
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.419.421 - GO (2013/0355585-8)
RECORRENTE : C A S 
ADVOGADO : KISLEU GONÇALVES FERREIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : Y S 
ADVOGADO : LUCIANE BORGES COVELLO E OUTRO(S)
RECORRIDO : YEDDA SERONNI 

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator): 

1. Y. S. ajuizou em face de seu filho, C.A.S., "ação protetiva dos direitos da 

mulher, com pedido de aplicação de medida cautelar", com fundamento no art. 230 da 

Constituição Federal e arts. 5º, inciso II, 6º, 7º, incisos II e V, 19, § 1º, e 22, incisos II e III, todos 

da Lei n. 11.340/2006 - Lei Maria da Penha.

A autora noticiou que, desde o ano de 2008, em razão de doação realizada por 

ela e seu falecido esposo aos seis filhos, com reserva de usufruto vitalício, o réu teria 

passado a dispensar tratamento violento aos pais, com xingamentos, ofensas, ameaças de 

toda ordem - inclusive de morte - e pressão psicológica, de modo que a situação atual é de 

verdadeira falência da relação familiar entre mãe e filho.

Em razão disso, com a finalidade de ver cessadas as alegadas violações, a 

requerente pleiteou: a) as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006; b) a 

proibição de que o réu se aproxime da ofendida e de seus filhos, no limite mínimo de 100 

(cem) metros de distância; c) proibição de que o requerido mantenha contato com a autora 

ou com seus filhos por quaisquer meios de comunicação até a audiência; e d) a suspensão 

da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos 

termos da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

O Juízo de Direito do Juizado da Mulher da Comarca de Goiânia/GO extinguiu o 

processo sem resolução de mérito, entendendo que as medidas protetivas da Lei Maria da 

Penha têm natureza processual penal e sempre instrumentais ao processo-crime, inexistindo 

ação penal no caso (fls. 1.162-1.166).

Em grau de apelação, a sentença foi cassada por acórdão assim ementado:

Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação protetiva dos direitos da mulher 
com pedido de aplicação de medida cautelar. Deferimento de medidas 
protetivas. Natureza cível das medidas aplicadas à espécie. Aplicação das 
normas do CPC. Tempestividade do apelo. Caráter satisfativo. 
Desnecessidade de interposição da ação principal. Cassação da sentença. 
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Recurso adesivo prejudicado. 
I - Possuem as medidas protetivas impostas à espécie, previstas na Lei 
11.343/2006, caráter eminentemente civil, devendo, pois, ser aplicado 
subsidiariamente ao caso em comento o Código de Processo Civil, o qual 
dispõe ser de quinze dias o prazo para a interposição de recurso de 
apelação.
II - As medidas de proteção em apreço possuem natureza satisfativa, ou 
seja, encerram, por si mesmas e por sua natureza, a finalidade desejada, 
independentemente de propositura de qualquer outra ação, não havendo 
falar, pois, em necessidade de ajuizamento da demanda principal em trinta 
dias. 
III - Cassada a sentença, como o provimento da apelação interposta, resta 
prejudicado o recurso adesivo.
Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. Recurso Adesivo 
prejudicado (fls. 1.270-1.271).
--------------------------------------------------

Opostos embargos de declaração (fls. 1.276-1.281), foram rejeitados (fls. 

1.299-1.319).

Sobreveio recurso especial apoiado nas alíneas "a" e "c" do permissivo 

constitucional, no qual se alegou, além de dissídio, ofensa ao art. 13 da Lei n. 11.340/2006 

(Lei Maria da Penha), art. 593 do Código de Processo Penal (CPP) e arts. 3º e 267, inciso VI, 

do Código de Processo Civil (CPC).

O recorrente sustenta ser intempestivo o recurso de apelação manejado pela 

recorrida, tendo em vista que a ação ajuizada com fundamento na Lei Maria da Penha ostenta 

natureza criminal, devendo as regras do Código de Processo Penal prevalecer em relação 

aos prazos processuais.

Por outro lado, aduz ser a autora carecedora de ação por ausência de interesse 

jurídico na demanda, já que nem a autora nem o Ministério Público ofereceram  queixa-crime 

ou denúncia em face do requerido, ora recorrente, circunstância que, segundo entende, 

impede o prosseguimento da presente ação - que seria acessória ao processo criminal.

O recurso especial não foi admitido (fls. 1.398-1.401), tendo sido seu trânsito 

viabilizado pela conversão do AREsp. n. 417.663/GO, de minha relatoria, para melhor exame 

da controvérsia (fls. 1.440-1.441).

