticos/alisena-da-muriel-destruiu-meus-cabelos-estou-quase-careca-e-resto-decabelo-que-ficou-estao-finos-fracos-escorrachados-e-uma-palha_KljiF5WIku8mmBx
https://www.reclameaqui.com.br/muriel-do-brasil-inddecosmeticos/alisena-da-muriel-destruiu-meus-cabelos-estou-quase-careca-e-resto-decabelo-que-ficou-estao-finos-fracos-escorrachados-e-uma-palha_KljiF5WIku8mmBx
https://www.reclameaqui.com.br/muriel-do-brasil-inddecosmeticos/alisena-da-muriel-destruiu-meus-cabelos-estou-quase-careca-e-resto-decabelo-que-ficou-estao-finos-fracos-escorrachados-e-uma-palha_KljiF5WIku8mmBx
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dos produtos Alisena, tendo inclusive, afirmado que estaria ficando careca. 

Discorre acerca da ausência de outras reclamações, de igual teor ou 

intensidade, contra os produtos em comento. Argumenta que a exposição de 

tais (falsas) afirmações acabam por gerar, direta e indiretamente, uma imagem 

negativa da empresa, o que poderá causar a queda de vendas do produto em 

questão. 

O pedido liminar foi indeferido pela decisão de fls. 

18/20.

Dispensada a vinda de informações pelo juiz a quo.

Sem contraminuta, diante da ausência de intimação dos 

agravados (fls. 26).

Decorrido o prazo sem oposição da recorrente ao 

julgamento virtual.

É, sem síntese, o relatório. 

O agravo não comporta provimento.

Importante salientar que a manifestação, nesta 

instância, ficará adstrita tão somente à presença ou não dos pressupostos 

autorizadores para a concessão da tutela antecipada, sob pena de se antecipar 

o julgamento do mérito, que depende da observância do devido processo 

legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a 

produção de todas as provas que se fizerem necessárias. 

Pois bem.

É sabido que a concessão da tutela antecipada exige a 

comprovação dos pressupostos pertinentes, na forma prevista no artigo 300 

do CPC, quais sejam: (I) probabilidade do direito e (II) perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo.
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Ao menos pelos elementos contidos nos autos até o 

momento, não se vislumbra a presença simultânea dos requisitos supracitados 

a autorizar a alteração da decisão atacada.

 Isto porque os efeitos da antecipação de tutela aqui 

debatida repercutem no direito à liberdade de manifestação de pensamento e 

de informação, sendo forçoso reconhecer que, ao menos nesta fase 

processual, não há nos autos elementos de prova que evidenciem exercício 

abusivo desse direito.

Da análise das telas “printadas” das redes sociais You 

Tube e Facebook, bem como do site Reclame Aqui, verifica-se que o 

conteúdo questionado restringe-se à opinião da co-agravada Suzana acerca de 

sua nada satisfatória experiência pessoal com a utilização do produto 

“Alisena” (fls. 21/34; 141/144 e 155/156).

De todo modo, não se pode considerar, ao menos por 

ora, que as explanações e os comentários ali dispostos tenham desbordado do 

uso do direito constitucional de livre manifestação do pensamento/expressão, 

do direito à critica e, até mesmo, do direito de informação.

Oportuno consignar que, em precedente desta Corte, 

prevaleceu, em sede sumária de cognição, a tese de que a liberdade de 

expressão só deve ser limitada em casos excepcionais, valendo destacar o 

seguinte trecho do acórdão: “Se inverídicas/ofensivas as veiculações, cabem as 

sanções civis previstas, ou seja, direito de resposta e indenização por danos morais, 

sendo que 'Apenas de modo absolutamente excepcional, e com imenso ônus 

argumentativo, o julgador deve determinar a proibição da veiculação da notícia' 

(obra citada, p. 766). Não se entrevê, no momento, dano irreversível a justificar a 

excepcionalíssima providência de retirada das publicações: 'As medidas 
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preventivas só devem ocorrer em hipóteses extremamente restritas, realmente 

excepcionais, quando o abuso se mostra evidente e o intuito de denegrir for óbvio' 

(obra citada, p. 766); no mínimo, a respeito, deve se aguardar a instauração do 

contraditório, conforme prudentemente estabeleceu o Magistrado: 'De melhor 

alvitre, portanto, observar o prévio contraditório” (fls. 187). Tampouco cabe inibir 

novas publicações envolvendo o nome do recorrente. Suficiente, neste item, o 

antecipado à fls. 190 por este Relator: 'A restrição, em princípio, afrontaria ao 

disposto no art. 220 da Constituição Federal, que assegura a liberdade do 

pensamento, expressão e informação. Além disso, a restrição indeterminada em 

relação às futuras veiculações, importa, na prática, em censura prévia ao conteúdo 

da informação, o que é expressamente vedado pelo parágrafo 2º, do citado art. 220 

da CF'.” (AI 2213553-77.2015.8.26.0000; Relator(a): DONEGÁ MORANDINI; 

Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 09/11/2015; Data de registro: 10/11/2015).

 Demais disso, conforme pontuado por esta Relatoria 

quando da apreciação da liminar, a própria agravante reconhece em suas 

razões recursais que há várias opiniões em sentido contrário acerca do 

produto em comento: “qualquer pesquisa demonstra a plena satisfação de 

seus usuários, que divulgam suas opiniões na internet (como blogueiras e 

vlogers  fls. 07)”.

Em sendo assim, forçoso reconhecer a ausência do 

fundado receio de dano de difícil reparação sustentado pela recorrente, na 

medida em que, a despeito das críticas efetivadas pela requerida-agravada 

Suzana ao seu produto Alisena, não se pode ignorar o número bastante 

considerável de avaliações positivas feitas por outros usuários do tratamento 

capilar em questão, por meio de vídeos no youtube, blogs ou outras redes 

sociais.

Por outro lado, há de se convir que a remoção 
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compulsória das opiniões externadas pela agravada Suzana, com a 

consequente impossibilidade do conhecimento de seu conteúdo, neste 

momento processual, equivaleria, ao menos em tese, a um ato de censura (tal 

qual apontado pelo julgador a quo na r. decisão ora questionada), o que é 

vedado pela Constituição Federal.

Desta feita, tendo em vista o quanto disposto no artigo 

220 da Constituição Federal e considerando, ainda, que o cerceamento de 

opiniões de consumidores acerca de produtos e/ou serviços por eles utilizados 

deve ser sempre feito com muita cautela e em casos específicos, somente 

quando verificados abusos ou excessos por parte dos usuários (excesso este 

não vislumbrado de plano no caso concreto), de rigor a manutenção da r. 

decisão vergastada. 

Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego 

provimento ao recurso.

Clara Maria Araújo Xavier
Relatora

Assinatura Eletrônica
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