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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1324939-5, DE FORO CENTRAL DA 
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – 3ª VARA 
CÍVEL 

AGRAVANTES: SAMUEL SATOCHI MIURA E OUTRO  

AGRAVADO:     KAMEZO MIURA  

RELATOR:         DES. ROBERTO PORTUGAL BACELLAR 

 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO 
CIVIL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA 
AJUIZADA POR IDOSO CONTRA SEU FILHO E 
NORA. MAUS-TRATOS. PLEITO DE JUSTIÇA 

GRATUITA E ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE 
DE AFASTAMENTO DA RESIDÊNCIA POR 
POSSUÍREM FILHAS MENORES DE IDADE – NÃO 
CONHECIMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA 

DECISÃO AGRAVADA – PRESENÇA DOS 
REQUISITOS DA FUMAÇA DO BOM DIREITO E DO 
PERIGO DA DEMORA – MEDIDA PROTETIVA QUE 
SE FAZ NECESSÁRIA POR FORÇA DOS ARTIGOS 
43, 44 E 45 DO ESTATUTO DO IDOSO – 

OBSERVÂNCIA À PROTEÇÃO INTEGRAL DO 
IDOSO. PEDIDO DE RETIRADA DE BENS MÓVEIS 
PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, 

DESPROVIDO. 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 

Agravo de Instrumento nº 1324939-5, de Foro Central da Comarca da 

Região Metropolitana de Curitiba – 3ª Vara Cível, em que é Agravantes 

SAMUEL SATOCHI MIURA E OUTRO e Agravado KAMEZO MIURA. 

 
I – RELATÓRIO  

 

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto 

por Samuel Satoshi Miura e Lucinéia Aparecida Giaretton Miura em face 

da decisão de fls. 70/73, prolatada nos autos de Medida Protetiva nº 

0043529-60.2014.8.16.0001, em trâmite perante a 3ª Vara Cível do Foro 

Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, que assim 

decidiu: 
“3. Isto posto, com fulcro nos arts. 1º a 4º, 43, II e 45, 

caput¸ da Lei nº. 10.741/2003, e nos arts. 798 e 461, §§ 

3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil, defiro 

liminarmente em favor da parte requerente a tutela 

específica buscada nestes autos, fixando em relação aos 

requeridos LUCINEIA APARECIDA GIARETTON MIURA 

e SAMUEL SATOCHI MIURA o cumprimento das 

seguintes medidas: 

a) O afastamento da residência do requerente KAMEZO 

MIURA, devendo retirar do local tão-somente os seus 

pertences pessoais. 

b) A proibição de aproximação do requerente, devendo 

manter distância mínima de 500 (quinhentos) metros.” 

(fls. 72) 

 

2. Em suas razões (fls. 05/12), os agravantes 
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negam os maus tratos ao agravado e alegam, em síntese, que: (a) foi 

omitido o fato de que possuem duas filhas menores, cujos direitos são 

garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o que impede o 

afastamento sumário do lar onde moram; (b) retornaram do Japão a 

pedido do agravado para cuidar de sua esposa, que se encontrava 

debilitada; (c) realizaram reformas na casa do agravado às suas 

expensas e trouxeram todo o mobiliário que guarnece a residência; (d) a 

liminar foi deferida sem a oitiva da parte contrária e sem a realização de 

estudo social pelo juízo para averiguar a realidade dos fatos; (e) pedem a 

concessão da justiça gratuita e o provimento do recurso para que seja 

revogada a liminar deferida ou que sejam autorizados a retirar os móveis 

de sua propriedade da residência do agravado sob o acompanhamento e 

supervisão do Oficial de Justiça; (f) pugnam pela revogação da liminar e 

alternativamente autorização para retirada de seus móveis. 

3. O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 78/80). 

4. Requisitadas, não foram prestadas informações 

pelo Juízo de origem. 

5. Contrarrazões foram apresentadas pela 

Defensoria Pública às fls. 88/95. 

6. A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou 

às fls. 91/95. 

7. É o relatório. 

 

II – VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO 
 

8. Em sede de admissibilidade recursal, conheço 

em parte do recurso. 

9. No tocante ao pleito de concessão da justiça 
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gratuita, deixo de analisá-lo, uma vez que a decisão agravada já deferiu 

tal benefício, motivo pelo qual deixo de analisá-lo. 

10. Quanto às alegações dos agravantes de que 

não poderiam ser afastados da residência, sob o fundamento de que 

possuem filhas menores, e também, quanto à retirada de seus bens 

móveis da residência do agravado, deixo de conhecê-las, pois são 

matérias alheias daquela constante na decisão agravada, sendo que sua 

análise neste momento poderia acarretar em supressão de instância. 

Ainda assim é conveniente ressaltar que em contraminuta (fls. 88/95), o 

agravado mencionou que disponibilizou seu tempo no sábado dia 

27/02/2015 para que os agravantes fizessem a retirada de seus móveis, 

que estavam na residência da qual foram afastados. Esse fato está 

demonstrado no auto de acompanhamento lavrado pelo Oficial de Justiça 

(fl. 96). 

11. Dessa forma, tendo em vista que o agravado 

não se opõe ao pedido de retirada de bens móveis dos agravantes, 

inclusive autorizando a desmontagem deles, por mais essa razão resta 

prejudicada a análise desse pleito dos agravantes. 

