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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo esclarecer a aplicação de medidas 
protetivas de urgência da Lei 11.340/06 por intermédio do conceito da autonomia 
processual, porém apontando que essa característica não é absoluta. Mediante 
pesquisa bibliográfica, respaldada em lei, em doutrina e em jurisprudência, afirma que 
a autonomia dessas medidas é passível de relativização em decorrência de eventual 
dicotomia ocasionada pela conclusão da investigação penal, quando o fato que as 
arrazoa for exclusivamente criminal. Assim, conclui que os fundamentos para decisão 
de manutenção ou revogação das medidas protetivas de urgência devem ser extraídos 
de cuidadoso exame do fato e da atual realidade da mulher amparada judicialmente.

Palavras-chave: medidas protetivas de urgência; Lei Maria da Penha; autonomia 
processual; arquivamento da investigação penal.

Abstract: This work has the aim to explain the application of emergency protective 
measures from Law 11.340/06 of the Federative Republic of Brazil by understanding that 
they are autonomous processes, but this autonomy is not absolute. Through bibliographic 
research, supported by law, doctrine and jurisprudence, asserts that the autonomy of 
these measures is subject to relativization as result of a possible dichotomy caused 
by the closure of criminal investigation. It implies that the reasons for the decision to 
revoke or maintain the emergency protection measures must be drawn from a careful 
analysis of the fact and current reality of the judicially supported woman.

Keywords: emergency protective measures; Maria da Penha Law; autonomous process; 
closure of criminal investigation.

mailto:viniciusqueirozr@hotmail.com


124

DOUTRINA - Revista de Direito da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro nº 32 - 2022

1. INTRODUÇÃO

Popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, a Lei 11.340/06 é um 
marco brasileiro no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Ao 
criar mecanismos para o combate desse gênero de violência, quais sejam as medidas 
protetivas de urgência, o legislador foi sucinto, sem especificá-las em matéria processual.

Não obstante a Lei tenha conferido ao juiz certa discricionariedade para aplicação 
das medidas mais adequadas ao caso que lhe for apresentado, o texto legal peca ao não 
explicitar os termos para instrumentalizá-las. Como a ideia de violência doméstica muitas 
vezes se confunde com ilícitos penais, nessas circunstâncias, as medidas protetivas de 
urgência da Lei 11.340/06 passaram a ser aplicadas como cautelares de processo penal.

Por essa desacertada lógica, a plena efetividade da tutela em âmbito de violência 
doméstica e familiar é afetada, pois o desfecho em seara penal consequentemente 
enseja a revogação das medidas aplicadas. Contudo não se trata de desafio insuperável.

Em doutrina e em jurisprudência, ainda remanesce certa controvérsia a respeito 
da natureza jurídica desses instrumentos. Ao analisá-los de maneira mais pragmática, 
verificar-se-á que, como tutelas inibitórias, é possível a distinção entre tais medidas e 
a investigação penal, conferindo às primeiras autonomia processual quanto à última.

Essa autonomia se revelará passível de relativização pontualmente no arquivamento 
da investigação penal que cuida de violência doméstica e familiar contra a mulher. 
Como efeito, há uma dicotomia a ser enfrentada: as medidas protetivas de urgência da 
Lei Maria da Penha poderão perdurar eficazes – pela autonomia que a priori ostentam 
– ou terão de ser revogadas, vinculando-se a específico fundamento da promoção de 
arquivamento. Tanto dependerá do que for constatado sobre o fato em questão.

Todavia, pela própria função dessas medidas, tal vinculação não pode ser 
automática. Isto é, o arquivamento da investigação não pode resultar em instantânea 
extinção da tutela. Observar-se-á que, em atenção a mens legis, a decisão de manutenção 
ou revogação de medidas protetivas de urgência tem de obedecer a critérios que 
permitam prévia manifestação da tutelada e do Ministério Público.

2. AUTONOMIA PROCESSUAL PELA NATUREZA JURÍDICA

A razão da autonomia processual das medidas protetivas de urgência da Lei 
11.340/06 se resguarda na natureza jurídica delas. Elucidar tais instrumentos permite 
não apenas visualizar os limites de sua eficácia enquanto tutela, mas, sobretudo, 
concede ao aplicador do Direito o poder-dever de torná-los efetivos. No que tange à 
efetividade, Barroso preleciona:

Efetividade, em suma, significa a realização do Direito, o desempenho concreto 
de sua função social. Ela representa a materialização, no mundo dos fatos, dos 
preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o 
dever-ser normativo e o ser da realidade social.1

1  BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 
construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 136.
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Há, então, a necessidade de se instituir diferenciação – mesmo que parcial – entre 
essas medidas e o processo-crime. A discriminação entre os feitos advém do próprio 
objetivo de cada um.