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.419.421 - GO (2013/0355585-8)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : C A S 
ADVOGADO : KISLEU GONÇALVES FERREIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : Y S 
ADVOGADO : LUCIANE BORGES COVELLO E OUTRO(S)
RECORRIDO : YEDDA SERONNI 

EMENTA

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.

 

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator): 

2. As questões veiculadas no presente recurso especial são duas: a) 

intempestividade da apelação interposta pela recorrida, ao argumento de que o prazo 

aplicável é o previsto no art. 593 do Código de Processo Penal, por se tratar de ação de 

natureza criminal e não cível; b) a autora é carecedora de ação, uma vez que as medidas 

protetivas pleiteadas na inicial e previstas na Lei Maria da Penha são de natureza criminal, 

Documento: 33743165 - RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página  3 de 11



 

 

Superior Tribunal de Justiça

não subsistindo sem que se ajuíze a ação penal correspondente.

Com efeito, as duas teses se entrelaçam e, se bem analisadas, dizem respeito 

ao mesmo fundamento jurídico: a possibilidade de agregar caráter cível às medidas protetivas 

à mulher, tal como previstas na Lei n. 11.340/2006 - Lei Maria da Penha -, independentemente 

de processo penal ou inquérito policial em curso.

3. De modo a permitir melhor visualização da questão, transcreve-se o art. 22 

da Lei Maria da Penha, dispositivo que contém as medidas protetivas buscadas pela autora:

Art. 22.  Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao 
agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas 
de urgência, entre outras:
I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação 
ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 
2003;
II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;
III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando 
o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio 
de comunicação;
c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade 
física e psicológica da ofendida;
IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a 
equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;
V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
§ 1º As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras 
previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou 
as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao 
Ministério Público.
§ 2º Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas 
condições mencionadas no caput e incisos do art. 6o da Lei no 10.826, de 
22 de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão, 
corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e 
determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do 
agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena 
de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o 
caso.
§ 3º Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá 
o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial.
§ 4º Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o 
disposto no caput e nos §§ 5º e 6º do art. 461 da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).
------------------------------------------------

O acórdão recorrido, modificando a sentença de piso, invocando vasta doutrina, 

abraçou entendimento segundo o qual as medidas protetivas pleiteadas têm natureza 

satisfativa que dispensam a propositura de outra ação, seja ela cível ou penal.
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Nesse sentido, confira-se a conclusão do voto condutor:

As medidas de proteção em apreço possuem natureza satisfativa, ou seja, 
encerram, por si mesmas e por sua natureza, a finalidade desejada, 
independentemente de propositura de qualquer outra ação.
Não sendo, portanto, o caso de cautelar preparatória, mas em se tratando 
de cautelar satisfativa, em que nem mesmo é obrigatório o ajuizamento da 
ação principal, incabível a extinção do feito sem resolução do mérito por 
ausência de ajuizamento da ação principal no prazo legal, devendo as 
questões debatidas ser decididas nos próprios autos.
[...]
Assim sendo, em se tratando de medida protetiva no âmbito da Lei de 
Violência Doméstica, e sendo referida cautelar de natureza satisfativa, 
merece reforma a sentença atacada (fls. 1.265-1.270).
------------------------------------------------

4. No âmbito da controvérsia aqui travada, cumpre destacar que a especial 

atenção conferida à violência doméstica constitui providência de estatura constitucional e é 

pauta permanente de debates nacionais e internacionais, tamanha a relevância do problema 

e a extensão dos danos causados ao longo da história. 

Em trabalho elaborado no final da década de 1980 pela Pesquisa Nacional de 

Amostra Domiciliar - PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

constatou-se que 63% das agressões físicas contra a mulher aconteciam nos espaços 

domésticos e eram praticadas por pessoas que detinham relação pessoal ou afetiva com a 

vítima. 

A Fundação Perseu Abramo, mediante pesquisa realizada em 2005, constatou 

taxa de espancamento de 11%, o que significava, à época, que pelo menos 6,8 milhões de 

brasileiras vivas já haviam sofrido espancamentos ao menos uma vez. Considerando-se que, 

entre as que admitiram ter sido vítimas de violência, 31% declararam que a última vez 

ocorrera no período dos 12 (doze) meses anteriores à pesquisa, chegou-se à proporção de 

175 mil espancamentos por mês, 5,8 mil/dia, 243/ hora, 4/minuto, redundando em uma 

mulher espancada a cada 15 segundos no Brasil (Exposição de Motivos da proposta 

legislativa - número 016-SPM/PR).

