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RESUMO 

Este estudo analisa a manutenção do vínculo empregatício à mulher em situação de 

violência doméstica e familiar, a partir da previsão contida na Lei Maria da Penha, 

em seu art. 9º, § 2º, II. O objetivo principal é demonstrar que a condição de 

vulnerabilidade da mulher vítima de violência doméstica e familiar reclama proteção 

específica e integral à vítima por parte do Estado, sendo imprescindível a garantia 

de manutenção do vínculo empregatício como uma das formas de assistência a 

essa mulher. Embora não regulamentada, por se tratar de norma para proteção dos 

direitos humanos da mulher, tem aplicação imediata, logo, a vítima não pode ser 

impedida de exercer o direito ao afastamento do trabalho com manutenção do 

vínculo empregatício em decorrência de omissão legislativa. O Juízo competente 

para a decretação do afastamento é o Juizado de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher e, onde esse não tiver sido instalado, o Juízo Criminal em que 

tramita os demais pedidos relativos à violência sofrida, haja vista que não se trata de 

matéria trabalhista, embora, atinja diretamente o contrato de trabalho. Esse 

afastamento tem natureza de suspensão do contrato de trabalho, já que há sustação 

temporária das obrigações tanto da empregada(de trabalhar), como do 

empregador(de pagar salários). Por fim, durante a suspensão a obreira goza de 

estabilidade absoluta, embora provisória, motivo pelo qual não pode ser dispensada 

pelo empregador. 

Palavras-chave: Violência doméstica e familiar. Lei 11.340/06. Manutenção do 

vínculo empregatício.Benefício Previdenciário.Estabilidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos séculos as mulheres das mais diversas raças e culturas têm 

lutado para garantir um maior espaço, respeitabilidade e valorização no seio da 

sociedade onde vivem. Em análise, meramente superficial, à história da humanidade 

pode-se perceber que o tratamento dispensado à mulher, por diversas vezes, foi 

preconceituoso, desrespeitoso e, em muitos casos, cruel. Esse tratamento tem 

origem na falsa ideia, difundida até nos dias atuais, de que a mulher é um ser 

inferior, uma figura secundária e, por que não dizer, incapaz. 

A intolerância às diferenças fez nascer o preconceito e a violência de 

gênero. O preconceito legitimou – e ainda legitima - as injustiças perpetradas contra 

as mulheres, que maltratadas e humilhadas pela própria sociedade da qual fazem 

parte, passaram a se rebelar em busca de tratamento digno e igualitário, o que em 

muitas tribos e culturas, ainda hoje, não passa de um sonho distante.  

As mudanças ocorridas no tratamento dispensado às mulheres são 

indiscutíveis e decorrem de um intenso e incansável processo de luta e 

conscientização de mulheres, homens, Estados e Organismos Internacionais em 

defesa dos direitos humanos. Entretanto, mesmo com todas as mudanças, a 

realidade permanece distante do ideal.  

No Brasil, os índices de violência doméstica e familiar perpetrada contra a 

mulher são alarmantes e atingem uma enorme quantidade de mulheres que, embora 

pertencente às raças, classes sociais ou níveis de instrução diferentes, são vítimas 

dos mesmos traços sociais e culturais: machismo exacerbado, sentimento de posse, 

agressividade desgovernada dos autores que sempre apostaram na impunidade. 

A igualdade entre homens e mulheres, prevista na Carta Magna em seu 

artigo 5º, I, ainda não se materializou plenamente. Daí porque as mulheres 

necessitam de mecanismos específicos de efetivação e de preservação de direitos 

básicos, que embora inerentes à condição humana, como o direito à vida, à 

liberdade, à saúde e à dignidade são constantemente violados.  

Diante desse quadro desanimador de banalização da violência doméstica, 

o legislador ordinário, percebeu a necessidade urgente de endurecer o tratamento 
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dado aos agressores, de forma a garantir a tão anunciada igualdade material entre 

homens e mulheres. Esta preocupação resultou na criação da Lei 11.340/06, 

popularmente conhecida como Lei Maria da Penha. 

Essa Lei tem o objetivo de combater a violência doméstica e familiar 

contra a mulher. Não cria novos tipos penais, mas traz mudanças significativas no 

tratamento dado a este tipo de crime. Mudanças essas que despertaram diversas 

críticas e acusações de inconstitucionalidade por parte de juristas e operadores do 

direito. 

A citada Lei é ousada e traz diversos mecanismos de proteção capazes 

de tutelar a mulher vítima de violência doméstica e familiar, dentre os quais é 

possível destacar o art. 9º, § 2º, II, que prevê a possibilidade de manutenção do 

vínculo empregatício à mulher vítima de violência doméstica e familiar, sendo esse o 

objeto desta pesquisa. 

A despeito do que foi dito, o objetivo geral desta pesquisa é demonstrar a 

necessidade de tutela específica, por parte do Estado, às mulheres vítimas de 

violência doméstica e familiar. Os objetivos específicos são: analisar a competência 

para a decretação do afastamento da mulher em situação de violência; explicitar a 

natureza jurídica do afastamento da obreira com manutenção do vínculo; avaliar 

quem é o responsável pelo custeio da mulher no período do seu afastamento e, por 

fim, verificar se a manutenção do vínculo empregatício gera estabilidade à obreira 

quando do seu retorno às atividades laborais. 

Quanto aos aspectos metodológicos, esse trabalho se fundamentou em 

pesquisa bibliográfica pura. Foram utilizadas obras de Maria Berenice Dias, Rogério 

Sanches, Maria Sylvia Zanella Di Pierto, Orlando Gomes, Maurício Godinho 

Delgado, Sérgio Pinto Martins, Frederico Amado, dentre outros. 

Em relação aos objetivos, a pesquisa é exploratória, já que busca maiores 

informações sobre o tema em questão e descritiva, pois descreve fatos, natureza, 

características, causas e relações com outros fatos. 

Este trabalho foi dividido em três capítulos. O primeiro capítulo aborda a 

violência contra a mulher. Em seguida, aprofunda a violência doméstica e familiar 
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contra a mulher. No segundo capítulo, analisa-se o surgimento da Lei 11.340/06, 

onde se descreve o caso da farmacêutica Maria da Penha, cujo nome popularizou a 

Lei de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. 

No terceiro capítulo, será abordada a previsão contida na Lei Maria da 

Penha de manutenção do vínculo empregatício à mulher em situação de violência 

doméstica e familiar: juízo competente para determinar o afastamento, a natureza e 

as consequências do afastamento e se essa previsão garante a estabilidade quando 

do retorno da obreira às suas atividades laborais.   
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1 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

É bem sabido que os seres humanos, enquanto detentores de instintos, 

muitas vezes possuem a necessidade de dominar. Nos primórdios da humanidade, 

esse instinto era vinculado à própria ideia de sobrevivência. O homem precisava 

exercer o domínio e a defesa da comida e da própria mulher como forma de garantir, 

não só a sobrevivência, mas também a preservação da espécie.  

No período anterior à revolução agrícola, conforme afirma Pinsky(1994, 

p.40) “[...] já havia uma divisão sexual de tarefas: ao homem cabia a caça e a 

preparação de todo o equipamento para a atividade, enquanto a mulher era a 

coletora e a responsável pela educação dos filhos”. 

Entretanto, com as mudanças trazidas pela agricultura, devido à 

necessidade de trabalho braçal intenso, a mulher passou a ser preterida pela sua 

condição física que limitava a realização de certas tarefas. Segundo Teles (2002, p. 

29): “à medida que a agricultura se expandia foi exigida a força física. Entra em cena 

o homem. A enxada é substituída pelo arado. A partir daí pela força física, o homem 

começa a suplantar a posição da mulher e a subjugá-la”. 

Mesmo diante da limitação da força física, as mulheres acumulavam 

atividades essenciais à sobrevivência do grupo, inclusive auxiliando diretamente no 

processo de produção do alimento. Além disso, continuava sendo a responsável 

pelos cuidados com os filhos. O homem preparava a terra e a mulher plantava, 

colhia e preparava o alimento para ser consumido. Segundo Pinsky(1994, p.40) “são 

elas que cuidam da casa, das crianças, da comida e da colheita, submetidas à rotina 

massacrante dos dias iguais, que tolhem a criatividade e reduzem a imaginação ao 

horizonte de suas vidas” 

O que se percebe é que mesmo exercendo atividades fundamentais para 

a comunidade, com base na limitação da sua força física, a mulher era 

desvalorizada, vista como incapaz, não de realizar atividades manuais, mas de 

pensar, criar e tomar decisões, inclusive, sobre sua própria vida. Essas decisões 

cabiam, inicialmente, ao seu pai depois passavam ao seu companheiro e, caso 

ficasse viúva, eram transferidas aos seus filhos homens. É o que afirma Teles (2002, 

p.29): 
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Por meio da força bruta, inicialmente, forjou-se o controle sobre as 
mulheres. Gradativamente foram introduzidos novos métodos e novas 
formas de dominação masculina: as leis, a cultura, a religião, a filosofia, a 
ciência, a política. Ao serem tratadas como propriedade dos homens, as 
mulheres perderam, em diferentes níveis, a autonomia, a liberdade e o mais 
básico direito de controle sobre seu próprio corpo. 

Vê-se que o processo de dominação do homem sobre a mulher se deu 

não apenas a partir da força física, mas, principalmente, pelo controle e manipulação 

ideológica. Nesse sentido, Pinsky(1994, p.40) explica ainda: 

Então, como é que eles mantinham sua dominação sobre as mulheres? 
Através de mitos, ritos e instituições que estabelecem seu poder 
virtualmente ameaçado.[...] Força física para dissuadir e manipulação do 
sistema ideológico para manter e reproduzir o poder foram armas do 
homem nas comunidades agrícolas”.  

A mulher era vista como ser inferior, não por suas fragilidades físicas, mas 

principalmente por causa dos mitos repassados através de gerações que difundiam 

falsas ideias sobre a capacidade e limitação feminina. A propagação dessas ideias 

no inconsciente coletivo era tão forte que as próprias mulheres passaram a 

acreditar, e se conformar, com a sua condição de inferior ao homem. E a falsa ideia 

repassada repetidas vezes assumiu conotação de verdade absoluta. Como ressalta 

Pinsky (1994, p.41): 

 É evidente que há a mulher objetiva, aquela que é mais fraca que o 
homem, que fica menstruada, que engravida, que dá à luz, que amamenta. 
Mas, se nessas características podem estar plantadas as origens da 
diferença, esta se materializa na História, isto é, na prática cotidiana e nos 
valores cristalizados, nos estereótipos e na manipulação do ideológico. 

O Cristianismo reforçou o tratamento discriminatório dispensado a mulher, 

que era vista como a personificação do pecado. Segundo Richards(1993, p.36) 

As teorias sobre o papel da mulher haviam sido desenvolvidas pelos padres 
da Igreja. A mulher era a filha e herdeira de Eva, a fonte do Pecado Original 
e um instrumento do Diabo. Era a um só tempo inferior (uma vez que fora 
criada da costela de Adão) e diabólica (uma vez que havia sucumbido à 
serpente, fazendo com que Adão fosse expulso do Paraíso, além de ter 
descoberto o deleite carnal e o ter mostrado a Adão). Esta visão da 
inferioridade da mulher era uniformemente divulgada nos tratados 
teológicos, médicos e científicos, e ninguém a questionava. Por causa de 
seu caráter maligno intrínseco, a mulher era disciplinada. A lei canônica 
permitia especificamente o espancamento da esposa, e isto acontecia em 
todos os níveis da sociedade. 

Para se livrar do pecado, a mulher deveria ser pura e submissa. Essas 

características foram enaltecidas em todo o texto bíblico. Maria, a mãe de Jesus 
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ainda hoje é admirada e idolatrada por ter sido concebida pelo Espírito Santo, sem o 

“pecado da carne”. Seu amor, sofrimento de mãe e submissão aos “desígnios de 

Deus” comoveram, e comovem, cristãos de todo o mundo. A partir dessa imagem, a 

mulher adquiriu visibilidade, certo respeito na sociedade ocidental, sendo valorizada 

de uma forma sublime desde que possuidora de pureza, pudor excessivo, 

submissão. Em destaque as palavras de Richards (1993, p.36):  

A promoção do culto da Virgem Maria, a partir dos séculos XI e XII, 
propiciou às mulheres dois modelos de função enobrecedores: a virgindade, 
através da qual se poderia resistir de modo mais absoluto ao pecado de 
Eva, e a maternidade, a função perfeita para as mulheres que não se 
adaptam à vida de uma religiosa celibatária.  

