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AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO VENTILADAS 
NO  PRIMEIRO  GRAU.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
CONHECIMENTO, NESTE PONTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO 
DE  INSTÂNCIA.  FILHO.  MEDIDA  PREVENTIVA. 
AFASTAMENTO  DO  LAR.  IDOSOS.  TRATAMENTO 
INADEQUADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

-  Não  se  conhece  de  pedido  recursal  que  não  foi  submetido  à 
apreciação do 1º Grau e que versa sobre matéria que não é objeto 
da decisão hostilizada, vedada tal inovação, sob pena de supressão 
de  instância,  violação  ao  contraditório  e  à  ampla  defesa. 
Necessidade de prévia análise pelo 1º Grau, o que inviabiliza o seu 
exame”.1 

-  O  afastamento  do  filho,  ainda  que  possa  causar  prejuízos  a 
recorrente, tem o escopo de proteger a integridade física e moral 
dos  idosos,  no  intuito  de  evitar  o  agravamento  da  situação  em 
concreto, notadamente quando os autos apontam indícios de que a 
recorrente  impõe  aos  seus  pais  tratamento  incompatível  com  a 
condição de vida e saúde que possuem. A decisão fundamenta-se 
na proteção conferida aos idosos, os quais, conforme determina a 
Constituição  Federal,  devem  ser  amparados  pela  família,  a 
sociedade  e  o  Estado,  "assegurando  sua  participação  na 
comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-
lhes o direito à vida" (art. 230).

1 TJ-RS - AI: 70055756969 RS , Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 30/07/2013, Vigésima Segunda Câmara 
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/08/2013



VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do 
relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 115.

Relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por  Juliana Pereira de 
Oliveira  contra  decisão  interlocutória  que  deferiu  pedido  de  liminar  e  determinou  o 
afastamento  imediato  da  recorrida  da  residência  de  seus  genitores,  até  ulterior 
deliberação.

Em suas razões, a recorrente faz extensa narrativa de fatos que teriam 
ocorrido  nos  autos,  apontando  supostos  vícios  de  forma,  tais  como  a  adoção  de  rito 
sumário  para  a  demanda,  quando  o  correto  seria  o  procedimento  ordinário,  segundo 
alega, e cerceamento de defesa, em face da falta de oportunidade de produção de provas.

Defende,  ainda,  a  existência  de defeito  de representação,  uma vez 
que existe procuração nos autos apenas para um dos idosos, além de colocar em dúvida a 
suposta incapacidade deles, conforme alegado pelo recorrido na petição inicial.

Contesta o deferimento da liminar, aduzindo que o magistrado não 
teria ouvido sua versão dos fatos, tampouco teria considerado a sua indisposição para 
conciliar. 

Sustenta que o litígio tem origem na preocupação dos autores quanto 
à gestão dos bens de seus pais, que não estariam satisfeitos com a parcela de patrimônio 
que já  administram. Afirma que os idosos não desejam que seja alijada da companhia 
deles, notadamente pelo fato de não ter para onde ir.

Pede,  ao  final,  o  provimento  do  recurso  para  cassar  a  decisão 
agravada.

Em  decisão  de  fls.  98/99,  o  então  relator  indeferiu  o  pedido  de 
liminar.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. 

VOTO



Antes  de  enfrentar  o  mérito,  relevante  examinar  alguns  aspectos 
ventilados pela recorrente.

Conforme colhe-se da decisão recorrida,  o magistrado limitou-se a 
discorrer sobre o pedido de afastamento da recorrente, não enveredando ou enfrentando 
boa parte das matérias que a agravada aponta como razões recursais.

A recorrente,  por  sua  vez,  alega  haver  equívoco  quanto  ao  rito 
adotado na demanda, além de levantar defeito de representação e a não apreciação de 
questões por ela levantadas.

Neste contexto, penso que todas as questões que não foram objeto da 
decisão recorrida não podem ser ventiladas no recurso, na medida em que constituem 
inovação  recursal,  vedada  no  nosso  sistema  processual.  Sobre  o  tema,  confiram-se  os 
julgados:

Não  se  conhece  de  pedido  recursal  que  não  foi  submetido  à 
apreciação do 1º Grau e que versa sobre matéria que não é objeto 
da decisão hostilizada, vedada tal inovação, sob pena de supressão 
de  instância,  violação  ao  contraditório  e  à  ampla  defesa. 
Necessidade de prévia análise pelo 1º Grau, o que inviabiliza o seu 
exame”.2 