Notoriamente, o processo penal se escora no exercício do jus puniendi, que, pela 
imposição da pena, reafirma a norma penal. As medidas protetivas de urgência, por 
sua vez, possuem a única finalidade de conferir proteção à mulher vítima de violência 
doméstica e familiar. Em sintonia, Didier Jr. e Oliveira comentam:

Desse modo, é importante discernir entre (i) a punição do agressor por conta da 
violência doméstica ou familiar cometida, sanção de que cuida o Direito Penal; 
(ii) as consequências civis desse ato ilícito e (iii) as medidas que têm por objetivo 
impedir que o ilícito (violência doméstica e familiar) ocorra ou se perpetue.2

Atenta-se que, para o fato ser considerado violência doméstica e familiar contra a 
mulher, não é necessário que ele esteja penalmente tipificado. Essa percepção se extrai 
da combinação dos artigos 5º e 7º da referida Lei, que assentam, em rol exemplificativo, 
essa modalidade de violência para além daquilo que se define como crime.

Exemplar disso, no inciso II do artigo 7º da Lei 11.340/06, tem-se o conceito de 
violência psicológica contra a mulher. Ao passo que, pelo advento da Lei 13.772/18, 
essa espécie de violência doméstica está prevista desde 19 de dezembro de 2018; 
a respectiva conduta somente foi criminalizada em 28 de julho de 2021, de acordo 
com a Lei 14.188/2021, conforme artigo 147-B do Código Penal. Nas palavras de 
Fernandes, Ávila e Cunha:

Embora a Lei Maria da Penha contemple a violência psicológica no art. 7º, inc. 
II, até a entrada em vigor da Lei n. 14.188/2021 não havia no ordenamento 
jurídico brasileiro um tipo penal correspondente. [...] Apesar de serem ilícitos 
civis, não configuravam crime. [...] A ausência de tipificação também dificultava 
o deferimento de medidas protetivas de urgência, pois, embora os tribunais 
superiores e o art. 24-A da Lei Maria da Penha permitam a medida protetiva 
civil autônoma, ainda há, lamentavelmente, muita resistência em se conceder 
instrumentos de proteção divorciados da infração penal, de um registro de 
boletim de ocorrência ou procedimento criminal.3

De igual modo, vê-se tal tratamento na criminalização da perseguição, disposta 
no artigo 147-A do Código Penal. Apesar desse tipo penal ter adentrado o ordenamento 
jurídico brasileiro em 31 de março de 2021, mediante Lei 14.132/2021, a Lei Maria 
da Penha já se referia à perseguição como conduta atinente à violência psicológica.

Notadamente, as medidas protetivas de urgência abarcam nuances que, por 
vezes, antecedem o crime, bem como podem extrapolá-lo, não cabendo concebê-las 
como dependentes de prática delitiva. Em apreço à dignidade da pessoa humana e 
como meio de ratificar materialmente a igualdade de gênero em âmbito doméstico e 
familiar, prestam-se a assegurar os direitos da mulher em situação de vulnerabilidade, 

2  DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael. Aspectos processuais civis da lei Maria da Penha (violência doméstica e familiar 
contra a mulher). Revista Magister de Direito das Famílias e Sucessões, [s. l.], n. 4, jun./jul., 2008. p. 2.
3  FERNANDES, Valéria Diez Scarance; ÁVILA, Thiago Pierobom de; CUNHA, Rogério Sanches. Violência psicológica 
contra a mulher: comentários à Lei n. 14.188/2021. MSJ, [s. l.], 29 jul. 2021. Disponível em: https://meusitejuridico.
editorajuspodivm.com.br/2021/07/29/comentarios-lei-n-14-1882021/. Acesso em: 02 fev. 2022.

https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2021/07/29/comentarios-lei-n-14-1882021/
https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2021/07/29/comentarios-lei-n-14-1882021/
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nos termos dos artigos 2º ao 4º da Lei 11.340/06, sendo instrumentos de especial fim, 
cuja pretensão é única.

A melhor aplicação dessas medidas desfalece a equivocada lógica de que 
seriam acessórias a um processo principal – seja criminal ou cível. Fausto Rodrigues de 
Lima complementa que as medidas protetivas de urgência não se caracterizam como 
acessórios de processos principais nem se vinculam a eles, pois se assemelham a remédios 
constitucionais, como o habeas corpus e o mandado de segurança. Assim, não existem 
como garantia de processos, mas, sim, de direitos fundamentais do indivíduo4.

No entanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou entendimento de 
que as medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22, incisos I a III, da Lei Maria 
da Penha têm natureza de cautelar penal, aplicando-se o disposto no artigo 319 do 
Código de Processo Penal:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI N. 
11.340/06. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO 
POLICIAL OU AÇÃO PENAL EM CURSO. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
NATUREZA JURÍDICA PENAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Dentre as 
medidas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06, evidencia-se que as constantes 
dos incisos I, II e III têm natureza eminentemente penal, visto que objetivam, de 
um lado, conferir proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima e, 
de outro, impõem relevantes restrições à liberdade e ao direito de locomoção do 
agressor, bens jurídicos esses merecedores da maior proteção do direito penal. II - 
Ademais, as medidas protetivas possuem natureza apenas cautelar, restringindo-
se a sua aplicação a casos de urgência, de forma preventiva e provisória. III - Esta 
Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que “as medidas protetivas 
fixadas na forma do art. 22, incisos I, II e III, da Lei 11.340/2006 possuem 
caráter penal e, por essa razão, deve ser aplicado o procedimento previsto no 
Código de Processo Penal” (AgRg no REsp n. 1.441.022/MS, Quinta Turma, Rel. 
Min. Gurgel de Faria, DJe de 2/2/2015). IV - In casu, o eg. Tribunal de origem 
consignou que mantidas as medidas protetivas desde 23.02.2017, em razão 
de fatos ocorridos naquele ano, não consta, entretanto, tenha sido instaurada 
ação penal referente à infração criminal. V - Com efeito, as medidas protetivas 
impostas, em que pese tenham força apenas cautelar, têm limitado a liberdade 
e o direito de ir e vir do agravado, conquanto não exista ação penal em curso 
nem se tenha perspectiva de deflagração do jus persecutionis. A imposição das 
restrições de liberdade ao recorrido, por medida de caráter cautelar, de modo 
indefinido e desatrelado de inquérito policial ou processo penal em andamento, 
resulta em constrangimento ilegal. Agravo regimental desprovido.5

Em contrapartida, nota-se na jurisprudência movimento a desfalecer essa 
posição. Desde 2014, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já manifesta entendimento 
consoante os aspectos cível e autônomo dessas medidas, nos termos do acórdão em 
sede de Recurso Especial (REsp) 1419421/GO, da Quarta Turma desse Tribunal Superior, 

4  LIMA, Fausto Rodrigues de. Da atuação do Ministério Público: artigos 25 e 26. In: CAMPOS, Carmen Hein de (org.). 
Lei Maria da Penha comentada em uma perspectiva jurídico-feminista. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 329.
5  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (5ª Turma). Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1761375/
MG. Penal. agravo regimental no agravo em recurso especial. lei n. 11.340/06. medida protetiva de urgência. [...]. 
Agravante: Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Agravado: M. V. O. S. Relator: Min. Felix Fischer, 9 de março 
de 2021. Julgado em 09 de março de 2021.
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de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 11/02/2014 e publicado em 
07/04/2014:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. 
MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). 
INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE 
INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas 
protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 
para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para 
fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, 
independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime 
ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de 
urgência pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 
instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 
busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. “O fim das 
medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade 
da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, 
preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas” 
(DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido.6

O relator, em seu voto, entende que: “[...] o intento de prevenção da violência 
doméstica contra a mulher pode ser perseguido com medidas judiciais de natureza 
não criminal, mesmo porque a resposta penal estatal só é desencadeada depois que, 
concretamente, o ilícito penal é cometido [...]”7. Pelo notório prestígio dos Tribunais 
Superiores, esse acórdão, noticiado em Informativo 535 do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), nasce como um marco no meio jurídico, potencializando uma nova concepção 
acerca da análise judicial sobre a aplicação de medidas protetivas de urgência.

Em refinamento, essa posição se reitera nessa Corte Superior, segundo decisão 
da Sexta Turma em Recurso Ordinário de Habeas Corpus (RHC) 74395/MG, julgado em 
18/02/2020 e publicado em 21/02/2020, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FEITO 
CRIMINAL ARQUIVADO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO 
DAS MEDIDAS. TUTELA INIBITÓRIA. CARÁTER AUTÔNOMO. SUBSISTEMA DA 
LEI MARIA DA PENHA. RECURSO PROVIDO. 1. Em conformidade com a doutrina 
mais autorizada, as medidas protetivas de urgência, previstas no art. 22 da Lei 
n. 11.340/2006, não se destinam à utilidade e efetividade de um processo 
específico. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo 
proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação 
penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade 
do ato ilícito. 2. O subsistema inerente à Lei Maria da Penha impõe do intérprete 
e aplicador do Direito um olhar diferenciado para a problemática da violência 
doméstica, com a perspectiva de que todo o complexo normativo ali positivado 
tem como mira a proteção da mulher vítima de violência de gênero no âmbito 
doméstico, familiar ou de uma relação íntima de afeto, como corolário do 
mandamento inscrito no art. 226, § 8º da Constituição da República. 3. Na 
espécie, tendo em vista que as medidas protetivas estão em vigor desde 2013, 

6  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4. Turma). Recurso Especial 1419421/GO. Direito processual civil. violência 
doméstica contra a mulher. medidas protetivas da lei n. 11.340/2006 [...]. Recorrente: C A S. Recorrido: Y. S.  Relator: 
Min. Luis Felipe Salomão, 11 de fevereiro de 2014. Julgado em 11 de fevereiro de 2014.
7  Ibidem.
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e constatado que a avó do recorrente mudou de domicílio e que ele, após ser 
solto, não praticou nenhum outro ato contra sua ascendente, não há mais, 
aparentemente, risco a justificar a imposição de tais medidas. 4. Recurso 
provido, para afastar as medidas protetivas decretadas no âmbito do Processo 
n. 2089137-93.2013.8.13.0024.8

Em seu voto, o relator, ao destacar a configuração das medidas protetivas de 
urgência, assenta que: “[...] remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger 
a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não 
sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito”9.