A partir daí a mulher foi galgando árdua e lentamente sua ascensão nas 

sociedades, mas as agressões ainda continuavam, pois o estupro era visto como 

imoral e ilegal apenas se cometido fora do casamento, visto que os homens podiam 

dispor do corpo das suas mulheres. Quando estupradas ou agredidas por outros 

homens, a vítima não era a mulher, mas seu pai, marido ou irmão que teriam que 

conviver publicamente com a vergonha, por isso muitas vezes a agredida ainda era 

segregada e abandonada pela família à própria sorte, ou seja, socialmente o estupro 

por terceiros era inaceitável, mas as mulheres continuavam sendo espancadas e 

estupradas por seus maridos nas suas alcovas.  

Com os avanços sociais, as mudanças ocorridas no tratamento dispensado às 

mulheres no Ocidente são indiscutíveis (as mulheres podem votar, escolher seus 

companheiros, trabalhar fora, decidir ter filhos ou não) tanto que a violência 

perpetrada contra elas tornou-se uma preocupação constante de Estados e 

Organismos internacionais em defesa dos direitos humanos e sua violação ocasiona 

mais que clamor público, por vezes, desestabiliza até mesmo as relações políticas e 

comerciais entre países. Tal preocupação se baseia nos números apresentados pela 

Organização das Nações Unidas – ONU – que relatam que 70% (setenta por cento) 

das mulheres de todo o mundo, em algum momento de suas vidas, já sofreram 

violência de gênero1. 

 Hoje, a intolerância à violência contra a mulher é uma bandeira, 

                                                
1
  Cerca de 70% das mulheres sofrem algum tipo de violência no decorrer de sua vida. As 

mulheres de 15 a 44 anos correm mais risco de sofrer estupro e violência doméstica do que de 
câncer, acidentes de carro, guerra e malária, de acordo com dados do Banco Mundial.   



14 

 

defendida veementemente por homens e mulheres em diversos países do mundo. 

Há lutas em defesa dos direitos humanos das mulheres até mesmo em países onde 

essa violência é legitimada culturalmente e legalmente pelo Estado.  

No Brasil, os índices de violência doméstica e familiar perpetrada contra a 

mulher são alarmantes e atingem um sem número de mulheres que embora 

pertencente às raças, classes sociais ou níveis de instrução diferentes são todas 

vítimas dos mesmos traços sociais e culturais: machismo exacerbado, sentimento de 

posse, agressividade desgovernada dos autores que sempre apostaram na 

impunidade. 

O problema da violência doméstica é tão grave que, nas palavras de 

Kümpel (2007,p.60): “não haverá democracia efetiva e igualdade real enquanto o 

problema da violência doméstica não for devidamente considerado”. 

Annan (2014, [n.p]) numa clara demonstração de preocupação com as 

desastrosas consequências sociais decorrentes da violência de gênero, em seu 

discurso no Dia Internacional para Eliminação da Violência Contra Mulheres, 

afirmou: 

A violência contra as mulheres causa enorme sofrimento, deixa marcas na 
família, afetando várias gerações, e empobrece as comunidades. Impede 
que as mulheres realizem as suas potencialidades, limita o crescimento 
econômico e compromete o desenvolvimento [...] no que se refere à 
violência contra as mulheres, não há sociedades civilizadas.  

Diante desse quadro, vê-se que o combate à violência de gênero é 

imprescindível para se alcançar o pleno desenvolvimento humano e social. Ora, se a 

violência contra a mulher já causa preocupação, se mostra muito mais grave a 

violência doméstica e familiar que muitas mulheres são submetidas, tendo em vista 

que, ao se pensar em casa e família, os conceitos a eles agregados são de 

segurança e proteção. Imagine-se, então, os traumas vivenciados pelas mulheres 

que são agredidas e violentadas dentro dos seus próprios lares, por pessoas em 

quem confiam e, na maioria das vezes, até amam. 

Daí porque, segundo Dias (2007, p.17) é tão difícil denunciar o agressor e 

interromper o ciclo da violência e do medo: 
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É difícil denunciar alguém que reside sob o mesmo teto, pessoa com quem 
se tem um vínculo afetivo e filhos em comum e que, não raro, é o 
responsável pela subsistência da família. A conclusão só pode ser uma: as 
mulheres nunca param de apanhar, sendo a sua casa o lugar mais perigoso 
para elas e os filhos. 

Vale ressaltar que em decorrência dos valores culturais difundidos ao 

longo dos séculos na sociedade brasileira, bater em mulher se tornou algo comum e 

aceito. Até poucos dias, não se questionava a ação do agressor, mas que motivos a 

vítima teria dado para ser agredida, numa constante tentativa social de legitimação 

da conduta do autor e transferência de culpa para a vítima. 

A tolerância social à violência doméstica e familiar contra a mulher 

também se baseia na dificuldade de se identificar o agressor como criminoso porque 

o autor - na maioria dos casos - trabalha, tem um comportamento social tranquilo, se 

relaciona bem com as pessoas, muitas vezes tem formação superior, possui status, 

enfim, não possui um perfil de delinquente. Por causa dessas características do 

agressor e do fato de, normalmente, não haver testemunhas da agressão, as 

vítimas, por vezes, são desacreditadas. 

Para se combater esse tipo de violência há de se levar em conta, 

principalmente, a palavra da vítima que é de suma importância para a resolução do 

caso. Conforme se depreende dos ensinamentos de Souza (2007, p.80): 

Em relação à oitiva de testemunhas, trata-se de providência de difícil 
implementação, no que diz respeito aos crimes de violência doméstica ou 
familiar contra mulher, isso porque na maioria dos casos a violência ocorre 
no âmbito privado da residência onde habita o casal, raramente sendo 
visualizado por terceiros. 

Além de todas as dificuldades já apresentadas, havia, ainda, a forma 

desrespeitosa e simplista com a qual os operadores do direito tratavam (antes da 

vigência da Lei 11.340/06) os poucos casos de crimes relacionados à violência 

doméstica e familiar contra a mulher que chegavam ao Judiciário. Imputavam, por 

exemplo, aos agressores apenas o pagamento de algumas cestas básicas. Tais 

situações fortaleceram, nas mulheres vítimas da violência, o medo, a insegurança, a 

solidão, o desamparo, a vergonha e o silêncio como a única forma encontrada de 

tentar preservar a vida.  

Interessante observar que a violência doméstica e familiar tem um poder 
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de destruição de tal monta que suas vítimas sequer conseguem esboçar qualquer 

atitude de reação, nem ao menos conseguem fugir de seus agressores. Assim, as 

mulheres vítimas da violência tornam-se desprovidas até mesmo do instinto de 

sobrevivência, o que faz com que elas percam a capacidade de lutar por um direito 

fundamental: a vida. Nas palavras de Dias (2007, p.20) reportando-se às 

consequências da violência contra a mulher constata: “a ferida sara, ossos 

quebrados se recuperam, o sangue seca, mas a perda da autoestima, o sentimento 

de menos valia, a depressão, essas são feridas que não cicatrizam.” 

Por todos esses motivos muitas vezes esses crimes de violência 

doméstica e familiar não eram denunciados, mas o fato de não haver publicidade, 

nem denúncias maciças, não significava que eles inexistiam. Ao contrário disto, os 

números eram, e continuam, assustadores, conforme se verifica dos relatos de 

Kümpel (2007, p.58), ao se reportarem aos dados obtidos em pesquisa realizada em 

2001 pela Fundação Perseu Abramo:  

Os números retratam que a mulher é socialmente vulnerável no âmbito 
doméstico e familiar, tanto que é objeto de espancamento constante - um a 
cada 15 segundos, de acordo com as estatísticas. É óbvio que proteger o 
homem seria desarrazoado diante desse quadro. 

Esses dados são preocupantes porque revelam o grau de vulnerabilidade 

da mulher. O mais grave é que essa violência não atinge apenas a mulher agredida. 

Ela se perpetua no tempo e no espaço e atinge os filhos da agressão que, na 

maioria dos casos, reproduzem os comportamentos dos pais, disseminando na 

sociedade um comportamento que fere diretamente a dignidade da pessoa humana, 

fundamento e objetivo maior da Constituição Federal Brasileira. Nesse sentido, 

segundo Dias (2007, p.16): “a violência doméstica é o germe da violência que está 

assustando a todos. Quem vivencia a violência muitas vezes até antes de nascer e 

durante toda a infância, só pode achar natural o uso da força física.” 

Além da questão cultural, há outros fatores que, em grande parte, estão 

diretamente ligados a violência doméstica como o consumo de álcool, uso de 

substâncias entorpecentes, desemprego, ciúme, sentimento de posse. Assim, a 

violência doméstica e familiar não decorre de um fator isolado. Por isso mesmo, não 

pode ser tratada de forma simplista, merecendo atenção e empenho por parte dos 

operadores do direito e de toda a sociedade para a resolução deste problema que 
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afeta milhares de famílias e que, por diversas vezes, leva a consequências muito 

trágicas. 

Resta ao Estado, pois, diante dessa triste realidade, cumprir o seu dever 

de garantidor da paz social através, inclusive, da intervenção direta na família 

quando necessário, para cumprir o princípio da proteção previsto no art. 226, § 8º da 

Carta Magna. 

Em meio a essa necessidade de intervenção estatal na vida familiar como  

forma de assegurar o exercício dos direitos fundamentais à mulher vítima de 

violência doméstica e familiar, o legislador ordinário criou a Lei 11.340/06, 

mecanismo essencial para dar cumprimento ao mandamento constitucional de 

tratamento isonômico entre homens e mulheres. 
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2 SURGIMENTO DA LEI 11.340/2006 

Diante da realidade social anteriormente apresentada, fica claro que as 

mulheres necessitam de mecanismos específicos de efetivação e de preservação de 

direitos básicos que, embora inerentes à condição humana como vida, liberdade, 

saúde e dignidade, são diariamente violados, principalmente dentro das suas 

próprias casas e por quem nutrem alguma forma de afeto.  

Ante esse quadro desanimador de banalização da violência doméstica, o 

legislador ordinário percebeu a necessidade urgente de endurecer no tratamento 

dado aos agressores, de forma a garantir a tão anunciada igualdade material entre 

homens e mulheres. Sendo o objetivo maior da Lei 11.340/06 efetivar a inclusão 

social da mulher e diminuir as desigualdades oriundas da discriminação de gênero, 

através de ações voltadas exclusivamente para este segmento social. Nesse 

sentido, as palavras de Kümpel(2007,p.32): 

Assim, busca atender aos princípios de ação afirmativa que têm por objetivo 
implementar ‘ações direcionadas a segmentos sociais, historicamente 
discriminados, como as mulheres, visando corrigir as desigualdades e a 
promover a inclusão social por meio de políticas públicas específicas, dando 
a estes grupos um tratamento diferenciado que possibilite compensar as 
desvantagens sociais oriundas da situação de discriminação a que foram 
expostas.  

Em resposta a essa necessidade é que foi criada a Lei 11.340/06, 

merecedora de críticas e elogios. Sua constitucionalidade é constantemente 

questionada por juristas e operadores do direito, principalmente em decorrência do 

tratamento diferenciado dado à mulher e da previsão de inaplicabilidade dos 

procedimentos dos juizados especiais aos crimes de violência doméstica 

independentemente das penas cominadas. 

As dificuldades quanto à aplicação da Lei são evidentes porque exige dos 

aplicadores do direito mais do que sensibilidade. Requer conhecimento da realidade 

social e enfrentamento do preconceito velado e do conservadorismo exagerado. Há 

de se compreender que a realidade cria o Direito e não o contrário. O legislador 

deve estar atento às mudanças e necessidades sociais, visto que o ordenamento 

jurídico carrega em seu bojo a função de instrumento garantidor da paz social, logo, 

deve evoluir e se renovar com a sociedade constantemente. O Direito não é estático 

e não pode ser engessado. 
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A Lei 11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, 

possui caráter eminentemente processual. Não cria tipos penais, mas traz mudanças 

significativas no tratamento dado aos crimes de violência doméstica e familiar, 

respeitando e protegendo a vítima, punindo e reeducando o agressor de forma 

efetiva, priorizando a família e beneficiando toda a sociedade, ou seja, ela ataca o 

problema da violência doméstica em seu âmago de forma preventiva e repressiva.  

Essas mudanças de cunho processual são salutares e atendem aos 

interesses da sociedade brasileira, visto que, segundo o relatório da deputada 

Jandira Feghali, que acompanhou o Projeto de Lei nº 4559/2004 que deu origem a 

Lei 11.340/06, até o ano de 2004, apenas 10%(dez por cento) das violências 

domésticas contra as mulheres chegavam ao conhecimento da polícia. Dados mais 

graves, contidos no mesmo relatório, indicavam que de cada 100(cem) homicídios 

praticados contra mulheres, 70 (setenta) decorriam de violência doméstica ou 

familiar.  