Por outro lado, os danos resultantes da violência contra a mulher, para além da 

sequela física e psicológica experimentada pela vítima, alcançam também consequências 

financeiras em todo o mundo. Segundo Flávia Piovesan, em análise de estudo realizado pelo 

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, uma em cada cinco mulheres que faltam 

ao trabalho o faz por ter sofrido agressão física; a violência doméstica compromete 14,6% do 

Produto Interno Bruto (PIB) da América Latina, cerca de US$ 170 bilhões; no Brasil, custa ao 

País 10,5% do seu PIB (PIOVESAN, Flávia. A proteção internacional dos direitos humanos 

das mulheres . In. R. EMERJ. Rio de Janeiro, v. 15, n. 57, jan-mar. 2012. p. 81).
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No caso brasileiro, a Constituição Federal previu, no art. 226, § 8º, que o 

"Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, 

criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações", sendo certo que, 

historicamente, a vítima dessas violações é, via de regra, a mulher, seja nas relações 

conjugais, seja nas relações parentais, seja, ainda, nas relações privadas de natureza 

diversa.

Em escala internacional de proteção dos direitos humanos - além da 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 

1979, e da Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher, aprovada pela ONU, 

em 1993 -, a Convenção Interamericana para "Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher" - "Convenção de Belém do Pará" -, aprovada pela OEA, em 1994, reconhece que a 

violência contra a mulher, no âmbito público ou privado, constitui grave violação dos direitos 

humanos e limita, total ou parcialmente, o exercício de outros direitos fundamentais.

4.1. Portanto, diante desse cenário e da preocupação com a histórica violência 

a que as mulheres estão submetidas é que a Lei Maria da Penha foi promulgada, inclusive 

sob a tensão de responsabilização internacional do Brasil, com o reconhecimento da 

negligência e omissão no combate à violência de gênero.

Nesse passo, o primeiro dado a ser considerado para compreensão da exata 

posição assumida pela Lei Maria da Penha no ordenamento jurídico pátrio é observar que o 

mencionado diploma veio objetivando ampliação dos mecanismos jurídicos e estatais de 

proteção da mulher. É a própria norma em comento que expressamente traz esse guia 

hermenêutico em seu art. 4º, segundo o qual, na "interpretação desta Lei, serão considerados 

os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres 

em situação de violência doméstica e familiar".

Por outra ótica de análise acerca da incidência da Lei, mostra-se sintomático o 

fato de que a Convenção de Belém do Pará - no que foi seguida pela norma doméstica de 

2006 -, preocupou-se sobremaneira com a especial proteção da mulher submetida a 

violência, mas não somente pelo viés da punição penal do agressor, mas também pelo 

ângulo da prevenção por instrumentos de qualquer natureza, civil ou administrativa, como 

fica claro da leitura do art. 7º do mencionado diploma:

Artigo 7 

Os Estados Partes condenam todas as formas de violência contra a mulher 
e convêm em adotar, por todos os meios apropriados e sem demora, 
políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência e a 
empenhar-se em:
 
a. abster-se de qualquer ato ou prática de violência contra a mulher e velar 
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por que as autoridades, seus funcionários e pessoal, bem como agentes e 
instituições públicos ajam de conformidade com essa obrigação;
b) agir com o devido zelo para prevenir, investigar e punir a violência 
contra a mulher;
c) incorporar na sua legislação interna normas penais, civis, 
administrativas e de outra natureza, que sejam necessárias para 
prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, bem como adotar 
as medidas administrativas adequadas que forem aplicáveis;
d) adotar medidas jurídicas que exijam do agressor que se abstenha de 
perseguir, intimidar e ameaçar a mulher ou de fazer uso de qualquer 
método que danifique ou ponha em perigo sua vida ou integridade ou 
danifique sua propriedade;
e) tomar todas as medidas adequadas, inclusive legislativas, para 
modificar ou abolir leis e regulamentos vigentes ou modificar práticas 
jurídicas ou consuetudinárias que respaldem a persistência e a tolerância 
da violência contra a mulher;
f) estabelecer procedimentos jurídicos justos e eficazes para a mulher 
sujeitada a violência, inclusive, entre outros, medidas de proteção, juízo 
oportuno e efetivo acesso a tais processos;
g) estabelecer mecanismos judiciais e administrativos necessários para 
assegurar que a mulher sujeitada a violência tenha efetivo acesso a 
restituição, reparação do dano e outros meios de compensação justos e 
eficazes;
h) adotar as medidas legislativas ou de outra natureza necessárias à 
vigência desta Convenção.
------------------------------------------------

A Lei n. 11.340/2006, na esteira das disposições internacionais vocacionadas à 

punição, prevenção e erradicação da violência contra a mulher, traz, logo de saída, norma 

semelhante, ao afirmar que "cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica 

e familiar contra a mulher, [...] e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres 

em situação de violência doméstica e familiar" (art. 1º).