Inequivocamente, as medidas protetivas de urgência ostentam natureza cível. 
Inspiram-se nas medidas provisionais previstas no artigo 888 do Código de Processo 
Civil de 1973. Ao anteciparem os efeitos demandados, demonstram essência satisfativa, 
ao passo que, pela urgência, conviria reconhecê-las como cautelares.

Nesse contexto, Didier Jr. e Oliveira comentam: “A demanda para a obtenção 
de tais medidas é satisfativa, mas se processa pelo procedimento cautelar, que é mais 
simples”10. Porém, em aspiração de inibir ou de descontinuar ato ilícito de violência 
doméstica, as medidas protetivas de urgência precisam ser, efetivamente, contempladas 
como tutelas inibitórias.

Com cabimento na forma do artigo 22, § 4º, da Lei Maria da Penha, em tutela 
específica, concretizam-se em obrigações de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. 
A especificidade tutelada – vide artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015 
– desponta-se atípica, em harmonia ao rol não exauriente de medidas protetivas  
de urgência.

Em lição, Marinoni sustenta: “a ação inibitória se funda no próprio direito 
material. Se várias situações de direito substancial, diante de sua natureza, são 
absolutamente invioláveis, é evidente a necessidade de se admitir uma ação de 
conhecimento preventiva”11.

A respeito do artigo 22 da Lei 11.340/06, cristalinos são seus incisos com o 
objetivo de inibir a prática de violência doméstica, seja por: (i) suspensão da posse ou 
restrição do porte de armas; (ii) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência 
com a ofendida; (iii) proibição de determinadas condutas; (iv) restrição ou suspensão de 
visitas aos dependentes menores; (v) prestação de alimentos provisionais ou provisórios; 
podendo ser aplicados isolada ou cumulativamente. A inclusão dos incisos VI e VII, 
pela Lei 13.984/2020, ao artigo acima referido pretende, essencialmente, tolher a 
repetição do ilícito.

É categórico que as medidas protetivas de urgência, para cumprirem precisamente 
a função inibitória, necessitam ter aplicação preventiva – anterior a iminentes violações 
de direitos da mulher. Não se trata de concessão infundada, tendo em vista que a 

8  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (6ª Turma). Recurso Ordinário em Habeas Corpus 74395/MG. Recurso 
em habeas corpus. Medidas protetivas de urgência. [...]. Recorrente: R. F. A. Recorrido: Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais. Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 18 de fevereiro de 2020. Julgado em 18 de fevereiro de 2020.
9  Ibidem.
10  DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael, op. cit., p. 2.
11  MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito. Porto Alegre: Academia Brasileira de 
Direito Processual Civil, [20--].  Disponível em: http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/luiz%20g%20marinoni(2)%20
-%20formatado.pdf. Acesso em: 12 fev. 2022. p. 2.

http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/luiz%20g%20marinoni(2)%20-%20formatado.pdf
http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/luiz%20g%20marinoni(2)%20-%20formatado.pdf
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decisão tem de observar os preceitos admitidos pela ordem jurídica brasileira – como 
o da razoabilidade e o da proporcionalidade.

Por conseguinte, não se limitam a ser aplicadas unicamente para obstar a 
repetição do ilícito ou para descontinuá-lo. Do contrário, em contrassenso, endossar-
se-ia a profanação do direito como requisito de sua tutela.

Nitidamente, o processo de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da 
Penha, em sua essência, reclama autonomia para que possa ser realmente efetivo. De 
nada adianta a formalização de um direito sem a verdadeira possibilidade de realizá-lo.

3. DICOTOMIA DO ARQUIVAMENTO DA INVESTIGAÇÃO PENAL

Uma compreensão irredutível de que as medidas protetivas de urgência da Lei 
11.340/06 sempre subsistem em juízo por razões totalmente independentes poderia 
promovê-las como ações que, de ilícito penal, nunca extrairiam fundamento de existência 
ou que, em teratologia processual, jamais se vinculariam ao delito que arrazoou sua 
aplicação. Embora seja forçoso reconhecer e firmar a autonomia desses instrumentos 
protetivos, cabe, também, esclarecer que essa característica não é absoluta.