Frente a esses dados não há qualquer dúvida sobre a necessidade 

urgente de adoção de medidas preventivas e repressivas por parte do Estado no 

sentido de salvaguardar a dignidade e a cidadania da mulher de forma que ela se 

sinta amparada e protegida inclusive para denunciar as agressões das quais é 

vítima e com isso erradicar a violência contra a mulher, que é de natureza cultural. 

Nas palavras de Kümpel (2007,p.93), preventivamente: 

São quatro os mecanismos da LVDM: estudo, pesquisa, estatística e de 
rede de informações para detectar as causas, conseqüências, freqüência da 
violência e para sistematizar os dados a serem unificados com avaliação 
periódica dos resultados obtidos. 

No que concerne à natureza repressiva, a citada Lei busca ser firme e 

rigorosa com o agressor. Para isso, em seu art. 7º elegeu rol exemplificativo de 

formas de violência doméstica e familiar praticadas contra as mulheres. 

Exemplificativo porque no caput do referido artigo o legislador usou a expressão 

“entre outras”, numa clara demonstração de que os tipos de violência ali previstos 

não são taxativos. Sobre essa matéria, Souza(2007,p.52): 

As modalidades ou espécies de violência que o legislador inseriu neste art. 
7° são aquelas que nas pesquisas e relatórios nacionais e internacionais 
sobre a violência de gênero, surgem como as que mais comumente são 
praticadas contra as mulheres no âmbito familiar e doméstico e também nas 
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relações íntimas de afeto em geral, mesmo quando não caracterizadas pela 
coabitação, como ocorre em relação aos namoros, às relações 
extraconjugais permanentes, com relação as empregadas domésticas, não 
raro submetidas às sevícias sexuais e físicas etc. 

Vê-se que a Lei 11.340/06 traz consigo grandes avanços, visto que 

preocupado com o aspecto teleológico da lei, o legislador, em respeito à 

multiplicidade de relações e tipos de família existentes no Brasil findou por ampliar o 

conceito de família contido no texto constitucional, ao adotar o critério por meio do 

qual família consiste na organização social que se forma através de laços 

sanguíneos, jurídicos ou afetivos. Reconhece, ainda, as relações homoafetivas, 

estendendo às mulheres que vivem essas relações, a mesma proteção dada as 

mulheres heterossexuais. Tais inovações são imprescindíveis para garantir a 

efetivação do princípio da proteção integral.  

Pelo princípio da proteção integral, a mulher deve ser protegida na sua 

inteireza, não apenas contra a violência física, mas também contra a violência 

patrimonial, moral e psicológica de que é vítima. Sobre a importância do referido 

princípio, Kümpel comenta(2007, p.72): “a legislação, de maneira sábia, criou o 

princípio da proteção integral, pelo qual a mulher está plenamente protegida sob a 

ótica patrimonial ou em relação aos seus direitos da personalidade (à integridade 

física, moral, espiritual e intelectual).”  E complementa o referido autor(2007, p.32): 

Portanto, o princípio da proteção é resguardar a integridade dos membros 
da família. E foi com base nesse dispositivo que entrou em vigor a Lei 
11.340, de 7 de agosto de 2006, tanto que o próprio artigo 1º. da referida Lei 
criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher. 

Ainda sobre o princípio da proteção integral, interessante observar o 

enunciado do art. 13 da Lei 11.340/06 que dispõe sobre a possibilidade de aplicação 

subsidiária dos Códigos de Processo Penal, Processo Civil e legislação ordinária 

específica, aos casos de violência doméstica, desde que não haja conflito ou 

incompatibilidade entre as referidas legislações e a presente Lei. Souza(2007, p.85), 

comentando sobre o mencionado artigo, assim se manifesta: 

A previsão contida neste artigo serve para fixar a mensagem do legislador 
de que a Lei 11.340/06 vem se somar aos mecanismos de proteção contra 
a violência doméstica e familiar já existentes em outras legislações, 
mormente aquelas que possuem a mesma natureza de proteção integral a 
pessoas integrantes de grupos sociais reconhecidamente mais vulneráveis, 
como o são a criança e o adolescente (Lei 8.069/90) e idoso( Lei 
10.741/03). 



 

 

21 

No que diz respeito à sua finalidade, a Lei 11.340/06 representa um 

avanço no ordenamento jurídico pátrio porque ela visa não só a manutenção da 

ordem social, mas a manutenção da harmonia familiar, tanto que não pretende 

apenas punir, mas principalmente reeducar o agressor e com isso acabar com a 

violência contra a mulher, que na essência, é de origem cultural. Segundo 

Kümpel(2007, p.58): 

Sob o aspecto teológico, ou seja, o da finalidade da norma como forma de 
efetivação da harmonia das relações familiares, a LVM está perfeita e vem 
em boa hora uma vez que a Constituição Federal estabelece várias 
finalidades como a isonomia do casal (art.226,§ 5º)a paternidade 
responsável (art.226,§ 7º), a proteção da dignidade da prole (art. 226, caput 
e § 6°), e para dar efetividade a essas tutelas, imprescindível a harmonia, 
uma vez que sem essa não se garante qualquer outra tutela na relação 
familiar. Ou seja, o fim aqui assinalado permeia os demais direitos na sua 
essência.  

A harmonia familiar é um direito implicitamente contido no texto 

constitucional, visto que no art. 226, § 8º, há a previsão de intervenção do Estado 

para assegurar uma convivência pacífica, onde sejam respeitados os direitos 

individuais de todos os membros dessa família. Em letras: “O Estado assegurará a 

assistência à família na pessoa de cada um dos que integram, criando mecanismos 

para coibir a violência no âmbito de suas relações.” 

Sendo assim, pode-se afirmar que, na verdade, a Lei 11.340/06 nada 

mais é do que um dos mecanismos criados pelo legislador para coibir a violência 

doméstica e familiar como proposto pelo constituinte. E o fato dessa Lei ser voltada 

especificamente para a proteção da mulher demonstra apenas que o legislador, 

enfim, reconheceu a vulnerabilidade feminina, motivo pelo qual, essa Lei deve ser 

sempre interpretada, conforme disposto em seu artigo 4º, de forma a atingir sua 

finalidade social.  

A necessidade de intervenção do Estado para coibir a violência familiar se 

pauta no fato de que o agressor - através de uma única ação violenta - desrespeita 

diversos direitos constitucionais tais como: dignidade da pessoa humana e direito à 

integridade física e moral da vítima, dever de respeito e consideração entre os 

cônjuges, no caso de vítima e agressor serem casados. Nesse último caso são 

violados os princípios da mútua assistência imaterial ou moral e nos casos de terem 

filhos, o direito destes à uma convivência familiar sem violência.  



 

 

22 

E para atingir o objetivo a que se propõe: erradicar a violência doméstica 

e familiar contra a mulher, a Lei Maria da Penha prevê a criação de Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Estes Juizados, embora possuam 

denominação que faz supor semelhança com os procedimentos dos - já conhecidos 

- Juizados Especiais, com eles não se confundem. Tal denominação, na verdade, 

decorre da natureza de especialidade da sua competência que é a de processar, 

julgar e até mesmo executar os casos envolvendo violência doméstica e familiar 

contra a mulher. 

A criação dos Juizados é de fundamental importância para que a violência 

doméstica e familiar contra a mulher seja tratada de forma articulada e ganhe 

efetividade. E, para tanto, é imprescindível que haja, em cada Juizado, uma equipe 

multidisciplinar, conforme previsto no art. 29 da Lei 11.340/06, formada por 

profissionais das áreas jurídica, saúde e psicossocial preparados para lidar com 

problemas tão complexos. Sobre a necessidade de profissionais especializados 

importante citar as palavras de Souza(2007, p.138): 

Nesse contexto se inclui a necessidade de que os servidores que atuam em 
todas as esferas de atendimento à vítima tenham a sensibilidade necessária 
para não agravar o estado de ânimo e a própria lesão psicológica ou moral 
que advenha da agressão sofrida. 

A preocupação do Legislador com o atendimento dado pelos servidores às 

vítimas de violência doméstica decorre do fato de que se as vítimas não forem 

tratadas e acolhidas de forma adequada e não se sentirem amparadas e seguras, 

elas não procurarão mais socorro e não denunciarão mais os maus-tratos sofridos e 

aí a Lei 11.340/06 perderá efetividade e se tornará apenas “letra morta”.  Então, para 

que isso não ocorra, Souza (2007, p.148) afirma: 

Basta que exista interesse em especializar os servidores que prestam esses 
mesmos serviços em caráter geral, para que, devidamente treinados, 
possam fazê-lo em caráter específico, respeitando as peculiaridades das 
vítimas atingidas pelos efeitos e seqüelas decorrentes da violência 
doméstica e familiar. 

Vê-se que a Lei 11.340/06 é um importante instrumento para erradicar a 

violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil, mas sem vontade política e 

engajamento social ela será mais uma lei fadada ao fracasso e condenada ao 

esquecimento. Portanto, necessário um conjunto de ações articuladas entre a 

família, o Estado e toda a sociedade, em um verdadeiro somatório de forças em prol 
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do fim da violência, que tem começado dentro de casa.  

2.1 Caso Maria da Penha 

A Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, nasceu de uma luta constante e 

incessante de vários segmentos sociais cujo objetivo é a erradicação da violência 

contra a mulher. Conhecida popularmente como Lei Maria da Penha, a citada lei 

ganhou esta denominação em homenagem a Sra. Maria da Penha Maia Fernandes, 

farmacêutica, mãe, que aos 38 anos ficou paraplégica em decorrência da tentativa 

de homicídio da qual foi vítima, cujo autor foi seu marido. 

Maria da Penha foi atingida na coluna por um tiro de espingarda, na sua 

própria casa, enquanto dormia, no ano de 1983. O autor do disparo foi seu marido, o 

colombiano Marco Antônio Heredia Viveiros, que negou a autoria, alegando que o 

tiro teria sido dado por um terceiro durante uma tentativa de roubo, entretanto tal 

versão nunca encontrou respaldo jurídico, ante a total inexistência de provas. 

Além disso, vários fatores devem ser considerados. Primeiramente, Maria 

da Penha, foi vítima de violência doméstica durante todo período em que viveu com 

o seu então marido, tendo sido agredida reiteradas vezes.  Em segundo, dias antes 

da primeira tentativa de homicídio, seu então marido pediu que a vítima fizesse um 

seguro de vida, colocando-o como único beneficiário. No mesmo momento, fez com 

que Maria da Penha assinasse um documento em branco, que o agressor usou 

posteriormente para transferir a propriedade do veículo da vítima para si mesmo. Em 

terceiro, logo depois de deixar o hospital e voltar para casa, Maria da Penha foi 

vítima de uma nova tentativa de homicídio, desta vez com um choque elétrico 

durante o banho. 

Como se não bastasse todo sofrimento do qual foi vítima, Maria da 

Penha, assim como tantas outras brasileiras vítimas da violência doméstica, ainda 

teve que conviver com a sensação da impunidade, visto que só em 2002, ou seja, 19 

(dezenove) anos depois de tentar matá-la, seu ex-marido foi finalmente preso, 

entretanto, cumpriu apenas 02 (dois) anos de reclusão. 

Maria da Penha, durante esses 19(dezenove) anos, não ficou inerte. 

Escreveu os livros Antes de tudo, uma forte e Sobrevivi, posso contar, onde relatou 

sua história. Denunciou seu caso no Comitê Latino-Americano e do Caribe para a 
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Defesa da Mulher, que formalizou denúncia na Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA).  

O Brasil foi responsabilizado e condenado pela OEA ao pagamento de 

uma indenização no valor de 20(vinte) mil dólares a Maria da Penha, por ter sido 

omisso e negligente com relação aos crimes de violência doméstica. Na mesma 

oportunidade, a OEA recomendou ao Estado brasileiro que adotasse medidas no 

sentido de agilizar os processos judiciais e com isso diminuir o lapso temporal para a 

punição dos agressores. 

A partir de 2002, quinze Organizações não-governamentais, que 

trabalhavam com vítimas de violência doméstica, sob a coordenação da Secretaria 

Especial de Políticas para as Mulheres elaboraram o Projeto de Lei 4.559/2004, cuja 

relatora no Congresso Nacional foi a Deputada Jandira Feghali. Após algumas 

alterações realizadas pelo Senado Federal, a Lei 11.340/06, de combate à violência 

doméstica e familiar contra a mulher foi finalmente sancionada pelo Presidente da 

República, entrando em vigor no dia 22 de setembro de 2006. 