4.2. Ora, parece claro 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, muitas vezes com consequências irreversíveis, como no caso de homicídio ou 

de lesões corporais graves ou gravíssimas. 

Vale dizer, franquear a via das ações de natureza cível, com aplicação de 

medidas protetivas da Lei Maria da Penha, pode evitar um mal maior, sem necessidade de 

posterior intervenção penal nas relações intrafamiliares.

Na verdade, a Lei Maria da Penha, ao definir violência doméstica contra a 

mulher e suas diversas formas, enumera, exemplificadamente, espécies de danos que nem 

sempre se acomodam na categoria de bem jurídico tutelável pelo direito penal, como o 

sofrimento psicológico, o dano moral, a diminuição da autoestima, manipulação, vigilância 
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constante, retenção de objetos pessoais, entre outras formas de violência (arts. 5º e 7º).

Nesse sentido, confira-se a lição de Maria Berenice Dias sobre o tema:

A violência doméstica normatizada pela Lei Maria da Penha não guarda 
correspondência com qualquer delito tipificado no Código Penal. A Lei 
primeiro identifica as ações que configuram violência doméstica ou familiar 
contra a mulher (art. 5º): qualquer ação ou omissão baseada no gênero que 
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral 
ou patrimonial. Depois define os espaços onde o agir configura violência 
doméstica (art. 5º, I, II e III): no âmbito da unidade doméstica, da família e em 
qualquer relação de afeto. Finalmente, de modo didático e bastante 
minucioso, são descritas as condutas que configuram violência física, 
psicológica, sexual, patrimonial ou moral.
As formas de violência elencadas deixam evidente a ausência de conteúdo 
exclusivamente criminal no agir do agressor. A simples leitura das hipóteses 
previstas na Lei mostra que nem todas as ações identificadas como 
violência doméstica correspondem a delitos. Configuram um ato ilícito, 
pouco importa se ilícito penal ou civil. [...]
Assim, é possível afirmar que a Lei Maria da Penha considera violência 
doméstica as ações que descreve (art. 7º) quando levadas a efeito no 
âmbito das relações familiares ou afetivas (art. 5º). Essas condutas, mesmo 
que sejam reconhecidas como violência doméstica, nem por isso tipificam 
delitos com possibilidade de desencadear uma ação penal.
[...]
Este é o verdadeiro alcance da Lei Maria da Penha. Conceitua a violência 
doméstica divorciada da prática delitiva e não inibe a proteção da vítima e 
nem impede a atuação da autoridade policial e nem a concessão das 
medidas protetivas pelo juiz (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 
justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, pp. 45-46)
------------------------------------------------

Por outro lado, fica clara a inexistência de exclusividade de aplicação penal da 

Lei Maria da Penha quando a própria lei busca a incidência de outros diplomas para a 

realização de seus propósitos, como, por exemplo, no art. 22, § 4º, a autorização de 

aplicação do art. 461, § § 5º e 6º, do Código de Processo Civil; ou no art. 13, ao afirmar que 

"ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais [...] aplicar-se-ão 

as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica 

relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitem com o estabelecido nesta 

Lei". 

5. Analisada de outra forma a controvérsia, se é certo que a Lei Maria da Penha 

permite a incidência do art. 461, § 5º, do Código de Processo Civil para a concretização das 

medidas protetivas nela previstas, não é menos verdade que, como pacificamente 

reconhecido pela doutrina, o mencionado dispositivo do diploma processual não estabelece 

rol exauriente de medidas de apoio, o que permite, de forma recíproca e observados os 

específicos requisitos, a aplicação das medidas previstas na Lei n. 11.340/2006 no âmbito do 
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processo civil.

O art. 461, § 5º do CPC, norma cuja abertura é revelada pela expressão 

exemplificativa "tais como", autoriza o aplicador do direito a exercer sua motivada e regrada 

discricionariedade, com vistas a atingir a "tutela específica", inclusive criando outras formas 

de medidas de apoio aptas a tanto.

