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pessoalmente a todos os indivíduos que fi gurem 
como réus em ações penais, sob pena de nulidade 
absoluta em face de violação à ampla defesa.

Inegavelmente, o STF deu um passo enor-
me no sentido de garantir a participação ativa 
da defesa técnica no interrogatório de corréu. 
Resta-nos apenas aproveitar a picada aberta 
pela Suprema Corte e ampliar a estrada em prol 
das garantias constitucionais referidas, porque 
estamos convencidos de que ninguém melhor 
que o próprio acusado para fazer a sua defesa, 
ninguém melhor que ele mesmo para auxiliar 
seu advogado a formular perguntas ou pedir 
esclarecimentos, principalmente nos pontos 
controvertidos da lide, que se não forem bem 
trabalhados podem lhe custar anos de prisão.

NOTAS
(1) O Código de Processo Penal só autoriza a retirada 

do réu da sala de audiência quando o juiz verifica 
que a sua presença pode causar humilhação, 
temor, ou sério constrangimento à testemunha 
ou ao ofendido, prejudicando a verdade do de-
poimento. Nesses casos, recomenda-se realizar 
a inquirição por videoconferência, e somente 
quando não se puder inquirir por videoconferência 
é que se manda retirar o réu do recinto (ar t. 217 
do CPP, com a redação determinada pela Lei 
11.690/2008).

(2) mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal 
interpretado. 10. ed. São Paulo: Atlas, 1996, p. 
526; touriNho Filho, Fernando da Costa. Código 
de Processo Penal comentado. 11. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008. vol. 1, p. 581; tÁvora, Nestor; aleN-
Car, Rosnar Rodrigues. Curso de direito processual 

penal. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2009. p. 351.
(3) mirabete, Julio Fabbrini. Op. et loc. cits.
(4) touriNho Filho, Fernando da Costa. Op. et loc. cits.
(5) NuCCi, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal 

comentado. 7. ed. São Paulo: RT, 2008.
(6) J. 23.06.1998, RT 758/473. No caso, porém, o habe-

as corpus acabou sendo indeferido, reconhecendo-se 
que se tratava de vício cuja nulidade é relativa. e 
nlativa, validando-se eferido, reconhecendo-se que 
nheceu “

(7) Art. 8.º, 2, c e d.
(8) Art. 14, 3, b e d.
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A intenção do 
legislador ordinário foi 
a de não permitir que 
os crimes de violência
contra a mulher, pela 
sua gravidade e pela 
sua perniciosidade, 
fossem banalizados 
e a punição viesse 

a se resumir à 
simples entrega de 

cestas básicas ou ao 
pagamento de uma 

dada quantia (...)

Passados mais de dez anos da promulgação 
da Lei 9.714/1998, observa-se que a mesma 
continua a provocar polêmica em alguns as-
pectos relacionados à sua aplicação.

De fato, a Lei 9.714/1998 representou 
um marco à época de sua edição ao criar al-
ternativas penais, possibilitando que crimes 
de menor gravidade tivessem um tratamento 
diferenciado, mediante a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritivas de direitos 
nos crimes cometidos sem violência ou grave 
ameaça à pessoa, cujas condenações não fossem 
superiores a quatro anos e o autor da infração 
não fosse reincidente específi co.

Ao vedar a substituição da pena privativa de 
liberdade para os crimes dolosos cometidos com 
violência ou grave ameaça à pessoa, pretendeu o 
legislador impedir a concessão de tal benefício 
àqueles condenados por crimes de maior gravi-
dade e que tanto provocam repúdio à sociedade, 
em face da violência ou ameaça empregadas para 
a sua consecução. Contudo, essa regra poderá ser 
excepcionada quando o delito for considerado 
de pequena potencialidade ofensiva.

Assim, para os tipos penais que, apesar 
de cometidos com o emprego de violência 
ou ameaça à pessoa, admitirem a aplicação 
dos institutos previstos na Lei 9.099/1995, 
igualmente será cabível a aplicação de pena 
alternativa à prisão, nos moldes estabelecidos 
pela Lei 9.714/1998. 

Em relação à Lei Maria da Penha, algumas 
observações devem ser feitas. 

Como é cediço, a Lei 11.340/2006 dispõe 
expressamente em seu art. 41 que “aos crimes 
praticados com violência doméstica e familiar 
contra a mulher, independentemente da pena 
prevista, não se aplica a Lei 9.099”. 

