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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2212516-44.2017.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são agravantes 
RENATO PESSOA CARIANI e TATIANE MARTINES CARIANI, são agravados 
JORGE ALVES DA SILVA, TAIS SANTOS DA SILVA e AMANDA CARVALHO 
MACIEL.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram 
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCIA DALLA 
DÉA BARONE (Presidente) e GIFFONI FERREIRA.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2019.

Rosangela Telles
Relatora

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 12501

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2212516-44.2017.8.26.0000

AGRAVANTES: RENATO PESSOA CARIANI E TATIANE MARTINES

CARIANI

AGRAVADOS: JORGE ALVES DA SILVA, TAIS SANTOS DA SILVA E

AMANDA CARVALHO MACIEL

COMARCA: DIADEMA 

JUIZ: ANDRE PASQUALE ROCCO SCAVONE

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER.  Pretensão de exclusão de vídeos e áudios 
ofensivos postados no INSTAGRAM, YOUTUBE e grupo 
de WHATSAPP. Da análise das provas, que se constituem 
em áudios e vídeos, verifica-se houve desentendimento 
comercial entre as partes, fato que gerou ressentimentos, 
xingamentos e ofensas. Ainda há informações de que o 
agravante incentivava os participantes de um programa ao 
uso de anfetaminas e esteroides. As provas demonstram a 
participação de apenas um dos agravados. Análise 
perfunctória. Necessidade de aprofundamento, em instrução. 
Acolhimento parcial do recurso somente em relação a um 
agravado, mantendo-se a tutela deferida liminarmente.  
RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. 

decisão fls. 112 que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de 

urgência para a remoção ou bloqueio dos perfis dos agravados na rede 

social Instagram ou, alternativamente, apenas o conteúdo ofensivo; a 

remoção ou bloqueio das URLs listadas a fls. 23; a remoção ou bloqueio do 

grupo  Lava Jato da Maromba, da rede social Whatsapp. Também se 

postulou se abstenham os agravados de realizar novas postagens com 

conteúdo ofensivo à honra dos agravantes e de criar novos perfis com esse 
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fim, sob pena de multa; a expedição de ofícios ao Facebook Serviços Online 

Brasil Ltda. e à Google Brasil Internet Ltda.

Alegam os agravantes, em síntese, que são pessoas em 

destaque nas redes sociais e que participam de um canal no site Youtube, 

Além de possuírem perfil na rede social Instagram, ambos com milhares de 

seguidores. Afirmam que os agravados publicaram conteúdos ofensivos na 

rede social Instagram e no site Youtube, além de administrarem um grupo 

no aplicativo Whatsapp, denominado  Lava Jato da Maromba, que também 

é utilizado com o propósito de caluniar e difamar os agravantes. Sustentam 

que as publicações tiveram grande repercussão, ocasionando a perda de 

trabalhos e contratações de novos projetos. Buscam a reforma da r. 

decisão. Requerem a tutela recursal.

Recurso regularmente processado. Foi deferida a tutela de 

urgência para a remoção dos vídeos constantes das URL´s listadas a fls. 23, 

e do perfil @lavajatodamaromba, da rede social Instagram, bem como o  

bloqueio do grupo Lava Jato da Maromba, do aplicativo Whatsapp, 

Contraminuta a fls. 239/257.  

Novos vídeos ofensivos foram apresentados, com ordem de 

exclusão por esta relatoria. 

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

A decisão guerreada foi proferida sob a égide do Código de 

Processo Civil de 2015, de sorte que as disposições desta legislação devem 
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ser observadas.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer. Argumenta o 

agravante RENATO que em dezembro de 2016, passou a integrar um canal 

no Youtube, chamado ABETV, voltado para a musculação e fisiculturismo. 

Devido à rápida aceitação pelo público, houve um desconforto entre os 

integrantes originários. O agravado JORGE teve o seu contrato rescindido. 

A partir de então, juntamente com os demais agravados, passou a ofender a 

honra e a dignidade dos agravantes.

Foi criado um grupo de WhatsApp denominado Lava Jato da 

Maromba, bem como no Instragram e YouTube, onde o agravado JORGE, 

por meio de alguns vídeos,  afirma que o agravante teria trapaceado nas 

competições de que participou, inclusive a federação responsável pela 

gestão dos campeonatos, ocasionando sérios danos aos patrocinadores do 

recorrente e ao seu público seguidor.

