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Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação n° 0179026-80.2008.8.26.0000, da Comarca de 

São Paulo, em que é apelante FÁBIO DE OLIVEIRA 

RIBEIRO sendo apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V. U.'\ de 

conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra 

este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores FRANCO COCUZZA (Presidente) e MARIA 

LAURA TAVARES. 

São Paulo, 04 de abril de 2011. 

ÂNGELO MALANGA 
RELATOR 
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RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos 
morais - Textos divulgados pela internet -
Autor que teve sua página tornada 
indisponível pelo provedor a pedido da 
Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de 
Intolerância - Inexistência de excesso por 
parte de autoridade policial - Recurso 
desprovido. 

Vistos. 

Trata-se de ação ordinária proposta por Fábio de Oliveira 

Ribeiro contra a Fazenda do Estado de São Paulo com pedido de 

indenização por danos morais. Alega o autor que publicava textos de sua 

autoria em website hospedado pela empresa Internet Group do Brasil Ltda 

(IG) e que, em 27/01/2005, a página foi retirada do ar sem prévio aviso. 

Afirma que o provedor IG tomou essa providência a pedido da autoridade 

policial vinculada ao Grupo de Repressão e Análise dos Delitos de 

Intolerância (Gradi), que considerou o conteúdo de um dos textos, 

publicados ofensivo à comunidade e à religião judaicas. Aduz que o texto ; 

não era ofensivo e que a autoridade policial cometeu ato ilícito ao tolher/ 
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seu direito de manifestação do pensamento e ao acusá-lo de racismo. 

Julgada improcedente a ação, apela o autor visando, em síntese, a inversão 

do julgado. Contrarrazões a fls. 313/334. 

É o relatório. 

De início, indefiro o requerimento do Ministério Público 

de fls. 339/340 de envio de peças para eventual oferecimento de denúncia, 

uma vez que a denúncia já foi oferecida e, inclusive, rejeitada (fls. 278/284, 

verso). 

No mérito, a bem lançada sentença deve ser integralmente 

mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais são aqui 

integralmente adotados como razão de decidir. 

Com efeito, não se vislumbra nenhum excesso na conduta 

da autoridade policial. Em verdade, a decisão de deixar de veicular todo o 

conteúdo do site do autor foi tomada pelo IG. Conforme consta da cópia da 

mensagem enviada pela delegada coordenadora do Gradi ao IG, a fls. 162, 

foi solicitada a remoção apenas do texto que supostamente tinha cunho 

discriminatório. A atividade policial cingiu-se às normas vigentes, 

inexistindo excesso ou ilícito. Como bem observado pelo juízo a quo, S£ 

qualquer denúncia rejeitada gerasse a responsabilidade civil do Estado por 

danos morais, restaria prejudicada toda a atuação da polícia e do Ministé rio, 

Público. 1/ 
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No que tange à caracterização do autor como racista ou 

criminoso, tampouco se vislumbra na conduta policial qualquer ato que lhe 

tenha causado danos. O inquérito policial transcorreu sob sigilo, conforme 

se observa a fls. 148, sendo que qualquer publicidade que o fato tenha 

alcançado se deu por notícias veiculadas pela comunidade judaica. 

Por fim, anoto que esta decisão é proferida de acordo 

com o disposto no art. 252 do RITJSP, in verbis: 

"Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá 
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão 
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de 
mantê-la " 

Nestes termos, voto pelo desprovimento do recurso, 

mantendo-se intacta a sentença. 

ÂNGELO MALANGA 
^ Relator 
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