A referida Lei traz importantes mecanismos de proteção à mulher vítima 

de violência doméstica e familiar, dentre os quais é possível destacar o afastamento 

do emprego com manutenção do vínculo empregatício, que será abordado no 

próximo capítulo. 
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3 GARANTIA DA MANUTENÇÃO DO EMPREGO A MULHER VÍTIMA 
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

 

Como já mencionado anteriormente, a Lei Maria da Penha tem como 

objetivo proteger a mulher contra todo tipo de violência no âmbito doméstico e 

familiar. Sendo uma Lei ousada e inserida no contexto complexo, para garantir uma 

proteção integral a mulher, a citada Lei precisa alcançar vários ramos do direito: 

penal, civil, processual, administrativo , trabalhista e , até, previdenciário. 

A Lei nº 11.340/06 traz em seu bojo diversas medidas  que visam garantir 

efetividade às disposições contidas na legislação ordinária e no texto constitucional 

que tutelam os direitos da mulher, dentre os quais podemos citar a garantia de 

manutenção do vínculo empregatício por até seis meses à mulher em situação de 

violência doméstica e familiar. É o que se extrai do art. 9º, § 2º, II: 

Art. 9
o
  A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar 

será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes 
previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de 
Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e 
políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso. 

§ 2o O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, para preservar sua integridade física e psicológica:  
II - manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do 
local de trabalho, por até seis meses. 

Entretanto, mesmo diante dessa previsão legal, passados 08 (oito) anos 

do início da vigência da Lei, o dispositivo em comento ainda não é aplicado pelos 

juízes e tribunais pátrios simplesmente porque não foi regulamentado. Além disso, 

juristas e operadores do direito divergem sobre a natureza jurídica do instituto, 

competência para decretação do afastamento com manutenção do vínculo 

empregatício, responsabilidades e consequências de sua decretação.  

E, por causa de uma omissão legislativa e de divergências doutrinárias, a 

mulher vítima de violência não pode exercer o direito que lhe é conferido  por lei. O 

direito existe, a previsão legal é clara, mas por não se saber “como fazer”, deixa-se 

de “fazer”. A questão formal supera a necessidade prática. E no contexto da 

violência doméstica e familiar contra a mulher, essa omissão do Estado pode 

significar até a morte da vítima.  
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A previsão da  manutenção do vínculo trabalhista não se restringe apenas 

a garantia do emprego, devendo ser estendidos à mulher vítima de violência, 

quando do seu retorno, todos os direitos adquiridos pelos demais trabalhadores 

durante o período em que a obreira esteve afastada. 

Uma questão que precisa ser respondida é se a garantia de manutenção 

do vínculo empregatício gera o direito à estabilidade, ou seja, se o afastamento 

determinado judicialmente impede o empregador de rescindir o contrato de trabalho 

com a trabalhadora após o seu retorno. 

A manutenção do vínculo trabalhista é medida judicial que pode ser 

requerida pela vítima ou Ministério Público, sem requisitos de forma, podendo ser 

verbal ou escrita, na  fase pré-processual ou, até mesmo, após a peça acusatória.  

Caso não haja processo criminal instalado, o pedido de manutenção do 

vínculo trabalhista também pode ser feito por meio de ação cautelar preparatória ou 

incidental nos processos de alimentos, divórcio e tantos outros. Lembrando que, nos 

moldes da lei, essa medida tem natureza cautelar, é temporária – por até seis meses 

– e visa proteger a mulher, logo, não pode ser deduzida como pedido principal e 

concedido em sede de tutela antecipada. 

Sendo requisito essencial para a concessão da manutenção do vínculo 

empregatício - seja em processo cível ou criminal -  que  a mulher esteja em 

situação de violência doméstica ou familiar, e esta condição precisa ser 

demonstrada no momento do pedido. Não se está aqui a defender um juízo 

exauriente a respeito da condição de vítima suportada pela mulher obreira, mas 

apenas que estejam presentes os requisitos básicos para análise e concessão de 

medidas cautelares: fumus boni iuris e o periculum in mora, constante no fundado 

receio de que a mulher continue sendo vítima de violência física ou psicológica em 

decorrência de ato do agressor, podendo inclusive, sofrer dano irreparável ou de 

difícil reparação caso precise aguardar o tempo necessário para o deslinde natural 

do processo e a concessão da medida. Nesse sentido, Amaral (2010, [n.p.]) 

 Assim, se o suposto agressor, no transcorrer da lide, não estiver investindo 
contra a vítima, ou estiver cumprindo à risca e com fidelidade todas as 
medidas protetivas de urgência deferidas, ou mesmo se estiver preso em 
flagrante ou preventivamente, é indevida a concessão da cautelar de 
manutenção da relação de emprego, em razão da ausência de iminência de 
risco à integridade física ou psicológica da ofendida. 
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Por oportuno, interessante pontuar que o afastamento do local de trabalho 

deve ser necessário para garantir a segurança da vítima, já que há casos em que 

mesmo mediante a concessão de medidas protetivas previstas no art.22, da Lei. 

11.340/06, o agressor ainda continua tendo acesso a mulher, e assim, permanece 

impondo o terror.  

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. 
 

Há casos em que o agressor está tão determinado em seu propósito de 

matar aquela mulher, que não basta o Estado conceder as medidas protetivas de 

urgência, a mulher precisa mesmo é fugir: abandonar seu lar, seu trabalho, sua 

família, sua vida para poder garantir a preservação de um direito que é básico e 

essencial: o direito a vida. E é por causa de histórias assim – que infelizmente não 

são poucas – que o legislador inseriu a garantia contida do art.9º, § 2,II da 

mencionada lei, de manutenção do vínculo empregatício. 

Sendo assim, a mulher vítima de violência que necessitar fugir e se 

esconder para não morrer, vai experimentar diversos sentimentos como humilhação, 

medo e angústia pela violência, mas dentre esses sentimentos não estará mais a 

incerteza da subsistência provocada pela perda do seu emprego. 

Ante a gravidade da situação e das consequências da violência 

doméstica, não só para a vítima direta da agressão, mas para toda a família 

envolvida, o legislador preocupou-se em estipular prazos para garantir uma 

Razoável Duração do Processo, princípio previsto expressamente na Lei Maior, em 

eu art. 5º, LXXVIII: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 
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razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação”. Sendo assim, a Lei 11.340/06 estabelece prazo de até seis meses de 

afastamento da obreira com a garantia de manutenção do vínculo empregatício, o 

que precisa ser esclarecido é qual o juízo competente para determinar o 

afastamento com manutenção do vínculo,  qual a natureza desse afastamento, se a 

obreira afastada recebe alguma assistência financeira durante o afastamento e se, 

ao retornar ao trabalho, tem direito a estabilidade no emprego. 

3.1 Juízo competente para determinar o afastamento da empregada e a 
manutenção do vínculo empregatício 

A Lei 11.340/06, como já explicado, garante a mulher empregada, vítima 

de violência doméstica ou familiar, a manutenção do vínculo empregatício. Essa 

garantia, entretanto, se submete ao Princípio da Reserva de Jurisdição, logo, seu 

exercício depende de decisão judicial.  

A manutenção do vínculo empregatício é uma medida de natureza 

cautelar, que  pode ser requerida tanto na esfera cível como no âmbito penal, na 

fase processual ou pré-processual. O requisito é somente que a mulher esteja em 

situação de violência doméstica e familiar, pouco importando se está sendo vítima 

de crime ou contravenção penal, se existe Inquérito Policial ou Termo Circunstancial 

de Ocorrência instaurado, basta apenas que a mulher requeira e demonstre a 

necessidade do afastamento do seu local de trabalho como medida para garantir a 

sua segurança pessoal. 

Entretanto, a referida Lei não especifica quem é o juízo competente para 

decretar o afastamento com a manutenção do vínculo empregatício. Daí porque 

necessário se buscar resposta no texto constitucional. 

Ora, toda e qualquer Constituição para assim ser definida precisa tratar 

de pelo menos três temas imprescindíveis à manutenção de um Estado: Direitos 

Fundamentais, Estrutura do Estado e Organização dos Poderes. E é justamente em 

decorrência da superioridade temática, que a Constituição passa a ter a 

superioridade material, tornando-se a Lei Maior de um país. 

E a nossa Carta Magna, em seu art. 5º, LIII, bem como no inciso XXXVII, 

consagra o princípio do juiz natural ao prever como direito fundamental do indivíduo, 
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o direito de ser julgado ou condenado por autoridade competente, bem como a 

proibição da existência de juiz ou tribunal de exceção. 

É também a Lei Maior que faz a primeira distribuição da competência 

jurisdicional ao dividi-la em: Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Militar, Justiça 

do Trabalho e Justiça Estadual, sendo as quatro primeiras denominadas de 

competências especializadas e a última de competência residual.  

Todas essas competências especializadas são competências de natureza 

absoluta - também denominada constitucional - de ordem pública, daí porque não 

podem ser alteradas  pela vontade das partes, nem por conexão ou continência. 

Pelos Princípios da Tipicidade e da Indisponibilidade da Competência, a 

competência deve ter previsão legal, e não pode ser declinada após ter sido 

atribuída. Contudo, em se tratando de competência absoluta essa regra não se 

aplica, pois não existe possibilidade de prorrogação da competência absoluta. 

Diante de todas as questões principiológicas e conceituais acima 

expostas, a questão que precisa ser respondida é se o afastamento com 

manutenção do vínculo previsto na Lei 11.340/06, trata-se de matéria trabalhista e, 

por conseguinte, de competência absoluta da Justiça do Trabalho ou se é uma 

medida de natureza meramente assecuratória, protetiva, que atinge a relação de 

emprego sem dela fazer parte. 

Parte considerável da doutrina defende que a manutenção do vínculo 

empregatício deve ser requerida, processada e julgada na Justiça do Trabalho, que 

é quem tem competência para processar e julgar as ações oriundas das relações de 

trabalho, conforme prevista na Constituição Federal em seu art. 114, I. Nesse 

sentido, Vieira(2007, [n.p.]) 

Por fim, a competência material originária da justiça do trabalho relaciona-se 
com as hipóteses do art. 114, I a VII, da CF/88. Assim é que, conforme o 
inciso I do art. 114 da CF/88, cabe à justiça do trabalho julgar as ações 
oriundas da relação de trabalho. Toda e qualquer ação fundada na relação 
de trabalho deve ser submetida à justiça do trabalho. Conforme exposto nas 
linhas anteriores, a natureza da competência da justiça do trabalho é 
material e, pois, absoluta. Assim, não pode ser alterada pela vontade das 
partes, tendo em vista que está ligada ao interesse público, caracterizando-
se como norma cogente. 



29 

 

 

Segundo essa corrente, mesmo sendo claro que nem a obreira, nem o 

empregador deram causa ao afastamento e que este se originou de um fato alheio a 

relação de emprego, ainda assim, o exercício da garantia de manutenção do vínculo 

atinge diretamente o contrato de trabalho e por esse motivo o afastamento deve ser 

processado e decidido na justiça laboral, que detém competência absoluta para 

analisar os requisitos da relação de emprego, conforme explica Vieira(2007, [n.p]) 

Ora, só será possível a concessão da suspensão do contrato de trabalho se 
houver, de fato, o vínculo trabalhista, e para analisar se existe este vínculo é 
necessário remeter a questão à Justiça do Trabalho, vez que as causas 
envolvendo o relação de trabalho, por expressa disposição constitucional 
(art. 111, CF/1988), são da sua competência. 

Nesse caso, o procedimento para o afastamento da obreira se daria da 

seguinte forma: a infração penal seria apurada na Justiça Comum através do 

Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou - onde estes ainda 

não foram instalados - no Juízo Criminal. Constatada a situação de violência 

doméstica e familiar, a obreira que necessitasse de afastamento do emprego deveria 

requerê-lo junto a Justiça do Trabalho, que verificando a existência de relação de 

emprego e a presença dos requisitos para a concessão da medida cautelar, 

decretaria a medida, informando ao empregador para cumprimento. Por fim, 

Vieira(2007, [n.p.])pontua: 

Procedimentalmente, tornar-se-ia impraticável imaginar o juiz criminal 
competente para suspender o contrato de trabalho, pois não teria ele 
competência material, nem conhecimentos específicos necessários à 
análise dos requisitos da relação de emprego. Como ficaria a garantia do 
contraditório do empregador, tendo em visto que ele poderia não ser, de 
fato, o real empregador, por exemplo? São questões da competência da 
justiça trabalhista, frise-se, inviáveis de serem processadas pelo juiz 
criminal, sob pena de criar-se um absurdo jurídico. 