Por mais que essas medidas não sejam acessórias de processo, a autonomia em 
questão será relativizada se a tutela se fundar em fato único – típico e ilícito – que se 
comprovar pela investigação ou processo penal como propriamente inexistente, não 
havendo ilícito penal ou civil a ser prevenido ou remediado.

De acordo com o Enunciado 37 do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher (FONAVID): “A concessão da medida protetiva 
de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito 
penal”12. Lógica e extensivamente, se a concessão de medidas protetivas de urgência 
não se condiciona à existência de fato penal ilícito, a continuidade de seus efeitos, 
pelo viés inibitório, também não sofre tal condicionamento.

Em sintonia, há entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios considerando a manutenção das medidas protetivas de urgência mesmo 
após o arquivamento do inquérito policial:

Nesse contexto, o desembargador relator da 1ª Turma Criminal recomendou a 
manutenção das medidas protetivas deferidas em favor da mulher, assinalando 
que os protagonistas não possuem filhos em comum, residem em locais diferentes 
e, diante do término do relacionamento, há de se perquirir qual o interesse do 
paciente em obter autorização de se aproximar da vítima. Por fim, acrescentou: 
“A fixação da medida independe de ação penal em curso, pois visa à proteção 
da pessoa, não à instrução do processo. Assim, o histórico violento do paciente 
justifica a medida, a qual é plenamente possível, conforme artigo 24-A da Lei 
11.340/2006, já que podem ser fixadas até mesmo pelo Juízo Cível”. O segundo 
caso diz respeito a suposta prática de agressão, ameaça e injúria de neto (29 
anos) contra a avó (73). Apesar de a vítima ter manifestado em audiência seu 
desinteresse pelo prosseguimento do feito, reiterou expressamente o pedido 
de manutenção da medida protetiva de afastamento do ofensor, diagnosticado 
como bipolar. Parecer do NERAV sobre o caso corrobora o pleito da ofendida, 

12  FÓRUM NACIONAL DE JUÍZES E JUÍZAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, 2018, Recife. 
Enunciados [...]. Brasília, DF: Associação dos Magistrados Brasileiros, 2018. Disponível em: https://www.amb.com.
br/fonavid/enunciados.php. Acesso em: 12 fev. 2022.

https://www.amb.com.br/fonavid/enunciados.php
https://www.amb.com.br/fonavid/enunciados.php
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ao registrar diversos fatores de risco para a ocorrência de novas situações de 
violência no âmbito familiar dos envolvidos. Novamente, o MPDFT promoveu 
o arquivamento do Inquérito Policial por falta de justa causa, desta vez, para o 
exercício da ação penal.13

Percebe-se, portanto, uma dicotomia oriunda de instrumento processual diverso, 
a qual, em regra, não teria vinculação. Evidentemente, a tutela da mulher vítima de 
violência doméstica e familiar não terá sua autonomia mitigada se a causa de pedir não 
estiver exclusivamente atrelada a fato do qual tratou a promoção de arquivamento.

Com o Direito Penal assumindo cada vez mais a proteção de bens jurídicos 
indicados pela Lei Maria da Penha, como visto na recente criminalização das condutas 
de perseguição (art. 147-A do Código Penal) e de violência psicológica contra a 
mulher (art. 147-B do Código Penal), as medidas protetivas de urgência tendem a ser 
confundidas com instrumentos do processo penal.

Para se evitar injusta revogação de medidas protetivas de urgência, apesar de 
eventual embaraço jurídico, é basilar que o operador do Direito realize a dissociação 
entre delito e fundamento de medidas protetivas de urgência.

Logo, o Ministério Público, como titular privativo da ação penal pública e defensor 
da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, assume duplo 
papel: (i) promover o arquivamento de investigação penal sobre violência doméstica e 
familiar, verificadas as hipóteses de rejeição da denúncia e as de absolvição sumária, 
elencadas, respectivamente, nos artigos 395 e 397 do Código de Processo Penal; e (ii) 
manifestar-se quanto à manutenção das medidas protetivas de urgência, observados 
os artigos 19 e 25 da Lei 11.340/06.

Ao comentar os fundamentos do arquivamento, Renato Brasileiro de Lima elucida: 
“Em outras palavras, se é caso de rejeição da peça acusatória, ou se está presente uma 
das hipóteses que autorizam a absolvição sumária, é porque o Promotor de Justiça 
não deveria ter oferecido a denúncia em tais hipóteses”14. Porém as razões do não 
oferecimento de denúncia, em maioria, não têm o condão de justificar a não aplicação 
ou a revogação de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha.

Enquanto os incisos II e III do artigo 395 do Código de Processo Penal referem-
se, em suma, a condições da ação penal e à justa causa para deflagrá-la, o artigo 397 
desse diploma se respalda nos elementos do crime. Isto é, via de regra, em atenção ao 
princípio da independência das instâncias, a manifestação de arquivamento se limitará 
a produzir efeitos apenas em esfera penal.

