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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1020970-55.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante 
PRISCILLA HERMOSO BOZZO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada 
ANA CAROLINA DANTAS PRATES.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do 
recurso.  V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores COSTA NETTO (Presidente sem voto), PIVA 
RODRIGUES E GALDINO TOLEDO JÚNIOR.

São Paulo, 30 de janeiro de 2018.

[ANGELA LOPES]

[Relatora]

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 3743

Apelação n. 1020970-55.2016.8.26.0224

Origem: 10ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos

Juiz: Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura 

Apelante: PRISCILA HERMOSO BOZZO

Apelado: ANA CAROLINA DANTAS PRATES 

DANOS MORAIS  OFENSAS PROFERIDAS EM 
REDES SOCIAIS E MENSAGENS PRIVADAS  
RECURSO INTEMPESTIVO  Ré que apresentou 
recuso após o esgotamento do prazo recursal legal  
Justificativa acostada às razões recursais que não convence, 
a respeito da indisponibilidade do sistema para 
peticionamento na data de vencimento do prazo  Ausência 
de indisponibilidade para 'consulta' e para 'peticionamento 
eletrônico' em segunda instância na data de vencimento do 
prazo  Indisponibilidade de outros serviços, em nada 
relacionados com a interposição do recurso, que não 
socorre à apelante  RECURSO NÃO CONHECIDO

Trata-se de ação proposta por ANA CAROLINA 

DANTAS PRATES em face de PRISCILA HERMOSO BOZZO, objetivando a 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, que estima em 

R$ 50.000,00, em razão de ofensas e ameaças proferidas contra si, por meio de 

redes sociais e aplicativo de mensagens, tudo em razão de a autora ter 

inaugurado relacionamento amoroso com o ex-marido da ré. 

Sobreveio sentença de procedência, cujo relatório se 

adota, para condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 

10.000,00, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária 

desde a publicação da sentença. Pela sucumbência, a verba honorária a cargo da 

ré foi arbitrada em 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 50.000,00 (fls. 

106/112.).

Apela a ré, sustentando, em síntese, que o valor da 

indenização arbitrado pelo MM. Juiz de Primeira instância foge à razoabilidade, 

por excessiva. Pede seja considerado o histórico de amizade pretérita entre as 
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partes (autora e ré), o que a levou a agir da forma como agiu, diante da 

descoberta da traição da autora. Mais, refere que em seus desabafos em redes 

sociais jamais citou o nome da autora, certo que a identificação apenas se tornou 

possível em razão de a genitora da autora tem se manifestado nos comentários, o 

que acabou por gerar “uma briga generalizada na internet”. Aduz que muitos dos 

comentários foram feitos por pessoas que sequer conhecer a apelada, a tornar 

suas opiniões irrelevantes. Explica ser compreensível sua conduta, diante do 

extremo nervosismo sofrido por descobrir ter sido traída por sua amiga e seu ex-

marido e alega que a apelada exagera ao tratar das consequências do desabafo 

da ré. Quanto à mensagem de 'whastapp', diz que esta foi enviada de forma 

privada e não tem o condão de ofender a honra da apelada. Outrossim, explica 

que mesmo que se considere equivocada sua atitude, deve ser sopesado o fato de 

que esta se arrependeu e excluiu rapidamente a publicação, não havendo falar em 

humilhação ou constrangimento aptos a gerar direito indenizatório em tão alto 

valor. Aduz que também sofreu ameaça da mãe da requerente, a caracterizar a 

reciprocidade das ofensas. Ressalta a trivialidade da ofensa e pede a reforma do 

julgado, com decreto de improcedência do pedido. Subsidiariamente, pede a 

redução do valor da condenação para R$ 1.000,00 (fls.116/126).

Recurso processado e respondido a fls.132/138. 

É o relatório. 

Cuida-se de ação movida por Ana Carolina Dantas 

Prates contra Priscilla Hermoso Bozzo sobre o fundamento de que mantém 

relações amorosas com o ex-marido da ré há cerca de 1 ano e 4 meses, sendo 

que quando a requerida tomou conhecimento do relacionamento, passou a proferir 

xingamentos e ameaças contra a autora via 'whatsapp'. 

Destarte, refere que promoveu o bloqueio do contato 

da ré, o que fez com que esta passasse a ofendê-la pelo site de relacionamentos 

'Facebook'. 

Diante das ameaças, injurias e difamações 
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engendradas pela requerida, que geraram exposição e vergonha à autora, ajuizou 

a presente ação. 

Pois bem. 