Atentou o legislador infraconstitucional 
para o fato de que a aplicação dos institutos 
despenalizadores previstos na Lei 9.099/1995 
não se mostrariam sufi cientes para coibir tais 
práticas criminosas, no âmbito da relação 
familiar, daí por que a previsão do art. 41 da 
Lei 11.340/2006.

PENA ALTERNATIVA E LEI MARIA DA PENHA 
Grecianny Carvalho Cordeiro

A Lei Maria da Penha foi uma grande no-
vidade há muito necessária em nosso ordena-
mento jurídico, e, como toda novidade, muita 
polêmica doutrinária foi travada ao redor da 
mesma, cabendo aos tribunais fi rmar uma ju-
risprudência em torno de seus 
pontos mais controversos.

Como não poderia deixar 
de ser, a interpretação da 
Lei Maria da Penha entra 
em rota de colisão com a 
Lei 9.714/1998, especifi ca-
mente, no que concerne à 
possibilidade de aplicação de 
pena alternativa aos crimes 
de violência contra a mulher, 
mesmo quando se trata de 
crimes de menor potencial 
ofensivo (ameaça, lesão cor-
poral leve etc.).

O STF, nos autos do 
HC 106212,(1) julgado em 
24.03.2011, decidiu pela 
constitucionalidade do art. 
41 da Lei Maria da Penha, tornando inaplicá-
vel a Lei 9.099/1995 a toda prática delituosa 
perpetrada contra a mulher, mesmo quando 
se trata de simples contravenção penal. 

Ainda pela citada decisão, os crimes de vio-
lência contra a mulher não são considerados 
de menor potencial ofensivo, ao contrário, 
são crimes considerados graves, uma vez que 
a intenção da Constituição Federal (art. 226, 
§ 8.º) foi conceder proteção especial à família, 
em especial, à parte mais fragilizada da relação 
familiar, a mulher. 

Em que pese a citada decisão do STF, passa-
-se a questionar agora quanto à possibilidade 
de substituição da pena privativa de liberdade 
por restritivas de direitos nesses tipos de crime.

O art. 17 da Lei 11.340/2006 veda a 
aplicação “de penas de cesta básica ou outras de 
prestação pecuniária, bem como a substituição 
de pena que implique o pagamento isolado de 
multa”, nos casos de violência doméstica e 

familiar contra a mulher. 
A intenção do legislador ordinário foi a de 

não permitir que os crimes de violência contra a 
mulher, pela sua gravidade e pela sua pernicio-
sidade, fossem banalizados e a punição viesse a 

se resumir à simples entrega de 
cestas básicas ou ao pagamento 
de uma dada quantia, gerando 
uma sensação de completa im-
punidade e de total descrédito.

Pela redação do art. 17 da 
Lei 11.340/2006, pode-se 
compreender ser admissível a 
substituição da pena prisional 
por restritiva de direito, desde 
que esta não tenha cunho 
pecuniário, como é o caso da 
prestação de serviços à comu-
nidade e da limitação de fi m 
de semana. 

O STJ tem se posicionado 
no sentido de que, nesses 
casos, isto é, de crimes contra 
a mulher, a simples incidência 

da violência é motivo sufi ciente para vedar a 
substituição da pena privativa de liberdade por 
restritivas de direitos. 

Levando-se em conta que o crime de violência 
contra a mulher não é de menor potencial ofen-
sivo, em razão do bem jurídico que se pretende 
proteger, conforme decidido pelo STF, inviável 
a substituição da pena prisional por restritivas 
de direitos, mesmo por prestação de serviços à 
comunidade e limitação de fi m de semana. 

A nosso ver, considerando o teor do art. 17 
da Lei Maria da Penha, em caso de condenação 
por crimes de menor potencial ofensivo, mes-
mo cometidos com violência e grave ameaça, 
será possível a substituição da pena prisional 
somente pelas restritivas de direitos consistentes 
em prestação de serviços à comunidade, limita-
ção de fi m de semana e interdição temporária 
de direitos (apenas a proibição de frequentar 
determinados lugares), desde que preenchidos 
os demais requisitos do art. 44 do CP..(2)PE
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Para reforçar tal entendimento, basta veri-
ficar que a Lei 11.340/2006, em seu art. 45, 
alterou a redação do art. 152 da Lei de Execu-
ção Penal, relativo à pena de limitação de fim 
de semana, estabelecendo no parágrafo único 
que, “nos casos de violência doméstica contra a 
mulher, o juiz poderá determinar o compareci-
mento obrigatório do agressor a programas de 
recuperação e reeducação”.