Nesse sentido, em decisão monocrática em sede de Recurso Especial (REsp) 
1660497/MG, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, publicada em 27/02/2018, 
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ratifica que, com base na autonomia processual, as 
medidas protetivas de urgência se sustentam por motivos distintos da persecução penal:

[...] a análise do requerimento de medidas protetivas previstas na Lei n. 
11.340/2006, independentemente de persecução penal, deve estar pautado 

13  DISTRITO FEDERAL (Brasil). Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. TJDFT decide que medida pro-
tetiva pode ser mantida mesmo após arquivamento do inquérito. TJDFT, Brasília, DF, 2019. Disponível em: https://
www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2019/junho/tjdft-decide-medida-protetiva-pode-ser-mantida-mesmo-
-apos-arquivamento-do-inquerito-policial. Acesso em: 12 fev. 2022.
14  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. Volume único. p. 165.

https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2019/junho/tjdft-decide-medida-protetiva-pode-ser-mantida-mesmo-apos-arquivamento-do-inquerito-policial
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2019/junho/tjdft-decide-medida-protetiva-pode-ser-mantida-mesmo-apos-arquivamento-do-inquerito-policial
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2019/junho/tjdft-decide-medida-protetiva-pode-ser-mantida-mesmo-apos-arquivamento-do-inquerito-policial
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em fundamentos próprios concernentes à necessidade de proteção da mulher 
contra todo tipo de violência, seja física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, 
garantindo-lhe uma assistência efetiva e eficaz, sobretudo quando estiver em 
situação de violência doméstica e familiar, como ocorreu na hipótese dos autos.15

Quanto à atuação ministerial na qualidade de custos legis, Cunha e Pinto explicam 
que o promotor de justiça mantém sua liberdade de opinião mesmo quando oficia 
em feito em razão da hipossuficiência – ou incapacidade – de uma das partes. Dessa 
forma, não está limitado a cegamente atuar em prol dos interesses da parte assistida, 
sendo possível que opine em desfavor dela16.

4. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

Em vista de que as medidas protetivas de urgência da Lei 11.340/06 são 
instrumentos precários, obviamente, não estão aptas a produzirem efeitos ad aeternum. 
Todavia, ao instituí-las no ordenamento jurídico pátrio como mecanismos para coibir 
e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, o legislador não dispôs 
sobre seus prazos de duração.

É clarividente que não se trata de atecnia legislativa, mas, sim, de silêncio eloquente, 
a fim de permitir que o aplicador do Direito mantenha as medidas protetivas produzindo 
os devidos efeitos enquanto forem necessárias. Por conseguinte, a necessidade deve 
ser avaliada periodicamente e sob o crivo da razoabilidade e da proporcionalidade, 
cabendo ao juiz competente examinar se a tutelada permanece sob risco de sofrer 
violência doméstica e familiar.  Em consonância, Dias assevera:

As medidas deferidas em sede de cognição sumária, não dispõem de caráter 
temporário, não sendo imposto à vítima o dever de ingressar com a ação 
principal no prazo de 30 dias, limitação temporal existente na lei processual civil 
(CPC, art. 308). Ainda que fazendo uso de procedimento cautelar, a busca de 
medidas provisionais pode dispor de natureza satisfativa, sem prazo de eficácia, 
podendo perdurar indefinidamente, enquanto persistir situação de risco.17

Essa avaliação da situação fática que justifica a manutenção das medidas protetivas 
de urgência da Lei Maria da Penha deve ocorrer pelos meios que permitam a mulher 
se expressar livremente, preferindo-se os mais técnicos sempre que possíveis – como 
a realização e atualização de estudo social do caso, do qual se formará o laudo social.

Nessa linha, vale trazer à baila o estudo feito pelo Núcleo de Enfrentamento 
às Violências de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres (NEVID), do Ministério 
Público do Estado do Espírito Santo, referente à normatização do prazo de duração 
das medidas protetivas de urgência e sua revogação sem prévia oitiva da mulher em 
situação de violência:

15  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1660497/MG.  Penal. Processo penal. Violência contra a 
mulher no âmbito doméstico. [...]. Recorrente: Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Recorrido: R. P. V. Relator:  
Min. Sebastião Reis Júnior, 22 de fevereiro de 2018. Decisão Monocrática. Julgado em 22 de fevereiro de 2018.
16  CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Violência doméstica: Lei Maria da Penha - 11.340/06: 
comentada artigo por artigo. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 236.
17  DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 163.