Nesse sentido, é o lapidar magistério de Cândido Rangel Dinamarco acerca do 

tema:

Com vista a promover a efetiva realização dos direitos e conseqüente 
plenitude da tutela jurisdicional executiva, o § 5º do art. 461 do Código de 
Processo Civil contém uma abertura muito grande para as medidas a serem 
impostas sobre a vontade do obrigado ou sobre seu patrimônio (medidas de 
coerção ou de sub-rogação. Ele manda o juiz "determinar as medidas 
necessárias" e, sem ressalvas ou restrições, passa à enumeração 
puramente exemplificativa dessas medidas, dizendo " ... tais como  a 
imposição de multa por tempo de atraso, busca-e-apreensão, remoção de 
pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade 
nociva". Isso significa que, para obter o cumprimento do preceito contido em 
sentença mandamental, o juiz tem o poder de impor qualquer das 
medidas contidas na exemplificação e mais qualquer outra que as 
circunstâncias de cada caso concreto exijam e não destoem da 
razoabilidade inerente ao devido processo legal. Essa é a função 
sistemática das normas de encerramento - permitir que o intérprete vá além 
da exemplificação, não se prendendo aos limites das tipificações contidas 
no texto legal. "Deve-se ter por admissível todo modo de atuação da lei e 
todo meio executivo que seja praticamente possivel e não contrarie uma 
norma geral ou especial de direito" (Chiovenda). O limite das medidas a 
serem impostas é ditado pelos critérios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, que não têm contornos fixos mas devem servir de guia 
para a atuação ao mesmo tempo enérgica e prudente do juiz; não chegar 
ao ponto de degradar o obrigado, humilhando-o com medidas incompatíveis 
com a dignidade humana, nem ceder a temores e preconceitos irracionais 
que são óbices ilegítimos à efetividade da tutela jurisdicional (como era o 
dogma da intangibilidade da vontade) (DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Instituições de direito processual civil, volume IV. 2 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 453).
------------------------------------------------

Com efeito, nessa linha de raciocínio, não há como negar que uma demanda 

com os contornos da que ora se examina tem características de ação de obrigação de não 

fazer, consistente em que o réu se abstenha de praticar as diversas formas de violência 

doméstica narradas na inicial. 

E assim, para a consecução da mencionada tutela específica inibitória, 

valendo-se o magistrado da fórmula aberta insculpida no art. 461, § 5º, do CPC, das normas 

de acoplamento previstas nos arts. 22, § 4º, e 13 da Lei Maria da Penha, não há óbice para 

que, se preenchidos os requisitos autorizadores, sejam deferidas as medidas acauteladoras 
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a que, exemplificadamente, faz referência o diploma protetivo sob análise.

6. Assim, as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 - notadamente 

as dos arts. 22, 23 e 24 -, 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.

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. As 

regras aplicáveis são as do Código de Processo Civil (inclusive quanto a prazos recursais), e 

obedecerão às normas de competência do codex  e das leis locais.

Incorporo, uma vez mais, o magistério de Maria Berenice Dias sobre a questão:

Debate-se a doutrina sobre a natureza jurídica das medidas protetivas. Não 
se trata de discussão meramente acadêmica, pois significativos são os 
reflexos de ordem processual. Uns afirmam que, se a medida for de 
natureza penal, pressupõe um processo criminal. Outros pregam sua 
natureza cível, só servindo para resguardar um processo civil. Mas há mais. 
Enquanto consideradas acessórias, só funcionariam enquanto perdurar o 
processo cível ou criminal. Fausto Rodrigues de Lima afirma que a 
discussão é equivocada e desnecessária, pois as medidas protetivas não 
são instrumento para assegurar processos. 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.
[...]
Já se encontra pacificado na jurisprudência que, em sede de direito familiar, 
a medida cautelar não perde a eficácia, se não intentada a ação no prazo 
legal. A própria Lei Maria da Penha não dá origem a dúvidas, de que as 
medidas protetivas não são acessórias de processos principais e nem a 
eles se vinculam. Assemelham-se aos writs constitucionais que, como o 
habeas corpus  ou o mandado de segurança, não protegem processos, mas 
direitos fundamentais do indivíduo. São, portanto, medidas cautelares 
inominadas, que visam garantir direitos fundamentais e "coibir a violência" 
no âmbito das relações familiares, conforme preconiza a Constituição 
Federal (art. 226, § 8º).
As tutelas inibitórias e reintegratórias que cabem ser asseguradas como 
medidas protetivas de urgência são espécies de tutela específica: 
modalidade de tutela jurisdicional em que se busca viabilizar à parte um 
resultado específico. Têm por finalidade impedir atos ilícitos, o que justifica 
a possibilidade de o juiz impor ao agressor deveres de fazer, não fazer ou 
de entregar coisa, no intuito de tutelar especificamente o resultado almejado 
pela ofendida (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, pp. 147-149).
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7. Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.
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