Ora, a própria Lei Maria da Penha, além de 
não excluir no seu art. 17 a possibilidade de 
aplicação de algumas penas alternativas (p. ex.: 
prestação de serviços à comunidade e limitação 

de fim de semana) em caso de condenação, 
desde que não tenham cunho pecuniário, 
admite de forma expressa no referido art. 45, 
a possibilidade de aplicação de pena de limi-
tação de fim de semana – modalidade de pena 
alternativa – nos casos de violência doméstica 
contra a mulher. 

É de se concluir pela possibilidade de subs-
tituição da pena prisional por restritivas de 
direitos nas condenações por crimes previstos 
na Lei 11.340/2006, desde que as penas não 
possuam cunho pecuniário e sejam preenchidos 
os demais requisitos exigidos pelo art. 44 do CP. 

NOTAS

(1) Disponível em: <www.stf.jus.br/por tal/autentica-
cao/ sob o número 1084466>. Acesso em: 21 jan. 
2012.

(2) Coimbra, Valdinei Cordeiro. Aspectos criminais da 
Lei n. 11.340, de 08.08.2006, que trata da violência 
doméstica e familiar contra a mulher. Disponível em: 
<www.ibccrim.org.br>, 12.09.2006. Acesso em: 
22 jan. 2012.
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Promotora de Justiça.

I. Sobre símbolos e blockbusters
Todos sabemos que há produções cinemato-

gráficas que se propõem a ser muito mais que 
uma simples diversão. Como acontece com 
quaisquer narrativas, há aquelas cujo significado 
parece encerrar-se no próprio contexto da obra 
e há outras que carregam a firme pretensão de 
dizer algo mais. Tratam-se, estas últimas, de obras 
eminentemente simbólicas ou alegóricas, uma 
vez que seu conteúdo explícito é apenas uma 
forma de apontar a outros conteúdos, implícitos, 
aplicáveis a realidades completamente alheias ao 
contexto específico da narrativa.

Dizíamos, então, que certas produções ci-
nematográficas logram desenvolver um enredo 
que, em verdade, esconde significados mais 
profundos. Há uma infinidade delas. Metafori-
camente, exploram histórias, das mais absurdas 
às mais factíveis, com o verdadeiro intento de 
despertar no espectador a sensibilidade para 
algo além do que se mostrou na tela. E por 
vezes – e é aqui que tocamos o ponto que real-
mente interessa aos propósitos deste artigo – as 
produções cinematográficas, falando em uma 
linguagem que tanto prende a nossa atenção, 
podem fazer-nos refletir sobre problemáticas 
basilares do Direito Criminal.

Não é a intenção, neste breve texto, falar 
sobre filmes que, como Tropa de Elite ou tantos 
outros, têm escancaradamente como objeto 
central questões relacionadas à criminalidade 
ou às instâncias de controle. Quer-se, sim, falar 
brevemente de três filmes bastante conhecidos 
que carregam a peculiaridade de que, embora sua 
trama gire em torno de realidades às vezes fan-
tásticas, às vezes sem qualquer relação aparente 
com o Direito Criminal, tratam alegoricamente 
de conteúdos que a este podem interessar – e 
muito. E não escolhemos filmes de circuitos 
alternativos, daqueles a que tão poucos têm 
acesso; optamos, antes, por três filmes a que 
quase todos assistimos objetivando, mais que 
qualquer coisa, uma boa diversão hollywoodiana.

II. Batman: o cavaleiro das trevas
Batman: o cavaleiro das trevas não é, evi-

dentemente, uma película que procura lançar 
qualquer visão objetiva e realista sobre crimes 

UM POUCO DE CINEMA E REFLEXÃO PENAL
Bruno Amabile Bracco

e instâncias punitivas.(1) Tratando de heróis e 
vilões, mocinhos e bandidos, é um filme que 
visa, mais que tudo e embora sob as vestes 
de um verdadeiro blockbuster concebido para 
entreter, a fazer uma leitura da complexidade 
e dos paradoxos próprios ao ser humano – 
leitura que, apenas indiretamente, permite 
que se teçam considerações sobre crimes e 
instâncias punitivas. 