132

DOUTRINA - Revista de Direito da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro nº 32 - 2022

Não se pode presumir que a vítima não está em risco ou que não necessita das 
medidas protetivas. Cabe ao Ministério Público ante seu papel constitucional 
garantidor da integridade física e psicológica das mulheres, promover meios 
para que informações sobre risco atual conste dos autos, o que poderá ser 
feito por contato telefônico realizado junto a mulher, com sua intimação para 
comparecer em juízo, entre outras que possibilitem a manifestação livre de 
coação por parte da mulher. Desta forma, enquanto persistirem os motivos que 
ensejaram o deferimento da medida protetiva de urgência, a manutenção desta 
deve ser resguardada. É, portanto, dever dos agentes do Sistema de Justiça e de 
Segurança Pública certificarem-se sobre a persistência ou não dos motivos que 
determinaram a imposição da medida.18

Sob essa ótica, importa compreender que o mero transcurso do tempo não 
deveria, por si só, ser utilizado como justificativa para a revogação de medidas protetivas, 
uma vez que a desnecessidade delas não pode ser presumida. Entretanto não é esse 
o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, entendendo-as 
como cautelares penais, desqualifica-as pela suposta vinculação à persecução penal:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE 
URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE 
PRAZO DA MEDIDA CARACTERIZADO. CAUTELARES QUE PERDURAM POR 
MAIS DE 5 ANOS. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA. AUSÊNCIA DE FUMUS COMISSI 
DELICTI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. 1. 
Em que pese a medida protetiva se mostrar adequada e fundamentada, tem-se 
que sua manutenção, por outro lado, extrapola o limite da razoabilidade. 2. Das 
informações prestadas pelo Juízo condutor do feito na origem, verifica-se que 
até a presente data não foi oferecida denúncia, não tendo, portanto, sequer 
sido iniciada a persecução penal. 3. Afigura-se desarrazoada a manutenção das 
medidas protetivas impostas ao recorrente por mais de cinco anos sem que os 
fatos ensejadores da restrição fossem convolados em persecução penal própria. 
Nas informações prestadas pelo magistrado singular, não há referência a novos 
e atuais atos praticados pelo recorrente que justifiquem a imposição da restrição 
por tanto tempo. 4. As medidas protetivas de urgência estão condicionadas à 
presença de fumus comissi delicti e periculum libertatis. Passados cinco anos 
dos fatos ensejadores das medidas, inexistindo denúncia, vê-se que o primeiro 
requisito não restou atendido. 5. Recurso ordinário provido para determinar que 
sejam cessadas as medidas protetivas de urgência impostas, sem prejuízo de nova 

aplicação, desde que fatos supervenientes justifiquem a incidência da restrição.19

Nota-se que essa posição enfraquece a aplicação das medidas protetivas de 
urgência da Lei 11.340/06, tornando inadequadamente reducionista a decisão de 
revogação. De modo a contornar esse problema sem desmerecer a possível influência 
que a conclusão em esfera criminal possa ter sobre a manutenção das medidas protetivas, 
vê-se a importância do firmamento da autonomia processual desses instrumentos, tal 
como de vislumbrar sua relativização conforme a análise do fato. 

18  BRASIL. Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em 
Defesa dos Direitos das Mulheres. Medidas protetivas de urgência: prazo de duração e sua revogação sem prévia 
oitiva da mulher em situação de violência. Vitória, ES: MPES, 2019. Disponível em: <https://www.mpes.mp.br/Arquivos/
Anexos/3d423671-ec0e-4db5-b044-de0b7f8a2b0a.pdf>. Acesso em: 11 fev. 2022.
19  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (5ª Turma). Recurso em Habeas Corpus 94.308/BA. Recurso ordinário em 
habeas corpus. medidas protetivas de urgência. lei maria da penha. decisão fundamentada. [...]. Recorrente: R S A. 
Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia. Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, 19 de setembro de 2019. Julgado 
em 19 de setembro de 2019.

https://www.mpes.mp.br/Arquivos/Anexos/3d423671-ec0e-4db5-b044-de0b7f8a2b0a.pdf
https://www.mpes.mp.br/Arquivos/Anexos/3d423671-ec0e-4db5-b044-de0b7f8a2b0a.pdf
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Ademais, em observância dos artigos 9º, caput, e 10 do Código de Processo 
Civil de 2015, pelo qual veda-se a decisão surpresa, o juiz não está autorizado a revogar 
a tutela sem antes oportunizar a manifestação das partes e, também, do Ministério 
Público – cuja atuação será como custos legis ou como substituto processual.

Essa restrição à atuação jurisdicional ex officio se fundamenta no intento da 
Lei, que, pretendendo amparar a mulher em situação de violência doméstica e familiar, 
resguarda-a de inesperado desamparo judicial. Após manifestação da tutelada e do 
Ministério Público, se constatado que não mais persistem as razões para a mantença 
das medidas protetivas de urgência da Lei 11.340/06, o juiz deverá revogá-las.

Contudo, por decorrência lógica da proposital omissão legislativa quanto ao 
prazo de duração dessas medidas, não há previsão expressa para a revogação. Assim, a 
revogabilidade é extraída do artigo 20, parágrafo único, dessa Lei, que prevê a hipótese 
de revogação da prisão preventiva do agressor.