Acrescenta que o mesmo faz uso de esteroides e 

anabolizantes e que teria se dopado nessas competições de que participou.

Os agravados também teriam afirmado que “o agravante é 

pilantra, charlatão, mau caráter, enganador, entre outras palavras, inclusive 

que foi o responsável pela saída do acusado Jorge do canal ABETV, com o 

intuito de colocar toda a opinião pública toda contra o agravante”

Também se voltaram contra a agravante TATIANE, 

afirmando que “ ela é adúltera e que conhece o/os homem/homens que tem 

casos extras conjugais com a agravante, expondo-a de forma vergonhosa 

diante de mais de 250 mil expectadores no youtube e redes sociais, 

inclusive com amigos e familiares.” (sic)
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Além disso, os dados pessoais do agravante RENATO ( 

nome, endereço residencial, número de documentos pessoais, registro 

profissional, dados confidenciais da empresa dos agravantes) foram 

divulgados a  um grupo com aproximadamente 500 pessoas, que podem 

divulgar e compartilhar essas informações. 

Também, “ incitaram o ódio nas pessoas, afirmando que o 

agravante é mal caráter, que merece morrer, que engana as pessoas que 

assistem ao canal e quem os segue nas redes sociais, que realiza um 

trabalho sem credibilidade, entre outras afirmações, que gerou outras 

incontáveis conversas, xingamentos, ameaças, inclusive que matariam o 

agravante”.

Há outras acusações. 

Tendo em vista o número de seguidores e integrantes dos 

grupos, essas acusações tomaram uma dimensão enorme, com grande 

repercussão negativa sobre o trabalho desenvolvido pelos agravantes. 

Também experimentaram dor moral.

Postularam a tutela de urgência para a remoção dos vídeos 

constantes das URL´s listadas a fls. 23, e de perfis da rede social Instagram, 

bem como o bloqueio do grupo Lava Jato da Maromba, do aplicativo 

Whatsapp, 

Foi concedida a tutela de urgência nesta instância recursal. 

A medida que novos vídeos foram informados, novas ordens foram 

determinadas para exclusão e/ou bloqueio.

Cabe analisar, neste momento, apenas a existência ou não 

dos requisitos legais para a concessão da tutela, sob pena de se antecipar o 
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julgamento de 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.

In casu, entendo que presente a verossimilhança das 

alegações dos agravantes e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civi, em 

relação ao agravado JORGE ALVES DA SILVA.

Com efeito, os áudios e vídeos analisados por esta relatoria, 

dão conta de que houve desentendimento comercial entre as partes, fato 

que gerou ressentimentos, xingamentos e ofensas. Ainda há informações de 

que o agravante incentivava os participantes de um programa ao uso de 

anfetaminas e esteroides.

Não há outros documentos, além das mídias carreadas.

O mais alegado pelos agravantes, não restou comprovado 

através das mídias encaminhadas a esta instância, sequer as ofensas 

proferidas em desfavor da agravante.

É fato que as informações trazidas nos áudio e vídeos 

colocam em xeque a credibilidade do agravante, que seria pessoa pública, 

bastante conhecida na área de fisiculturismo.

De sorte que, por ora, fica mantida em parte a decisão que 

concedeu a tutela de urgência, para bloqueio dos conteúdos ofensivos na 

rede social Instagram, no site Youtube, e no grupo no aplicativo Whatsapp, 

denominado  Lava Jato da Maromba, protagonizado pelo agravado JORGE 

ALVES DA SILVA.
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Observo que há vídeos e áudios de TIAGO CELI, que viriam 

a criticar a conduta do agravante. Porém, essa pessoa não figura no polo 

passivo da demanda, tampouco do recurso.

 Dessa maneira, havendo informações que merecem melhor 

apuração, e que não se confirmaram diante das mídias carreadas, em sede 

de cognição sumária,  os agravantes em fase instrutória terão oportunidade 

de melhor esclarecer as demais ofensas e eventuais crimes perpetrados 

pelos agravados.

Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO 

ao recurso.

ROSANGELA TELLES
Relatora
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