Para essa corrente, a pedra de toque para definir a competência da 

Justiça do Trabalho, nos casos de afastamento da obreira do emprego com 

manutenção do vínculo, está especificamente no fato de que só a Justiça Laboral 

pode analisar a existência de relação empregatícia entre a mulher vítima de 

violência e o suposto empregador, não sendo dada a nenhum outro Juízo a 

possibilidade de adentrar nessa questão. 

Cunha (2012,p.82) argumenta que a Justiça do Trabalho possui 

competência absoluta em decorrência da matéria, logo, qualquer alteração na sua 
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competência só pode ser feita exclusivamente por meio de Emenda Constitucional, 

sendo inconstitucional qualquer dispositivo constante em lei ordinária que pretenda 

modificar a competência da Justiça Laboral. 

Entretanto, é imprescindível lembrar, como já dito anteriormente, que a 

Lei Maria da Penha é uma lei híbrida, inovadora, que para ser compreendida precisa 

ser analisada pelo seu aspecto teleológico. É necessário que o operador do direito 

se recorde porque e para que essa Lei foi criada. 

Não se pode interpretar a Lei 11.340/06 de forma tímida, nem enquadrá-la 

no conservadorismo existente porque, se assim for, sua eficácia estará 

comprometida e sua finalidade não será alcançada.  

Ora, a Lei Maria da Penha inovou em vários aspectos, dentre os quais, 

em seu art. 14, quando prevê a criação dos Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher: 

Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 
órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser 
criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, 
para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da 
prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.  

O artigo acima transcrito garante ao Juizado de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher ampla competência para decidir sobre questões relativas a 

matéria cível e criminal. E o faz não por haver semelhança entre esses Juizados e 

os Juizados Especiais da Lei 9.099/95, mas porque a situação de violência 

doméstica e familiar contra a mulher é complexa e delicada e por isso mesmo a 

vítima precisa ser olhada de forma integral para que sua proteção alcance a maior 

efetividade possível, conforme defende Souza (ano, p.87): 

A opção por criar um Juizado com uma gama  de competências tão ampla  
está vinculada à idéia de proteção à mulher vítima de violência doméstica e 
familiar, de forma a facilitar com o acesso dela à Justiça, bem como 
possibilitar que o Juiz da causa tenha uma visão integral de todos os 
aspectos que a envolvem, evitando adotar medidas contraditórias entre si, 
como ocorre no sistema tradicional, onde a adoção  de medidas  criminais 
contra o agressor são da competência do Juiz  Criminal, enquanto que 
aquelas inerentes ao vínculo conjugal é da competência, em regra, do Juiz 
de Família. (Sérgio Ricardo de Souza p.87) 

Diante da ampla competência do Juizado de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher, é fácil concluir que a vontade do legislador é garantir a 
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mulher vítima de violência doméstica e familiar proteção irrestrita. E assim o é 

porque esse tipo de violência machuca, maltrata, humilha, destrói a autoestima. Daí 

porque a vítima deve ser poupada de se expor e repetir a mesma história por 

diversas vezes em Juízos diferentes. Além disso, sendo o mesmo Juízo competente 

para se manifestar sobre todos os aspectos relativos a mulher vítima de  violência, 

evita-se a prolatação de decisões contraditórias e, ao menos em tese, garante-se 

mais celeridade para solucionar os problemas levados ao Judiciário. 

Por todos os argumentos acima expostos, é fácil perceber que Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher tem competência para a apreciar e 

julgar todos os feitos decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

onde inclui-se também a competência para a concessão do afastamento do 

emprego com manutenção do vínculo empregatício. 

O procedimento para concessão do afastamento, deve ocorrer da 

seguinte forma: o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e -  

onde ainda não houver este sido instalado - o Juízo Criminal Comum, deve 

processar e julgar a infração penal, bem como todos os demais pedidos que 

envolvam vítima e agressor: divórcio, alimentos, dentre outras. É também 

competente para decretar medidas protetivas de urgência, assim como o 

afastamento temporário do local de trabalho, ou seja, o Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher é competente para o processamento e 

julgamento de todas as ações decorrentes da situação de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, como forma de preservar a integridade física e/ou 

psicológica da vítima, nesse sentido, Salviano(2007,[n.p]): 

No entanto, a questão colocada neste artigo – afastamento do trabalho por 
motivo de violência contra a mulher perpetrada pelo cônjuge ou outras 
pessoas que convivem com esta trabalhadora – não tem origem na relação 
do trabalho. O empregador não é o causador deste problema. Assim, 
competente para dirimir esta dúvida será a Justiça Comum, que já estará, 
também, apreciando um eventual crime cometido pelos acusados de 
estarem lesionando fisicamente ou moralmente àquela trabalhadora que 
necessita ser afastada do emprego. 
 

O pedido de manutenção do vínculo empregatício não exige formalidade, 

então, pode ser feito pela vítima ou pelo Ministério Público, verbalmente ou por 

escrito. Dias (2007, p.95), inclusive, defende a possibilidade de determinação de 

afastamento da mulher com manutenção do vínculo empregatício ser realizada de 
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ofício pelo juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar: 

Reconhecendo o magistrado, de ofício, a requerimento da parte ou do 
Ministério Publico a necessidade de a vítima manter-se afastada do 
trabalho, comunicada a decisão à empresa empregadora, que tem a 
obrigação de cumprir a determinação judicial. 

Tal entendimento encontra amparo no Poder Geral de Cautela, previsto 

no art. 798, Código de Processo Civil, que garante ao juiz a possibilidade de 

determinar de ofício, ou seja, mesmo sem pedido da parte, qualquer medida cautelar 

que julgue necessária ao caso concreto de forma a impedir grave lesão ou de difícil 

reparação ao direito de uma das partes. E o afastamento do emprego no caso de 

violência doméstica ou familiar se encaixa justamente na necessidade de evitar uma 

grave lesão ou de difícil reparação ao direito da vítima. Donde se extrai que é 

perfeitamente possível a decretação do afastamento de ofício pelo juiz. 

3.2 Natureza do afastamento com manutenção do vínculo empregatício 

 

O afastamento do trabalho com manutenção do vínculo empregatício tem 

outra problemática a ser resolvida, se é causa de suspensão ou interrupção do 

contrato de trabalho, isso porque em ambos há uma sustação temporária das 

cláusulas contratuais. Delgado (2009, p.971) define a suspensão do contrato de 

trabalho: 

É a sustação temporária dos principais efeitos do contrato de trabalho no 
tocante às partes, em virtude de um fato juridicamente relevante, sem 
ruptura, contudo, do vínculo contratual formado. É a sustação ampliada e 
recíproca de efeitos contratuais, preservado, porém, o vínculo entre as 
partes. 

 
No tocante a interrupção do contrato de trabalho, Delgado (2009, p.972), 

esclarece: 
 
Já a interrupção contratual é a sustação temporária da principal obrigação 
do empregado no contrato de trabalho (prestação de trabalho e 
disponibilidade perante o empregador), em virtude de um fato juridicamente 
relevante, mantidas em vigor todas as demais cláusulas contratuais. 

  
Se a sustação for parcial, tem-se uma interrupção do contrato de trabalho; 

se a sustação for total, trata-se de uma suspensão do contrato de trabalho. Sendo 

assim, definir se o afastamento é uma interrupção ou suspensão do contrato de 

trabalho é definir que tipo de consequências esse afastamento trará tanto para a 

obreira, quanto para o empregador. Nas palavras de Cassar(2008,p.966): 
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A maior distinção entre suspensão e a interrupção é que nesta há 
pagamento total ou parcial do salário, enquanto naquela não há pagamento 
de salário. Via de regra, na suspensão o tempo de serviço não é computado 
nem é devida qualquer contraprestação, enquanto na interrupção, ao 
contrário, o tempo de serviço é computado para todos os efeitos e as 
parcelas salariais são devidas integral ou parcialmente. Na suspensão, as 
partes se desobrigam do cumprimento de quase todas as obrigações 
contratuais, enquanto na interrupção todas as cláusulas contratuais 
permanecem vigentes, estando o empregado desobrigado a prestar 
serviços. 

De forma mais simples, Magano(1992, p.310) define: “suspensão é a 

cessação provisória mas total da execução do contrato de trabalho. Interrupção é a 

cessação provisória e parcial do contrato de trabalho”. 

Entretanto, a definição contida na Consolidação das Leis do Trabalho é 

muito criticada pela doutrina, que defende que o legislador deveria ter usado o termo 

suspensão para se referir às duas sustações, devendo uma ser denominada de 

suspensão total e a outra de suspensão parcial. A definição de interrupção, nas 

palavras de Gomes(1997, p.344): 

trata-se de técnica peculiar apenas ao Direito pátrio, sem correspondência 
no Direito alienígena, e que, em verdade, se trata de mais uma terminologia 
ineficaz para substituir a suspensão parcial do contrato, cujo vínculo juris 
não se rompe nem se interrompe com ocorrências de determinadas causas, 

que apenas suspendem temporariamente a relação de emprego. 

Em que pese a crítica doutrinária a respeito da opção do legislador pátrio 

em denominar  a suspensão parcial de interrupção do contrato de trabalho, não há 

dúvidas sobre as consequências obrigacionais decorrentes da suspensão (total) e da 

interrupção(parcial) do contrato de trabalho. 

Sendo certo que a suspensão dispensa a prestação de serviços pelo 

empregado, que não receberá salários, nem terá computado o tempo de 

afastamento como tempo de serviço. Já na interrupção, mesmo não havendo 

prestação de serviço pelo obreiro, este receberá salário e o afastamento será 

computado como tempo de serviço para todos os fins. 

O afastamento do emprego com manutenção do vínculo, previsto na Lei 

11.340/06, tem a finalidade de garantir a segurança e a vida da empregada vítima de 

violência doméstica e familiar. É fácil observar que trata-se de um afastamento com 

causa externa à relação de emprego, logo, nem empregador, nem empregada 

deram causa ao afastamento, embora, ambos tenham que suportar suas 
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consequências. 

A previsão contida na referida Lei apenas cumpre determinação 

constitucional de proteger a mulher em sua inteireza, mediante ações afirmativas 

capazes de garantir a efetivação da igualdade material entre homens e mulheres 

contida no caput, do art. 5º da CF/88.  É também no art. 5º, XX, CF, que a proteção 

ao mercado de trabalho da mulher é erigido a condição de direito fundamental: 

"proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos 

termos da lei”. 

Ora, não basta criar condições para que a mulher ingresse no mercado de 

trabalho. É fundamental garantir condições para que essa mulher permaneça no 

mercado de trabalho. E se assim o é em relação a toda e qualquer mulher, muito 

mais razão há para criar mecanismos específicos de proteção para a mulher que é 

vítima de violência doméstica e familiar, haja vista que essa mulher já vem sendo 

alijada nos seus direitos básicos e fundamentais. 

Ao analisar a condição de trabalho da mulher, afirma Cassar (2008, 
p.553): 

 Em face disto, aplica-se à mulher as mesmas restrições e normas dirigidas 
aos homens, salvo quando relacionadas com sua parte biológica 
(maternidade, amamentação, aborto, etc), pois neste caso não se estará 

discriminando e sim protegendo-a.  

A violência de gênero tem suas origens justamente na questão biológica, 

parte do pressuposto absurdo de que a mulher é mais frágil fisicamente e, por isso 

mesmo, inferior ao homem. Se a violência de gênero causa espanto e indignação, 

muito mais ojeriza causa a violência doméstica e familiar porque ela vitimiza a 

esposa, companheira, mãe, irmã, filha, avó, enfim, invade e violenta o seio da 

família. Então, toda e qualquer norma que vise proteger a mulher de forma a tentar 

efetivar a igualdade material, entre homens e mulheres, é uma ação afirmativa 

oriunda do mandamento contido na Lei Maior.  

Assim, a Lei 11.340/06, ao prever o afastamento com manutenção do 

vínculo empregatício a obreira vítima de violência doméstica e familiar, apenas está 

trazendo mais um instrumento para a efetivação da isonomia entre homens e 

mulheres. 
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A Consolidação das Leis do Trabalho em vários momentos também traz 

normas que protegem a mulher empregada de forma diferenciada, e explica por 

meio do seu art. 377: “A adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres é 

considerada de ordem pública, não justificando, em hipótese alguma, a redução de 

salário”. 