Nessa oportunidade, aproveita-se do brocardo in eo quod plus est semper 
inest et minus (quem pode o mais pode o menos), aplicando-se tal dispositivo legal 
às medidas protetivas de urgência. Se o magistrado possui competência para revogar 
medida cuja restrição de direitos é mais gravosa, da mesma forma está habilitado para 
fazê-lo para com as medidas protetivas – desde que não o decida de ofício.

Sabidamente, com base no princípio do duplo grau de jurisdição, sempre 
que um ou mais direitos são prejudicados em decorrência de uma decisão judicial, 
remanesce à parte lesada a possibilidade de impugná-la pela via recursal, atendidos 
os critérios de admissibilidade do recurso. Dito isso, do mesmo modo, decisões que 
concedem ou denegam medidas protetivas de urgência da Lei 11.340/06 são passíveis 
de impugnação.

Nesse ponto, o percalço se revela na competência recursal. A divergência quanto 
à natureza dessas medidas atravanca o curso processual e atinge o recurso interposto. 
Dessa maneira, defronta-se, em sede recursal, com a hipótese de inadmissibilidade, 
tendo em vista que a referida Lei não indica o instrumento impugnativo cabível.

Segundo Dias, a jurisprudência consolidou o entendimento de que, em âmbito 
de medidas protetivas da Lei Maria da Penha, o recurso cabível tem previsão legal no 
Código de Processo Penal. Destarte, ele deve ser endereçado às Câmaras Criminais 
para julgamento, independentemente de a natureza da ação ser cível ou penal20.

Acresce, enfim, que o recurso em sentido estrito não tem cabimento contra 
decisão que rejeita a aplicação de medidas protetivas, sendo o recurso de apelação 
a via adequada. Perante interposição equivocada, sem demonstrar má-fé ou erro 
grosseiro, admite-se a fungibilidade recursal, nos termos do artigo 579 do Código de 
Processo Penal21.

Todavia o indeferimento liminar de medidas protetivas de urgência, pela natureza 
inibitória, enseja recurso de agravo de instrumento, condizente à seara processual civil.

Dessa forma, posiciona-se o Núcleo Especializado de Promoção de Defesa 
dos Direitos das Mulheres, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que, em 
virtude da efetiva repetição de processos e do risco de ofensa à isonomia e à segurança 

20  DIAS, Maria Berenice, op. cit., p. 154.
21  Ibidem.
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jurídica, propôs instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), 
levantando a controvérsia a respeito do correto meio impugnativo de decisão que versa 
sobre a aplicação de medidas protetivas de urgência.

Em defesa do cabimento de agravo de instrumento, desqualifica, in casu, a 
interposição de apelação: “Como o indeferimento de medidas protetivas é realizado 
através de uma decisão interlocutória de caráter inibitório, não há que se falar em 
cabimento do Recurso de Apelação nestas hipóteses, seja ela cível ou criminal”22.

Não obstante prossiga – por ora – controverso o recurso cabível a impugnar 
decisão que cuida de medidas protetivas de urgência, a recorribilidade permanece 
disponível àquele que se vislumbrar judicialmente lesado.

5. CONCLUSÃO

Ao tratar de tema cuja aplicação ainda se apresenta controvertida na 
jurisprudência, tal como permanece sendo debatida em doutrina, há de constatar o 
desafio no objetivo geral de esclarecer não somente a autonomia das medidas protetivas 
de urgência da Lei 11.340/06, mas a possibilidade de relativizá-la, de modo que a sua 
independência para com o processo-crime se desvele suscetível à mitigação.

Em relação à autonomia dessas medidas, a análise de sua natureza jurídica 
permitiu percebê-las como tutelas inibitórias, pois se destinam a inibir ou a descontinuar 
o ilícito, e não a resguardar processos principais, uma vez desvinculadas da finalidade 
do processo penal. Constituem-se sob a pretensão de proteger a mulher em situação 
de vulnerabilidade doméstica e familiar.

Como efeito dicotômico do arquivamento da investigação penal, a relatividade 
da autonomia processual dessas medidas definiu-se excepcional, com incidência apenas 
em hipótese de a causa de pedir das medidas protetivas de urgência se limitar a ilícito 
comprovado como inexistente, não subsistindo violência ou risco de seu cometimento. 
Ademais, destacou-se o duplo papel do Ministério Público diante de caso envolvendo 
violência doméstica e familiar contra a mulher, seja no exercício da titularidade da ação 
penal pública ou na atuação como fiscal da lei quando da aplicação de medidas protetivas.

Por fim, elucidou-se que, mesmo em caso de mitigação da autonomia, a decisão 
do magistrado quanto à manutenção ou revogação de medidas protetivas de urgência 
não pode ocorrer ex officio, exigindo-se prévia manifestação da tutelada e, também, 
do Ministério Público, a fim de que a decisão se faça justa. Diante de injustiça, como 
na hipótese de inadequada revogação, a parte poderá impugnar a decisão mediante 
agravo de instrumento.
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