O personagem principal da trama é, como 
qualquer espectador percebe facilmente, o 
Coringa. Arqui-inimigo do Batman, trata-se 
daquele cujo objetivo é simplesmente destruir 
– sendo a destruição vista, neste contexto, 
como uma finalidade em si mesma. A analogia 
com a carta do baralho é clara: no jogo de 
cartas, o curinga é o elemento estranho; no 
jogo da vida, é aquele que, alheio ao que é co-
mum, não pode assistir passivo ao desenrolar 
ordinário dos acontecimentos. Emblemática 
é a cena em que o Coringa, após o roubo de 
uma quantidade absurda de dinheiro vivo, 
simplesmente queima cada nota. Pois não 
havia objetivo no roubo senão o roubo em si, 
o tumulto, a destruição da ordem.

De outro lado, tem-se a figura do Batman. 
Ao combater o Coringa, quer combater a de-
sordem. Em outras palavras: a função do herói 
é manter a ordem e impedir que novos males 
aflijam a população. Sua preocupação com a 
ordem é tamanha que há uma estrita lei auto- 
imposta: é-lhe absolutamente vedado matar. 
Ainda que tenha o Coringa, causador de tantos 
males, sob seu domínio, jamais o matará. O 
Batman precisa preservar a vida tal como ela é, 
o que implica sob nenhuma hipótese destruí-la.

Quando, no filme, Batman e Coringa são 
apresentados sem rivais humanos à altura, 
fica subentendido que não estamos diante de 
figuras meramente terrenas, comuns. Nenhu-
ma artimanha cotidiana pode detê-los: certa-
mente, eles são de outro plano. São espécies de 
deuses, poderíamos facilmente imaginar – deu-
ses que influenciam a humanidade, mas não 
podem ser por esta tocados. E, de fato, sem 
necessidade de qualquer pesquisa muito detida 
(que certamente levará o leitor interessado a 
ter contato com muitas ilustrações paralelas), 

não é difícil encontrar nos textos sagrados 
hindus, por exemplo, referências a dois conhe-
cidos deuses cuja semelhança com as figuras 
de Batman e Coringa salta aos olhos: Shiva e 
Vishnu. Shiva é louvado, entre outras coisas, 
por ser o destruidor. Vishnu é louvado por ser 
o mantenedor.(2) E, assim, ambos seguem suas 
missões em mútuo equilíbrio.

A certa altura do filme, o Batman pergunta 
ao Coringa: “Por que você quer me matar?”. Ao 
que o Coringa, após um longo e debochado 
riso, responde: “Eu não quero matá-lo. O que eu 
faria sem você?... Você me completa”. Vishnu e 
Shiva, o mantenedor e o destruidor da ordem, 
são duas forças motrizes da mesma engrena-
gem da vida, que só se movimenta pelo tra-
balho conjunto de ambas. Interessante notar 
que, de maneira sintomática, o filme mostra 
um promotor que, inicialmente ferrenho 
combatente de toda forma de criminalidade, 
sofre uma séria queimadura e, então, passa a 
dialogar com as energias da destruição, forta-
lecendo seus laços com o Coringa; seu rosto, 
parcialmente queimado, tem um lado ileso e 
outro lado deformado: nasce ali o Duas-Caras, 
a um só tempo herói e vilão, imagem-síntese 
do paradoxo que o filme encerra.

III. Clube da Luta
Clube da luta é, entre os filmes que optamos 

por mencionar, o mais antigo.(3) Lançado em 
1999, conta a história de um jovem adulto 
norte-americano típico, de classe média, com 
um trabalho de escritório algo enfadonho e 
uma vida bastante civilizada. Está tão mis-
turado às massas e aos ditames sociais que o 
espectador nem sequer fica sabendo seu nome: 
é o protagonista anônimo, absolutamente 
indiferenciado. A insatisfação com a própria 
vida é somatizada na forma de uma constante 
insônia, que persiste a atormentá-lo enquanto 
ele insiste em viver sua vidinha insatisfatória.

Numa viagem de trabalho, porém, conhece 
um homem misterioso, muito mais vivo que o 
protagonista anônimo: Tyler Durden. Juntos, 
fundam o Clube da Luta: um clube em que ape-
nas homens são admitidos e que foi concebido 
para extravasar toda a agressividade masculina U
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