Pelas considerações acima expostas é fácil perceber que o afastamento 

previsto na Lei Maria da Penha trata-se de suspensão do contrato de trabalho, logo, 

o afastamento acarreta a sustação total das cláusulas contratuais. Esse é o 

entendimento de Martins (2007, p.4) ao afirmar que como não há obrigação de 

pagar salários, é período de suspensão dos efeitos do contrato de trabalho. Fazendo 

uma análise mais minunciosa sobre a natureza e as consequências do afastamento, 

Cunha (2008, p.54) defende: 

A solução que nos parece mais adequada seria de suspensão do contrato 
de trabalho, na qual a mulher teria mantido o seu vínculo empregatício, não 
recebendo, porém, salário do empregador, mas sim do órgão previdenciário. 
É o que ocorre, por exemplo, na licença da gestante (art.392 da CLT) ou na 
ausência do empregado por doença ou acidente de trabalho a partir do 16º 
dia (art. 476 da CLT e art. 75, §3º, do Regulamento de Benefícios da 
Previdência Social- Dec. 3.048/99, de 06.05.1999). Nesses casos, quem 
paga pelo período de afastamento da gestante ou o auxílio-doença do 
empregado é a Previdência, não gerando nenhum ônus para o empregador. 

Salviano (2007, [n.p]) defende que o afastamento da obreira com 

manutenção do vínculo empregatício pode ser entendido como causa de força 

maior, nos moldes do art. 501 e seguintes da CLT, posto que trata-se de um 

acontecimento inevitável e alheio a vontade do empregador e para o qual este não 

contribuiu: 

O afastamento do emprego ora em tela é motivo de força maior, e, sendo 
assim, terá a empregada que repor este período de ociosidade no futuro, 
prestando horas extraordinárias ao tempo normal de serviço, até o máximo 
de duas por dia, num período não superior a quarenta e cinco dias por ano, 
desde que a Delegacia Regional do Trabalho assim aprove esta 
“recuperação” de trabalho.(...) Logo, enquanto a empregada estiver afastada 
do emprego, não terá a mesma direito de receber seus salários, nem os 
depósitos do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por falta de 
previsão legal, além deste período não ser contado como tempo de serviço. 
Por consequência, se este afastamento tiver prazo superior a 15 dias, a 
contagem do período aquisitivo das férias será suspenso, bem como o 
pagamento do décimo terceiro sofrerá um desconto, que será igual ao 
período de suspensão do contrato de trabalho, haja vista que o tempo de 
serviço da empregada não será contado enquanto estiver pendente o 
afastamento do emprego. 
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É preciso observar que de fato o empregador não contribuiu para o 

afastamento da obreira, tampouco a mulher em situação de violência doméstica e 

familiar. Essa mulher é a vítima que, acuada, humilhada, com medo e escorraçada, 

precisa modificar sua rotina e se afastar até do seu trabalho para garantir sua 

segurança, então, não se pode fazer uma interpretação contrária ao alvedrio da Lei 

e conceder o afastamento como um favor e não um direito da obreira e, quando do 

seu retorno, puni-la com a retaliação de parte dos seus benefícios e direitos 

contratuais. 

Além disso, a situação definida pela CLT, em seu art. 501, como sendo de 

força maior é aquela que de tão grave pode ocasionar o encerramento da atividade 

da empresa, em decorrência de forte abalo na situação econômica ou financeira da 

empresa. Dessa forma, não se pode definir a situação individual e específica da 

mulher vítima de violência doméstica como sendo causa de força maior, haja vista 

que o afastamento de uma obreira não tem o condão de ameaçar o exercício da 

atividade empresarial do empregador. 

Art. 501 - Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável, em 
relação à vontade do empregador, e para a realização do qual este não 
concorreu, direta ou indiretamente. 
§ 1º - A imprevidência do empregador exclui a razão de força maior. 
§ 2º - À ocorrência do motivo de força maior que não afetar 
substancialmente, nem for suscetível de afetar, em tais condições, a 
situação econômica e financeira da empresa não se aplicam as restrições 
desta Lei referentes ao disposto neste Capítulo. 

 

O art. 9º, § 2º, II da Lei 11.340/06 não pode ser visto de forma solta, 

isolada. É preciso que se faça uma interpretação teleológica para se buscar a função 

social a qual essa norma se destina, em consonância com as demais normas do 

ordenamento jurídico pátrio de forma a ampliar seu alcance e garantir meios para 

sua efetividade. Nas palavras de Câmara (2007, [n.p]) 

Porém em análise teleológica da norma (ex vi artigo 4
o
, 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) com a Constituição (artigos 5º, I, §1º e 2º, 6º, 
7º XX, XXII, 193, 226 caput e §8º, 227), e com os princípios do Direito do 
Trabalho, conclui-se não ser apenas esta a proteção pretendida pela lei,in 
casu, o legislador falou menos do que queria (ou deveria). A situação 
retratada é de afastamento involuntário da empregada, por ato de violência, 
frise-se, situação rechaçada pela própria Carta Magna em seu artigo 226, § 
8º - 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 



37 

 

 

suas relações.A situação excetiva é incompatível com a restrita garantia 
concedida. A exemplo do afastamento do trabalho pelo conscrito (que tem o 
recolhimento do FGTS assegurado – Decreto 99.684/90), e do acometido de 
doença, deveria ter sido garantido a empregada afastada por motivo de 
violência doméstica ou familiar, direitos mais extensos que não apenas a 
garantia do emprego. Considerando o afastamento involuntário da 
empregada sem culpa sua ou do empregador, deveria ser mantida a 
contagem do afastamento no período aquisitivo das férias, os recolhimentos 
ao FGTS e ao INSS (artigos 1º, §2º, 8º, 9º).(Grifos no original) 

Existe corrente doutrinária que ampliando a proteção sobre a mulher em 

situação de violência, defende que o afastamento previsto na Lei Maria da Penha 

deve ser entendido como causa de interrupção do contrato de trabalho, e não 

suspensão, cabendo ao empregador custear os salários da obreira mesmo durante o 

período do seu afastamento. É o que defende Souto Maior (2008, [n.p.] apud 

MONTEIRO JÚNIOR, [n.p.], 2009): “o direito ao afastamento em questão se 

exercerá, por óbvio, sem prejuízo do salário, obrigação que penderá sobre o 

empregador para atender a sua função social”. 

Mesmo diante de argumentos bastante razoáveis de necessidade de 

amparo à obreira vítima de violência e da responsabilidade social do empregador, 

ainda assim, a fim de evitar discriminações a contratação de mulheres, bem como 

evitar que haja onerosidade excessiva para o empregador com o custeio dos 

salários de empregada afastada do emprego, parece mais justo adotar o 

entendimento de que o art. 9º, §2º, II, da Lei Maria da Penha trata-se de uma 

hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Com esse entendimento, a mulher 

vítima de violência recebe benefício previdenciário e os custos com o benefício são 

repartidos com toda sociedade. 

Por fim, interessante observar que a Lei 11.340/06 delimita o prazo de 

afastamento em até seis meses. Entretanto, caso persistam os motivos que 

ensejaram a medida cautelar de afastamento do emprego, como forma de 

salvaguardar a vida e a segurança da mulher vítima de violência doméstica e 

familiar, é perfeitamente possível a prorrogação desse prazo até que a vítima esteja 

em segurança e a medida perca não seja mais necessária. 

3.3  Responsável pelo custeio da mulher em situação de violência durante o 
período do seu afastamento 

Como já mencionado anteriormente, o legislador previu o afastamento 
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com manutenção do vínculo à obreira em situação de violência, mas não disciplinou 

como esse direito seria exercido. E em decorrência dessa ausência de previsão 

legal as empregadas vítimas de violência doméstica e familiar ainda não puderam 

exercer a garantia que lhes é conferida por lei.  

Ao se concluir que o afastamento previsto na Lei Maria da Penha trata-se 

de um caso de suspensão do contrato de trabalho, nasce um problema a ser 

dirimido: a obreira durante o afastamento recebe algum auxílio financeiro? Se 

recebe, quem deve pagar e qual a natureza desse benefício?  

A interpretação teleológica do inciso em estudo aponta, de forma 

clarividente, que a norma pretende proteger a mulher de forma ampla, integral, 

então, não há como se pensar em garantir a manutenção do vínculo empregatício 

por até seis meses, abandonando a mulher a sua própria sorte durante o período do 

afastamento. Até mesmo porque não é preciso fazer um grande esforço para 

perceber que justamente durante esse período é que a vítima estará mais fragilizada 

emocionalmente e mais necessitada financeiramente, posto que ao afastar-se da 

sua casa, da sua família e do seu trabalho, os gastos obviamente serão bem 

maiores. 

O afastamento da empregada com manutenção do vínculo previsto na Lei 

Maria da Penha é uma norma de conteúdo protetivo, decorrente de situação alheia 

ao contrato de trabalho e para a qual o empregador não concorreu, logo, por 

questão de ordem pública pode-se exigir do empregador a manutenção do vínculo 

para a empregada em situação de violência doméstica e familiar, contudo o 

empregador não pode ser compelido a assumir o custeio durante o período de 

afastamento já que tal obrigação não está prevista em lei. Nesse sentido, Carvalho 

(2007, [n.p]): 

A violência doméstica ou familiar contra a mulher não se insere no âmbito 
da alteridade, ou seja, o empregador não tem o dever de suportar como o 
risco da atividade econômica que desenvolve o afastamento de sua 
empregada agredida no lar. O fato social que motiva a concessão do 
afastamento da empregada não tem o jaez atinente à relação justrabalhista, 
inexistindo a obrigação de o empregador suster única e unilateralmente um 
ônus que o legislador ordinário não lhe impôs.  

 

Ora, se a mulher em situação de violência doméstica e familiar não pode 

ser abandonada a sua própria sorte e se o empregador não tem obrigação de 
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custear sua empregada durante o período da suspensão do contrato, é preciso que 

o Estado o faça, ou seja, é necessário que o Estado suporte o ônus do afastamento 

da empregada e deve fazê-lo por meio da seguridade social. Sobre a seguridade 

social, Amado(2013, p.23) explica: 

No Brasil, a seguridade social é um sistema instituído pela Constituição 
Federal de 1988 para a proteção do povo brasileiro (e estrangeiros em 
determinadas hipóteses) contra riscos sociais que podem gerar miséria e a 
intranquilidade social, sendo uma conquista do Estado Social de Direito, que 
deverá intervir para realizar direitos fundamentais de 2ª dimensão. Eventos 
como o desemprego, a prisão, a velhice, a infância, a doença, a 
maternidade, a invalidez ou mesmo a morte poderão impedir temporária ou 
definitivamente que as pessoas laborem para angariar recursos financeiros 
visando atender às suas necessidades básicas e de seus dependentes, 
sendo dever do Estado Social de Direito intervir quando se fizer necessário 
na garantia de direitos sociais. 

O princípio vetor da seguridade social é o princípio da solidariedade, já 

que o Estado tem o dever de assegurar o mínimo àqueles que por causas diversas – 

transitórias ou definitivas - estão em situação de vulnerabilidade e, por isso mesmo, 

impossibilitados de prover a própria subsistência e/ou de seus dependentes. E esse 

princípio está previsto na Lei Maior, em seu art. 3º, I , como um objetivo fundamental 

da República Federativa do Brasil que pretende “construir uma sociedade justa, livre 

e solidária” . 

Além disso, a própria Lei 11.340/06,em seu art. 9º, determina que o 

Estado seja por meio da seguridade social e seja por meio de políticas públicas deve 

dar assistência a mulher vítima de violência doméstica e familiar. Em letras:  

a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será 
prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes 
previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de 
Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e 
políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso. 

Por todos os argumentos até agora expostos, é demasiadamente lógico 

concluir que a mulher em situação de violência doméstica e familiar está em 

situação de extrema vulnerabilidade emocional e psicológica porque está sendo 

vítima de uma pessoa próxima, do seu convívio, com quem teve ou tem uma relação 

de afeto e de quem, agora, precisa fugir, se esconder, para garantir sua segurança, 

sua vida. E quando toda essa violência só traz como alternativa segura o 

afastamento do emprego, o grau de vulnerabilidade dessa mulher aumenta 

consideravelmente haja vista que ,nesse caso, irá comprometer diretamente até o 
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seu meio de subsistência. Daí porque é imprescindível que essa mulher em situação 

de violência seja amparada pela seguridade social. Sobre a solidariedade da 

seguridade social, Amado (2012, p. 38) afirma: 

Essencialmente a seguridade social é solidária, pois visa a agasalhar as 
pessoas em momentos de necessidade, seja pela concessão de um 
benefício previdenciário ao segurado impossibilitado de trabalhar 
(previdência), seja pela disponibilização de um medicamento a uma pessoa 
enferma(saúde) ou pela doação de alimentos a uma pessoa em estado 
famélico (assistência).Há uma verdadeira socialização dos riscos com toda 
a sociedade, pois os recursos mantenedores do sistema provêm dos 
orçamentos públicos e das contribuições sociais. 
 