12. Passo a analisar as demais questões. 

13. O caso de medida protetiva em favor do idoso 

Kamezo Miura, ora agravado diante de supostos maus-tratos praticados 

pelos agravados Samuel Satochi Miura (filho do agravado) e Lucinéia 

Aparecida Giaretton Miura (nora do agravado). 

14. Conforme se observa nos autos, no evento 1.5 

e seguintes, o ora Agravado, Kamezo Miura, compareceu diante da 

autoridade policial, o que culminou com a elaboração do Boletim de 

Ocorrência sob 2014/992405, no 6º Distrito Policial de Curitiba, sendo 

encaminhado à Promotoria de Defesa dos Direitos do Idoso, onde relata 
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estar frente à situação de vulnerabilidade social e risco.  

15. A Defensoria Pública ajuizou Medida Protetiva, 

à qual foi deferida liminarmente, em favor da parte requerente, a tutela 

específica buscada, qual seja, o afastamento dos Agravantes da 

residência do requerente, devendo estes retirar do local tão-somente os 

seus pertences pessoais, assim como devem manter a distância mínima 

de 500 (quinhentos) metros do Agravado. 

16. Da análise dos autos, verifico que se 

encontram presentes os requisitos da medida protetiva de urgência, de 

natureza cautelar, quais sejam, a fumaça do bom direito e o perigo da 

demora.  

17. Quanto à fumaça do bom direito do agravado, 

cumpre ressaltar que a Constituição Federal assegura prioritariamente ao 

idoso o direito à dignidade e bem-estar: 

18. Vejamos: 
“Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever 

de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 

participação na comunidade, defendendo sua dignidade e 

bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. “ 

 

19. Também o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), 

em seus artigos 2°, 3° e 4°, reforça o mencionado princípio, ao dispor: 

Art. 2°.O idoso goza de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 

integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei 

ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, para preservação de sua saúde física e 

mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, 
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espiritual e social, em condições de liberdade e 

dignidade. 

Art. 3°.É obrigação da família, da comunidade, da 

sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com 

absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, 

ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 

dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária. [...] 

Art. 4°.Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de 

negligência, discriminação, violência, crueldade ou 

opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou 

omissão, será punido na forma da lei. 

[...].” 

 

20. No mesmo sentido, a fim de garantir a proteção 

dos direitos constitucionalmente assegurados aos idosos, o artigo 43 da 

Lei 10.741/2003, prevê:  
“Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis 

sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem 

ameaçados ou violados: 

I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou 

entidade de atendimento; 

III – em razão de sua condição pessoal.” 

 

21. Assim, a fumaça do bom direito do agravado 

resta caracterizada se levado em consideração a legislação aplicável ao 

caso. Deve ser mantido o entendimento do juízo a quo que deferiu liminar 
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de afastamento dos Agravantes da residência do Agravado, uma vez que 

as provas juntadas aos autos, são suficientes para demonstrar que a 

conduta dos Agravantes, atinge diretamente a dignidade humana do idoso 

e viola os seus direitos. 

22. Neste sentido, importante destacar o 

depoimento de Lucinéia Aparecida Giaretton Miura no Boletim de 

Ocorrência 2014/992405 (sistema projudi doc. 1.5): 

“VERSÃO DO NOTICIADO: 

RELATA A NOTICIADA QUE RESIDE NA 

RESIDÊNCIA DE SEU SOGRO KAMEZO MIURA. 

QUE A RELAÇÃO ENTRE OS DOIS SEMPRE FOI 

DIFÍCIL POR MOTIVOS FAMILIARES. COM 

RELAÇÃO A ACUSAÇÃO DE DANO, DIZ QUE 

SOMENTE TOMOU CONHECIMENTO QUE O 

NOTEBOOK DO SOGRO ESTAVA QUEBRADO 

QUANDO RECEBEU UMA LIGAÇÃO DE UMA 

PESSOA QUE COBRAVA O CONSERTO. QUE NÃO 

É VERDADE QUE A DECLARANTE QUEBROU O 

EQUIPAMENTO DIANTE DA NEGATIVA DO SOGRO 

EM ASSINAR DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA 

DE IMÓVEL.” (grifei) 

 

23. O perigo da demora também se encontra 

presente diante da possibilidade de agravamento da situação do 

agravado caso o afastamento dos agravantes não fosse deferido. 

24. Ainda, não se pode ignorar a idade do 

agravado (76 anos), inserindo-se na condição de idoso e havendo a 

presunção de sua hipossuficiência nas relações sociais e familiares. 
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25. Pelo exposto, conheço em parte do recurso e 

nesta, nego-lhe provimento, devendo ser mantida a decisão conforme 

proferida. 

III - DECISÃO 

 

Acordam os Desembargadores da 6ª Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, 

em conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, negar provimento 

ao recurso, nos termos do voto do relator. 

Presidiu o julgamento o Desembargador Renato 

Lopes de Paiva, sem voto, dele participando o Desembargador Prestes 

Mattar e o Juiz Substituto em 2º Grau Doutor Anderson Ricardo Fogaça. 

Curitiba, 16 de fevereiro de 2016. 

  

Des. ROBERTO PORTUGAL BACELLAR 

Relator 
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