O recurso não comporta conhecimento, uma vez que 

intempestivo. 

Isso porque a sentença de fls. 106/112 foi publicada 

em 03/08/2017, a deflagar o seguinte prazo para apresentação de recurso de 

apelação:

03/08/2017 - Dia Inicial

04/08/2017 - Sexta-feira - 1º dia do prazo

05/08/2017 - Final de Semana

06/08/2017 - Final de Semana

07/08/2017 - Segunda-feira- 2º dia do prazo

08/08/2017 - Terça-feira- 3º dia do prazo

09/08/2017 - Quarta-feira- 4º dia do prazo

10/08/2017 - Quinta-feira- 5º dia do prazo

11/08/2017 - Sexta-feira- 6º dia do prazo

12/08/2017 - Final de Semana

13/08/2017 - Final de Semana

14/08/2017 - Segunda-feira- 7º dia do prazo

15/08/2017 - Terça-feira- 8º dia do prazo

16/08/2017 - Quarta-feira- 9º dia do prazo

17/08/2017 - Quinta-feira- 10º dia do prazo

18/08/2017 - Sexta-feira- 11º dia do prazo

19/08/2017 - Final de Semana

20/08/2017 - Final de Semana

21/08/2017 - Segunda-feira- 12º dia do prazo

22/08/2017 - Terça-feira- 13º dia do prazo

23/08/2017 - Quarta-feira- 14º dia do prazo

24/08/2017 - Quinta-feira- 15º dia do prazo
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O recurso, todavia, somente foi protocolizado em 

25/08/2017. 

E em que pese a apelante tenha arguido, 

preliminarmente, que o recurso é tempestivo, pois em 24/08/2017 houve 

indisponibilidade do sistema por período superior a 60 minutos, a gerar a 

prorrogação do prazo, é certo que a tese não convence, tratando-se de tese criada 

a partir de informações equivocadas, colhidas da internet. 

Como bem demonstrado pela própria apelante, o 

serviço que sofreu indisponibilidade não-ininterrupta superior a 60 minutos 

em 24/08/2017 chama-se 'Portal TJSP', e este guarda nenhuma relação com o 

peticionamento eletrônico ou o impede a consulta dos autos digitais, informação 

que foi verificada por esta Relatora junto aos setores competentes 

(STI/TJSP). 

A título de exemplo, tomemos agosto de 2017. No 

mês de agosto houve suspensão dos prazos, em segunda instância, tão somente 

no dia 04/08/2017, conforme se verifica:

AGOSTO  2017  PETICIONAMENTO ELETRÔNICO EM SEGUNDA 

INSTÂNCIA (in http://www.tjsp.jus.br/Indisponibilidade):

Data inicial Horário inicial Data final Horário final Tempo de 
insdisponibilidade

04/08/2017 11:48:19 04/08/2017 11:51:20 00:03:01

04/08/2017 11:56:24 04/08/2017 12:11:34 00:15:10

04/08/2017 12:16:38 04/08/2017 13:21:27 01:04:49

Total: 01:23:00

Assim, em todo o mês de agosto, o peticionamento 

eletrônico em segundo grau ficou indisponível tão somente dia 04. 
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Eventual prazo vencido em 04/08/2017 foi, portanto, 

prorrogado para 07/08/2017, dia útil subsequente. 

Seguindo-se o exemplo do dia 04 (que não é o caso 

dos autos, mas ilustra o funcionamento da consulta de indisponibilidade de 

sistema), tem-se que, decorrência do relatado acima, foi expedido o seguinte 

comunicado pelo STI:

04/08/2017 - INDISPONIBILIDADE - PETICIONAMENTO ELETRÔNICO E 

CONSULTA PROCESSUAL DE 1ª, 2ª INSTÂNCIA E COLÉGIOS RECURSAIS

Para os fins do artigo 8º da Resolução TJSP nº 551/2011, artigo 3º do 
Provimento nº 87/2013 da Presidência do TJSP e artigo 3º do Provimento CG 
Nº 26/2013, a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) comunica que, o 
serviço de Peticionamento Eletrônico e a Consulta Processual de 1ª, 2ª 
Instância e Colégios Recursais ficaram indisponíveis no período superior a 60 
minutos no dia 04/08/2017.

Por outro lado, o mesmo não ocorreu dia 24/08, vez 

que a indisponibilidade havida não afetou qualquer serviço relacionado à consulta 

ou interposição de petição. 

Destarte, tem-se que o recurso é, de fato, 

intempestivo, pelo que não pode ser conhecido. 

Do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso. 

ANGELA LOPES
Relatora
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