No Brasil, o órgão estatal responsável pela seguridade social é o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, órgão público que faz parte da Administração 

Indireta, na qualidade de Autarquia Federal, e como tal deve respeitar o Princípio da 

Legalidade. Sobre a definição de autarquia, Di Pietro (2012, p.486) enfatiza: “pessoa 

jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de autoadministração, para 

o desempenho de serviço público descentralizado, mediante controle administrativo 

exercido nos limites da lei”. O administrador público não possui autonomia de 

vontade para agir, está submetido a estrita legalidade.  Logo, o INSS só pode fazer o 

que a lei determina que ele faça: nem mais, nem menos.  

A legalidade é o princípio basilar para garantir o respeito a todos os 

demais princípios da administração pública, dentre os quais podemos destacar: 

supremacia do interesse público, moralidade, impessoalidade, publicidade e 

eficiência. A legalidade também é o princípio fundamental do Estado Democrático de 

Direito porque traz transparência e segurança jurídica na relação entre administrador 

e administrados, já que por meio da legalidade o Estado cria normas as quais se 

submete e dessa forma faz a limitação do poder estatal ao tempo em que garante 

liberdade aos administrados . Sobre a importância do princípio da legalidade, Pietro 

(2012, p. 64): 

os dois princípios fundamentais e que decorrem da assinalada bipolaridade 
do Direito Administrativo – liberdade do indivíduo e autoridade da 
administração – são os princípios da legalidade e da supremacia do 
interesse público sobre o particular.[...] É aqui que melhor se enquadra 
aquela ideia de que, na relação administrativa, a vontade da Administração 
Pública é a que decorre da lei. Segundo o princípio da legalidade, a 
Administração Pública só pode fazer o que a lei permite.  

Contudo, não basta dizer que cabe ao Estado garantir a subsistência da 
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mulher vítima de violência doméstica e familiar durante seu afastamento. É preciso 

definir qual a natureza do benefício que será pago a essa mulher: se o benefício é 

previdenciário ou se é benefício social. 

Há uma diferença crucial quanto aos benefícios mencionados. Sendo 

benefício social, pelo princípio da universalidade de cobertura, deve ser concedido a 

todas as mulheres que se encontrarem em situação de violência, 

independentemente se essas mulheres contribuíram ou não com a seguridade 

social. É o que prevê o texto constitucional, que em seu artigo 203 determina que "a 

assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 

contribuição à seguridade social". Em análise a assistência a ser prestada a mulher 

em situação de violência doméstica e familiar, Salviano(2007) defende:  

Esta assistência está prevista nos riscos protegidos a ser atendidos pela 
assistência social, como o inciso I, do art. 203, da CF, que determina a 
proteção à família (e aí estando incluída a mulher, “sujeito” da Lei 
11.340/06), sendo que é princípio da Assistência Social a universalidade da 
cobertura e do atendimento (art. 194, parágrafo único, inciso I, da CF), 
tendo o legislador ordinário selecionado a mulher que sofre violência 
doméstica para ter acesso a benefícios e serviços a ela distribuídos, 
conforme inciso III, do citado parágrafo único do art. 194 da CF. 

Acontece que em análise ao texto da lei vê-se que a expressão usada 

pelo legislador é de que a mulher em situação de violência doméstica e familiar tem 

direito a manutenção do vínculo empregatício. O legislador não garantiu a 

manutenção do vínculo trabalhista, mas apenas do vínculo empregatício, donde se 

extrai que a vontade do legislador é garantir a manutenção do vínculo à mulher que 

possui uma relação formal de emprego, logo, por decorrência lógica, essa mulher 

contribui para a previdência social. Nesse caso, o benefício a ser pago a mulher em 

situação de violência deve ser de natureza previdenciária, pois não alcança todas as 

mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, mas apenas aquelas mulheres 

que possuem vínculo formal de emprego e contribuem com a previdência social. 

Esse é o entendimento, defendido por Dias (2007, p.97): 

a solução mais adequada é a sugerida por Rogério Sanches da Cunha e 
Ronaldo Batista Pinto: A suspensão do contrato de trabalho, no qual a 
mulher teria mantido seu vínculo empregatício, porém não recebendo 
salário do empregador, mas sim do órgão previdenciário, a exemplo do que 
ocorre na licença-gestante e na ausência do empregado por acidente de 
trabalho. 

É bem verdade que pelo princípio da Precedência da Fonte de Custeio 

http://www.jusbrasil.com/topico/10651100/artigo-203-da-constituição-federal-de-1988
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“nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou 

estendido sem a correspondente fonte de custeio total”, art. 195, § 5º, CF/88, logo, 

antes de qualquer benefício ser criado, deve antes haver a previsão expressa da 

dotação orçamentária para garantir o seu custeio. Essa regra tem a finalidade de 

não onerar de forma irresponsável os cofres públicos, conservando o equilíbrio entre 

receitas e despesas públicas. 

Ora, a empregada já contribui mensalmente com a previdência social, o 

custeio já existe. O que falta, então, para que essa mulher possa usufruir do 

benefício é a criação do benefício específico para mulheres que estão afastadas do 

seu emprego em decorrência de violência doméstica e familiar. 

Há corrente, inclusive, defendendo que a previsão do direito ao 

afastamento contida na Lei 11.340/06, a mulher em situação de violência doméstica 

tem o direito a receber assistência previdenciária, mesmo antes da criação de 

benefício específico, tendo em vista que a mencionada lei reconhece a violência 

doméstica e familiar contra a mulher como uma das formas de violação aos direitos 

humanos. Ora, a segurança, a integridade física, a dignidade da pessoa humana e a 

vida são direitos humanos protegidos pela lei Maria da Penha. São direitos humanos 

que independem de qualquer reconhecimento formal por parte do Estado, 

independem de previsão em Constituição Federal ou em Tratados Internacionais 

porque são anteriores a própria lei, sendo assim, são direitos fundamentais da 

condição humana e têm aplicação imediata. Logo, se a obreira precisa se afastar do 

seu emprego para preservar seus direitos fundamentais, ela deve receber o 

benefício por parte do Estado porque ele é essencial para garantir a manutenção 

desses direitos, mesmo que não haja previsão legal desse benefício. É o que 

defende Amaral (2010,[n.p]): 

Noutro giro, a reconhecida omissão legislativa do Estado em não incluir no 
rol de benefícios sociais, do Art. 18, da Lei 8.213/91, compreendidos no 
Regime Geral da Previdência Social, das prestações relativas à manutenção 
do vínculo trabalhista à mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, não impedirá o deferimento da medida. O Art. 6o da Lei 
11.340/2006 é claro ao dispor que “a violência doméstica e familiar contra a 
mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos”. Sendo 
assim, é regra insuperável de hermenêutica constitucional a lição de que “as 
normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 
imediata”. Diante de eventual lacuna das Leis 8.212/91, 8.213/91 e do 
Decreto 3.048/99, principais Diplomas sobre Seguridade Social, imperioso 
se fará ao Juiz a aplicação das técnicas jurídicas de integração da norma 
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jurídica, seja por meio da utilização da analogia, seja através da 
interpretação extensiva ou ampliativa. Para tanto, no caso do uso da 
analogia, deverá o Magistrado aplicar aos casos de manutenção do vínculo 
trabalhista à mulher em situação de violência doméstica e familiar das 
regras pertinentes ao Auxílio-Doença. Em linhas gerais, durante os 
primeiros 15 (quinze) dias consecutivos ao do afastamento da atividade, 
incumbirá à empresa ou pessoa física empregadora pagar à segurada 
empregada o seu salário integral, e, após, o encargo ficará por conta da 
Previdência Social (Art. 60, Parágrafo 3o, da Lei 8.213/91). No caso de 
aplicação da interpretação extensiva ou ampliativa, poderá o Julgador 
considerar que a violência doméstica e familiar traduz-se, por via oblíqua, 
em ofensa à integridade física ou psicológica da mulher, equiparando-a a 
doença da segurada. 

 

De fato, há uma ligação direta entre violência doméstica e auxílio-doença, 

pois em muitos casos a violência perpetrada contra a mulher ocasiona não apenas 

medo, mas verdadeiros casos de traumas psicológicos, depressão profunda ou 

ainda fraturas, abortos, queimaduras, lesões de natureza grave e gravíssima que 

muitas vezes deixam a vítima impossibilitada de trabalhar e a levam a receber o 

auxílio-doença por período até bem superior aos seis meses previstos para o 

afastamento com manutenção do vínculo. E quantos casos não há em que a 

previdência tem até que pagar pensão por morte porque o Estado foi incapaz de 

conter a tragédia anunciada decorrente da violência doméstica que findou por atingir 

seu ápice com o óbito da mulher. 

Em posição contrária, há corrente que defende que a mulher em situação 

de violência durante o período do seu afastamento deve receber benefício de 

natureza assistencial, custeada pelo Instituto Nacional do Seguro Social ou pelo FAT 

(Fundo de Assistência ao Trabalhador), é o que diz Câmara (2007, [n.p]): 

Faz-se necessário a criação de um auxílio pecuniário em decorrência do 
afastamento involuntário do emprego (sem o rompimento do vínculo), a ser 
pago pelo INSS ou com recursos do FAT (a exemplo do seguro – 
desemprego), possuindo caráter assistencial (artigo 9º A assistência à 
mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma 
articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica 
da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de 
Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e 

emergencialmente quando for o caso).  
 

Por fim, diante do excesso de apego aos formalismos por parte dos 

operadores do Direito e da timidez do Judiciário brasileiro diante da matéria é 

necessário que o legislador crie com a máxima urgência benefício previdenciário 

capaz de amparar a mulher em situação de violência doméstica e familiar durante o 
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período em que estiver suspenso seu contrato de trabalho para que essa mulher, 

além da violência, não comprometa também a sua subsistência em decorrência de 

mera omissão legislativa. 

3.4 Garantia de manutenção do emprego e o direito à estabilidade 

Conforme visto até o presente momento, o art. 9º, § 2º, II da Lei 11.340/06 

prevê a possibilidade de decretação judicial de afastamento do emprego à mulher 

em situação de violência doméstica e familiar, por até seis meses. Esse período de 

afastamento tem natureza de suspensão do contrato de trabalho, logo, o 

empregador está desobrigado do pagamento de salário a obreira afastada, por 

ausência de disposição legal. 

Pelo critério da razoabilidade e em respeito a finalidade protetiva da Lei 

Maria da Penha, também é possível afirmar que permanecendo os motivos 

ensejadores da medida cautelar de afastamento do emprego, esse prazo de seis 

meses pode ser ampliado, sendo a medida renovada até que não seja mais 

necessária e a empregada esteja definitivamente em segurança. 

A pergunta que se faz agora é a respeito do retorno da obreira às suas 

atividades laborais. O afastamento com manutenção do vínculo empregatício 

garante à empregada o direito à estabilidade? 

Inicialmente se faz necessário compreender o instituto da estabilidade, 

que segundo a definição de Cassar(2008, p.1141) 

Estabilidade e garantia de emprego constituem institutos afins, porém 
diversos, não se confundindo.[...] A garantia de emprego é um instituto 
político-social-econômico, enquanto a estabilidade é um instituto trabalhista. 
[…] Enfim, a garantia de emprego é uma política socioeconômica, enquanto 
a estabilidade é um direito do empregado.  

 

Assim, a estabilidade é um direito individual do empregado e pode se 

subdividir em estabilidade absoluta e relativa. Sobre a subdivisão, ainda segundo 

Cassar (2008, p.1143) as estabilidades absolutas são:  

as estabilidades que o empregado só poderá ser dispensado por vontade do 
empregador mediante a prática comprovada de falta grave ou justa 
causa(motivo disciplinar). Relativa é a estabilidade que o empregado pode 
ser dispensado por motivos técnicos, financeiros, disciplinares ou 
econômicos.  
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A partir dessas definições fica claro que a estabilidade absoluta garante 

total proteção ao empregado com relação a vontade do empregador, que sofre uma 

restrição no seu poder potestativo porque fica impedido de realizar dispensa do 

empregado estável, excetuando-se os casos em que o obreiro venha a cometer falta 

grave. Já na estabilidade relativa é possível a dispensa do obreiro não apenas nos 

casos de falta grave, mas também por razão de natureza técnica, financeira, 

disciplinar ou econômica. 

Existem estabilidades previstas em Lei, como é o caso da estabilidade 

decenal, sindical, gestante, empregados públicos, em decorrência de acidente de 

trabalho, do aprendiz. Mas é possível também que a estabilidade seja prevista em 

Convenção ou Acordo Coletivo ou até mesmo em Contrato Individual de Trabalho.  

