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10 DECISÕES RELEVANTES DO STJ SOBRE A LEI MARIA DA PENHA 
  

1- Independentemente do local onde se são praticadas as condutas de 
ameaça ou a existência de fato anterior ocorrido em determinado local, deve-se 
compreender a medida protetiva como tutela inibitória que prestigia sua finalidade 
de prevenção de riscos para a mulher, frente à possibilidade de violência doméstica 
e familiar (CC 156.284. 28/02/18). 
 

2- É incabível em crimes ou contravenções penais praticadas em contexto de 
violência doméstica a aplicação de “pena de cesta básica” ou outra de prestação 
pecuniária, ainda que os delitos pelos quais o réu haja sido condenado tenham 
previsão alternativa de pena de multa” (AgRg no REsp 1691667/RJ, 09/08/2018). 
 

3- Compete ao juízo da vara especializada em violência doméstica e familiar 
a apreciação do pedido de imposição de medida protetiva de manutenção de 
vínculo trabalhista, por até seis meses, em razão de afastamento do trabalho de 
ofendida decorrente de violência doméstica e familiar (REsp 
1.757.775/SP, 02/09/2019). 
 

4- O artigo 17 da Lei n. 11.340/2006 expressamente veda a aplicação da 
multa, de forma autônoma ou isolada, nos crimes de violência doméstica e familiar 
contra a mulher (AgRg no REsp 1801196/RJ, 06/06/2019). 
 

5- A palavra da vítima tem especial relevância nos casos de violência 
doméstica, uma vez que geralmente ocorrem sem a presença de 
testemunhas (RHC 115.554/RS, 1º/10/2019). Em casos de violência doméstica, a 
palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem 
em situações de clandestinidade (HC 615.661/MS, 30/11/2020). 
 

6- O INSS deverá arcar com a subsistência da mulher que tiver de se afastar 
do trabalho para se proteger de violência doméstica (REsp 
1757775/SP, 02/09/2019). 
 

7- Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e 
familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, 
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não 
especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (REsp 
1.643.051/MS, 08/03/2018). 
 

8-  A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de 
união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Exclui-
se da competência destes a pretensão relacionada à partilha de bens (inovação 
trazida pela Lei n. 13.894, de 29/10/2019). 
 

9- A Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e 
prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade 
substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível 
desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório 
e na cultura vigente. Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou 
vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a 
conferir proteção especial à mulher e por isso têm-se como presumidos. (AgRg no 
AREsp 1439546/RJ, 05/08/2019 e AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ, 
27/11/2020). 
 

10- É descabida a preponderância de um fator meramente etário, para afastar 
a competência da vara especializada e a incidência do subsistema da Lei Maria da 
Pena, desconsiderando o que, na verdade, importa, é dizer, a violência praticada 
contra a mulher (de qualquer idade), no âmbito da unidade doméstica, da família ou 
em qualquer relação íntima de afeto. A ideia de vulnerabilidade da vítima que 
passou a compor o nome do delito do art. 217-A do Código Penal tem o escopo de 
afastar relativizações da violência sexual contra vítimas nessas condições, entre 
elas as de idade inferior a 14 anos de idade, não se exigindo igual conceito para 
fins de atração do complexo normativo da Lei Maria da Penha (REsp 1652968/MT, 
18/12/2020). 
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VIOLÊNCIA CONTRA A 
MULHER EM FOCO 

Samantha Vilarinho 
A Lei Maria da Penha completou 15 
anos no último mês de agosto. Muito 
embora tenha sido indicada pela ONU, 
em 2012, como a terceira melhor lei do 
mundo no enfrentamento à violência de 
gênero contra as mulheres, os números 
de mortes violentas de mulheres não 
foram reduzidos na proporção esperada, 
sobretudo em relação às mulheres 
negras. 

Dentre as possíveis causas, podemos 
indicar os entraves para a 
implementação integral dos ditames da 
lei, sobretudo do art. 14, que prevê que 
a competência para o processo, 
julgamento e execução das causas 
cíveis e criminais decorrentes da prática 
de violência doméstica e/ou familiar 
contra a mulher seja conferida aos 
Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher. Tal regra não é 
cumprida por nenhum estado brasileiro, 
à exceção do Mato Grosso. 

O descumprimento reiterado a tal 
comando legal prejudica os direitos 
resguardados às mulheres, vez que elas 
são revitimizadas a cada nova oitiva por 
órgãos distintos, sejam judiciais, do 
Ministério Público ou da Defensoria 
Pública. Se todas as demandas cíveis, 
de família e criminais pudessem ser 
solucionadas em uma mesma 
assentada, ainda que agendada para 
processos distintos e apensados, a 
mulher poderia ter um julgamento a 
respeito de possíveis descumprimentos 
às medidas protetivas de urgência 
deferidas juntamente com a decretação 
do divórcio, a regulamentação da 
guarda e da visitação às filhas e filhos, 
bem como o pagamento de alimentos e 
a partilha de bens ao mesmo tempo em 
que seria produzida a prova a respeito 
do crime por ela sofrido e também dos 
danos patrimoniais e morais decorrentes 
da violência, que lhe gerassem o direito 
à indenização. 

A atuação especializada de órgãos que 
compõem o Sistema de Justiça 
garantiria julgamentos com perspectiva 
de gênero e contribuiriam para a 
verdadeira emancipação da mulher. 

 