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  Razões  recursais  que  trazem 
matéria  não  analisada  pelo  Juízo  a  quo  Inovação  recursal 
Impossibilidade Não conhecimento que se impõe: De rigor o não 
conhecimento do agravo de instrumento que versa sobre matéria 
que não foi objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância. 
IMPUGNAÇÃO  À  EXECUÇÃO  PROVISÓRIA  Decisão  que 
concede efeito suspensivo à impugnação Possibilidade Inteligência 
do  art.  475-M,  do  CPC  Requisitos  preenchidos:  Preenchidos  os 
requisitos  legais,  é  possível  a  concessão  de  efeito  suspensivo  à 
impugnação  à  execução  provisória.  RECURSO PARCIALMENTE 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA”.3

Ademais, note-se que a recorrente, através do seu advogado, teve a 
oportunidade de levantar e reiterar tais questionamentos em audiência realizada no dia 30 
de junho de 2014. Muito embora não estivesse a recorrente presente (mesmo intimada), 
nada impedia que o seu defensor provocasse o magistrado, a fim de que ele emitisse juízo 
de  valor  sobre  os  questionamentos  ventilados  no agravo.  Todavia,  permaneceu inerte, 
tendo o magistrado emitido, quase um mês depois, a decisão recorrida, que, reitere-se, não 

2 TJ-RS - AI: 70055756969 RS , Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 30/07/2013, Vigésima Segunda Câmara 
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/08/2013

3 TJ-SP - AI: 01730886520128260000 SP 0173088-65.2012.8.26.0000, Relator: Osvaldo Palotti Junior, Data de Julgamento: 05/03/2013, 28ª 
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2013



fez menção aos aspectos alegados no agravo.

Isto posto, não conheço do recurso quanto às questões processuais 
indicadas, ao tempo em que passo a examinar mérito do litígio.

Conforme colhe-se dos autos, a recorrente teve deferido contra si o 
afastamento  imediato  da  residência  de  seus  genitores,  daí  porque  objetiva  reverter  a 
decisão agravada. De início, registre-se que a medida tem previsão no Estatuto do Idoso, 
nos termos do art. 83 e seu § 1º, que verberam:

“Art. 83. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação 
de  fazer  ou  não-fazer,  o  juiz  concederá  a  tutela  específica  da 
obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado 
prático equivalente ao adimplemento.

§  1º  Sendo  relevante  o  fundamento  da  demanda  e  havendo 
justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz 
conceder  a  tutela  liminarmente  ou  após  justificação  prévia,  na 
forma do art. 273 do Código de Processo Civil”.

O afastamento, ainda que possa causar prejuízos a recorrente, tem o 
escopo  de  proteger  a  integridade  física  e  moral  dos  idosos,  no  intuito  de  evitar  o 
agravamento da situação em concreto, notadamente quando os autos apontam indícios de 
que a recorrente impõe aos seus pais tratamento incompatível com a condição de vida e 
saúde que possuem.

A decisão fundamenta-se na proteção conferida aos idosos, os quais, 
conforme  determina  a  Constituição  Federal,  devem  ser  amparados  pela  família,  a 
sociedade e o Estado,  "assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida" (art. 230). 

Neste particular, aliás, o art. 37 do Estatuto do Idoso estabelece que 
“o  idoso  tem direito  a  moradia  digna,  no  seio  da  família  natural  ou substituta,  ou 
desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição 
pública ou privada”. 

Ademais,  dispõe,  que  “as  medidas  de  proteção  ao  idoso  são 
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 
[...] II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento”.

Compulsando-se  os  autos,  creio  que  a  recorrente  não  logrou 
demonstrar  a  convivência  pacífica  que afirma existir  com seus  genitores,  notadamente 
quando confrontadas suas alegações com as declarações particulares encartadas às fls. 70 e 
74, em que duas pessoas que afirmam conhecer a convivência entre a recorrente e seus 
pais narram a prática de maus tratos.



Como  bem  anotou  o  Ministério  Público,  “a  decisão  agravada 
objetiva tão somente acautelar a integridade física e psíquica dos idosos, amparando-se 
no poder de discricionariedade do magistrado de interferir na convivência das pessoas 
que  vivem  na  mesma  casa  quando  existir  probabilidade  de  danos  mais  relevantes 
enquanto os integrantes permanecerem sob o mesmo teto”.

Ressalte-se, por fim, que ambos os idosos, que contam com 84 e 77 
anos  de  idade,  são  portadores  de  Mal  de  Alzheimer,  doença  “neurodegenerativa, 
incapacitante, irreversível e progressiva”, conforme atestam os laudos de fls. 28/29, o que 
reforça a necessidade de manutenção da decisão recorrida. Expostas estas considerações, 
nego provimento ao recurso. É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu,  por 
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Des. João 
Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público, na pessoa da Exma. 
Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, em 23 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 24 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
                       Relator