Diante desses esclarecimentos fica fácil perceber que a estabilidade é 

uma forma proteção individual ao emprego concedida ao obreiro que, por razões 

diversas, poderia vir a sofrer retaliação ou discriminação mediante dispensa do 

trabalho sem justa causa. Nas palavras de Martins (2008, p.389) estabilidade é  

o direito do empregado de continuar no emprego, mesmo contra a vontade 
do empregador, desde que inexista uma causa objetiva a determinar sua 
despedida. Tem assim, o empregado o direito ao emprego, de não ser 
despedido, salvo determinação de lei em sentido contrário. 

O afastamento previsto na Lei Maria da Penha, embora sendo uma 

medida assecuratória e necessária a segurança e a vida da mulher em situação de 

violência - e mesmo só sendo concedida em casos específicos em que ficar 

demonstrada a imprescindibilidade da medida – é uma garantia que pode vir a gerar 

discriminação ou punição da obreira quando do seu retorno ao trabalho mediante 

dispensa por parte do empregador. Assim, de nada adianta assegurar a manutenção 

do emprego pelo período do afastamento, se ao retornar ao seu trabalho, a vítima 

sofrer dispensa sem justa causa, sendo impedida de retomar a sua rotina anterior à 

violência. 

O que a mulher vítima de violência mais precisa é se sentir segura, 

recuperar a autoconfiança, restabelecer os vínculos com amigos e parentes, 

reassumir sua casa, os afazeres do dia-a-dia e, para isso, é muito importante a 

manutenção do emprego após o afastamento. 



46 

 

 

Com a finalidade de proteger e evitar discriminação contra a mulher em 

decorrência da maternidade, o legislador previu não apenas a licença-maternidade - 

com direito a afastamento e recebimento de benefício previdenciário - mas também 

concedeu a empregada o direito à estabilidade provisória, de forma que a obreira 

não pode ser dispensada  desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o 

fim da licença. 

A licença-maternidade é uma forma de suspensão do contrato de 

trabalho, haja vista que a obreira fica afastada de suas atividades laborais e o 

empregador, durante o período do afastamento, fica desobrigado do pagamento de 

salário, cabendo ao INSS custear o benefício junto a empregada.  

Essa estabilidade decorrente da gravidez é pessoal e provisória, pois tem 

prazo previamente determinado por lei, contudo, vale ressaltar, a empregada só 

possui estabilidade absoluta durante o período do afastamento. No período em que 

está laborando faz jus apenas a estabilidade relativa, já que pode sofrer dispensa no 

caso de cometimento de falta grave. Sobre a estabilidade da gestante, 

Cassar(2008,p.1168) observa: 

Todavia, no período compreendido dentro dos 120 dias da licença-
maternidade, sua estabilidade passa a ser absoluta, já que o contrato passa 
a ser suspenso, impossibilitando a despedida sem justa causa. É 
personalíssima, pois defende interesse pessoal da gestante e da 
maternidade. É provisória, pois abrange desde a confirmação até cinco 
meses após o parto.  

Pela semelhança existente entre as situações, é possível compreender 

que o legislador disse menos do que pretendia, assim, por meio de uma 

interpretação extensiva é fácil concluir que o art. 9º, § 2º, II da Lei Maria da Penha, 

assim como a licença-maternidade, visa garantir o emprego e, por conseguinte, a 

subsistência da obreira que por razões de natureza física e/ou psicológica encontra-

se em situação de vulnerabilidade, merecendo maior proteção e cuidado por parte 

da sociedade. 

Há uma diferença gritante entre às situações elencadas: em tese, a 

obreira que goza da licença-maternidade se afasta por motivo de alegria: o 

nascimento de um filho; já a obreira em situação de violência doméstica e familiar, 

se afasta do trabalho por motivo de medo, terror, depressão, síndrome do pânico, 
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lesões corporais e toda sorte de violência da qual foi vítima. Então, com muito mais 

razão, não pode ser abandonada e dispensada, sendo punida socialmente pelo fato 

de ter sido vítima de violência doméstica e familiar.  

Assim, é necessário o reconhecimento da estabilidade da mulher afastada 

do seu emprego. No primeiro momento, ou seja, durante o afastamento o legislador 

já reconheceu o direito a estabilidade absoluta mediante a garantia de manutenção 

do emprego. Entretanto, necessário reconhecer também a estabilidade relativa à 

obreira quando ela retornar às suas atividades laborais, ficando o empregador 

impedido de dispensá-la, excetuando-se casos de falta grave. 

Em sentido contrário, Câmara (2007, [n.p]) defende que não há que se 

reconhecer o direito a estabilidade à mulher em situação de violência afastada do 

emprego : 

A manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do 
local de trabalho, por até seis meses, significa manter o vínculo durante o 
afastamento da empregada, pelo prazo máximo de seis meses. Não 
significa garantia ou estabilidade no emprego após o retorno, mas 
manutenção durante o período de afastamento.  

Nesse mesmo sentido, Carvalho(2007,[n.p]) afirma que a manutenção do 

emprego assegurada pela Lei Maria da Penha só gera estabilidade durante o 

período do afastamento da obreira, não sendo possível se buscar proteção a 

empregada para além do seu retorno às atividades laborais: 

A manutenção da relação de emprego somente consiste no tempo em que 
viger a medida de proteção, não havendo efeitos ultralegais e nem 
ultraativos, muito menos por período indeterminado, considerando, 
igualmente, que a própria medida de afastamento do local de trabalho só 
pode perdurar até seis meses, ou seja, não é perpétua. Ademais, com base 
no princípio da legalidade, alicerce do Estado de Direito e já analisado 
alhures, o empregador não pode ser constrangido a cumprir o dever de 
conservação do contrato de trabalho com a empregada depois do retorno 
da mesma à prestação de seu labor. Arcar com obrigações que limitem 
direitos depende de explícita imposição legal. 

Em que pese a razoabilidade das argumentações contrárias ao 

reconhecimento da estabilidade à empregada afastada em decorrência de situação 

de violência doméstica e familiar, mesmo não havendo previsão legal capaz de 

obrigar o empregador a garantir a manutenção do vínculo após o retorno da obreira, 

é fácil perceber que o reconhecimento de estabilidade relativa a vítima de violência 

quando do seu retorno, não traz prejuízo ao empregador, já que a obreira está 
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fornecendo mão-de-obra, ou seja, está reassumindo suas atividades laborais e, 

assim, dando continuidade ao contrato de trabalho. 

Além disso, no Direito do Trabalho existem dois princípios que servem 

para justificar a concessão da estabilidade à mulher vítima de violência doméstica e 

familiar: Princípio da Continuidade da Relação de Emprego e Princípio da Função 

Social da Empresa. 

Por fim, interessante observar a previsão constitucional contida no art. 7º, 

XX da CF/88 que garante a proteção ao mercado de trabalho da mulher. Ora, se o 

constituinte reconheceu a necessidade de proteger o mercado de trabalho da mulher 

mediante incentivos específicos, muito mais razão há para proteger o emprego da 

mulher vítima de violência doméstica e familiar, posto que se encontra em situação 

de extrema vulnerabilidade emocional, psicológica e social, merecendo, por essa 

razão, ser tratada  de forma diferenciada, sendo acolhida e cuidada no momento de 

sua fragilidade.  
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CONCLUSÃO 

 

 Ano de 2014, século XXI, e as mulheres - mesmo frequentando 

faculdades, trabalhando fora, ocupando cargos públicos e direção de grandes 

empresas - ainda são agredidas, mutiladas, assassinadas dentro dos seus lares em 

decorrência da violência doméstica e familiar. O número de crimes praticados contra 

as mulheres é assustador e , por isso, a condição da mulher reclama proteção 

específica por parte do Estado.  

Pela vulnerabilidade feminina, um tratamento diferenciado entre homens e 

mulheres, não apenas é possível, como necessário para compensar as diferenças 

existentes e efetivar o direito à igualdade previsto no texto constitucional. 

O legislador deve estar atento às mudanças e necessidades sociais, visto 

que o ordenamento jurídico carrega em seu bojo a função de instrumento garantidor 

da paz social, logo, deve evoluir e se renovar com a sociedade constantemente. 

A Lei 11.340/06 nasce como uma ação afirmativa de fundamental 

importância, um dos mecanismos criado pelo legislador para garantir a proteção 

integral à mulher e coibir a violência doméstica e familiar como proposto pelo 

constituinte. As dificuldades quanto à aplicação da Lei são evidentes porque exige 

dos aplicadores do direito conhecimento da realidade social e enfrentamento do 

preconceito velado e do conservadorismo exagerado além de muita ousadia.  

Dentre as inovações trazidas pela Lei Maria da Penha, o presente estudo 

se deteve em analisar a proteção ao emprego da mulher em situação de violência 

doméstica e familiar, tal proteção decorre da previsão de manutenção do vínculo 

empregatício à mulher vitimada, ferramenta de fundamental importância para 

garantir segurança e proteção, não apenas física e psicológica, mas também 

financeira, posto que garante a manutenção do meio de subsistência da mulher.  

Contudo a manutenção do vínculo trabalhista é uma norma ainda sem 

uso sob o argumento de que não há na Lei 11.340/06, a previsão de 

procedimentalidade para o exercício desse direito. Entretanto, é possível aos 

operadores do direito dar efetividade a norma por analogia ou por meio dos 

princípios gerais do direito, até que o Legislador resolva a omissão. O  que não pode 
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acontecer é essa mulher se ver impedida de exercer um direito que pode lhe custar 

a própria vida e isso simplesmente por uma questão formal. 

Interessante apontar que a violência doméstica e familiar contra a mulher 

é um tipo de crime contra os direitos humanos. E que os direitos tutelados pela Lei 

Maria da Penha são direitos fundamentais, inerentes a condição humana, logo, têm 

aplicação imediata, independem de qualquer condição para o seu exercício. Daí 

porque é plenamente possível a decretação de afastamento com manutenção do 

vínculo empregatício, mesmo não havendo previsão do procedimento a ser adotado. 

Pelo princípio da proteção ampla e integral a mulher vítima de violência 

doméstica e familiar, o juízo competente para decretar a medida cautelar de 

afastamento deve ser aquele competente para julgar as demais ações envolvendo a 

situação de violência, ou seja, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, e onde ainda não tiver sido instalado no juízo criminal porque trata-se de 

competência da justiça comum, já que a causa do afastamento é alheia ao contrato 

de emprego. 

O afastamento do emprego previsto na Lei Maria da Penha é causa de 

suspensão do contrato de trabalho, visto que há uma sustação temporária das 

cláusulas contratuais , assim, a obreira deixa de trabalhar por até seis meses e, 

durante esse período, o empregador fica desobrigado de pagar os respectivos 

salários por por ausência de previsão legal.  

Pelo aspecto teleológico da Lei, é muito tranquilo concluir que no período 

do afastamento a empregada não pode ser abandonada pelo Estado, jogada à 

própria sorte, sem meios mínimos  de subsistência, podendo chegar até a uma 

situação de penúria. Então, não basta garantir o vínculo empregatício à vítima de 

violência doméstica e familiar. É preciso garantir o custeio dessa mulher para que 

posteriormente ela possa reassumir seu trabalho e, assim, volte a receber seu 

salário.  

O afastamento é uma garantia à estabilidade absoluta, embora provisória, 

posto que durante o período em que estiver afastada, a empregada não pode ter seu 

contrato de trabalho rescindido. Ocorre que para garantir a proteção integral e evitar 

qualquer tipo de retaliação à empregada quando do seu retorno, o legislador precisa 



51 

 

 

criar norma específica concedendo à vítima um período mínimo de estabilidade 

relativa, ou seja, a empregada teria direito à manutenção do emprego, mas poderá 

ser dispensada caso venha a cometer falta grave. 

Por fim, vê-se que a previsão contida no art. 9º, § 2º, inciso II da Lei 

11.340/06 tem a finalidade de proteger a integridade física, moral e/ou psicológica e, 

principalmente, a vida da mulher. Mas a norma disse menos do que deveria e,assim, 

findou por garantir apenas uma tutela mínima e insuficientemente ao trabalho da 

mulher. 

Pelo que torna-se imprescindível ação legislativa no sentido de ampliar os 

meios de tutela para que a Lei Maria da Penha possa atingir a finalidade para qual 

foi criada: dar segurança e proteção a mulher em situação de violência durante o 

período do seu afastamento do trabalho.  

Entretanto, enquanto isso não acontece, cabe aos operadores do direito 

fazer interpretação extensiva usando da analogia a outras regras existentes no 

ordenamento jurídico como forma de dar efetividade a previsão legal de manutenção 

do vínculo empregatício à mulher em situação de violência doméstica e familiar. 
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