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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história da humanidade a pena de prisão é utilizada 

como o principal meio de sanção às pessoas que quebram as regras do convívio 

social definidas como crime, porém cabe ao profissional do direito uma pergunta, 

por que se aplica a pena de prisão como meio de sanção, quais são os reais fins da 

pena de prisão?   
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Com o objetivo de responder essa questão estudiosos das relações 

humanas desenvolvem teorias com o intuito de encontrar, justificar ou explicar os 

fins da pena de prisão aplicada aos delinqüentes nas sociedades modernas. Não 

restam dúvidas de que tais discussões trouxeram avanços que se refletem no 

direito penal de nossos dias, especialmente se analisado sob o prisma das garantias 

trazidas pelo texto constitucional brasileiro vigente, princípio da culpabilidade, da 

intervenção mínima, da proporcionalidade, da individualização da pena, etc, 

porém questiona-se, será que a pergunta que se tenta responder, qual é o fim, qual 

é a função da pena de prisão, apresenta uma resposta definitiva? 

Diversos pensadores do direito, da filosofia e sociologia apresentam 

seus pontos de vista sobre o problema levantado, muitas das vezes estas posições 

não põem um ponto final na discussão, longe disso, em sua maioria são carregadas 

de fundamentos ideológicos que vinculam sua validade a aceitação das ideologias 

que lhes sustentam. As teorias da pena muitas vezes levam o intérprete a se 

posicionar, seja no lado “pacífico” da sociedade, aqueles cidadãos “corretos” 

cumpridores da lei, seja no lado do proletariado oprimido pela luta de classes, seja 

no lado da defesa da moral e da lei em si mesma. 

O que se pretende nesse estudo é fazer uma análise rápida das mais 

relevantes teorias da pena, e, por fim, concluir se a pena de prisão encontra sua 

finalidade em alguma destas teorias. 

 

1. AS TRADICIONAIS TEORIAS DA PENA 

 

Como tradicionais teorias da pena podemos destacar aquelas 

presentes na maioria dos manuais de direito penal, quais sejam o retribucionismo, 

a prevenção geral, a prevenção especial e as teorias mistas.     

As teorias retributivas, enraizadas principalmente no ideal de Kant 

na sua metafísica dos costumes estabelecendo que aquele que comete um mal deve 

ser retribuído por outro mal em sua mesma proporção e, na idéia de Hegel para 



quem a violação ao direito por si só é justificadora de uma punição defendem a 

pena como a retribuição justa pelo cometimento do crime. Não se está preocupado 

em definir uma função para a pena, ela tem seu fim em si mesma. Crê-se no livre 

arbítrio, o homem tem a opção de seguir a lei ou praticar crimes, aquele que 

escolhe o caminho do ilícito merece ser punido. 

Se a idéia de pena como retribuição do mal trouxe como evolução a 

idéia de proporcionalidade e a limitação da pena na medida da culpabilidade do 

sujeito, de outro lado não há como negar que idéia pura de retribuição, vingança 

estatal, está longe de ser albergada por um estado democrático de direito. Não há 

como aceitar, em especial no sistema constitucional pátrio, a idéia de um estado 

vingador conforme muitas vezes faz pensar a coletividade influenciada por idéias 

retrógradas espalhadas de forma inconseqüente pelos meios de comunicação. A 

função do estado na tutela penal deve ir além da pura retribuição do mal pelo mal 

sob pena de estarem justificadas medidas extremas como a pena de morte. A pena 

deve ter uma finalidade além de si mesma, deve exprimir um significado maior. 

Neste idéia de função da pena surge o pensamento da pena como 

meio de intimidação abstrata da coletividade, a teoria da coação psicológica 

sustentada por Feuerbach. Nesta esteira, a presença de uma pena em abstrato 

serviria como fonte inibidora dos impulsos criminais dos cidadãos em geral, o 

medo de sofrer a reprimenda corporal em conseqüência do cometimento de um 

crime teria o condão de inibir na coletividade a prática de atos delituosos. 

Não é difícil perceber que os fins propostos pela teoria da prevenção 

geral não foram alcançados na sociedade moderna. Está claro que a previsão legal 

de uma pena não tem a força de inibir a prática de delitos, até porque como ensina 

Paulo Cesar Busato1, “esta teoria não tem em conta que a maioria dos autores de 

delitos atuam sob a esperança de não ser descobertos.” Além disso, a muito se 

                                                 
1  BUSATO, Paulo Cesar e HUAPAYA, Sandro Montes. Introdução ao direito penal, 

Fundamentos para um Sistema Penal Democrático, 2ª ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2007, 
p.188. 



afirma na doutrina que não é uma grande pena em abstrato que causaria a 

intimidação, mas a certeza de uma efetiva aplicação da pena prevista na lei.2 Por 

fim, e entendemos como argumento mais importante na crítica desta teoria, a 

prevenção geral deixa de lado a idéia de culpabilidade. Não se toma o princípio da 

culpabilidade do autor do delito como parâmetro da aplicação da pena já que esta 

tem por função a intimidação coletiva, deixando de lado a idéia de 

proporcionalidade fundamental na busca de uma pena justa. 

Nesta corrente de prevenção da sociedade manifesta-se também a 

teoria da prevenção especial. Para esta teoria o homem se desvia do caminho da lei 

por motivos patológicos determináveis e corrigíveis, a pena tem a função de 

tratamento do delinqüente para que o mesmo seja curado e não volte a prática de 

crimes. Von List destaca as três formas de atuação da pena, (i) prevenção, atua-se 

na neutralização do criminoso, (ii) correção, trata-se o autor do delito a fim de 

ressocializá-lo evitando a futura reincidência, (iii) inoculização, exclui-se 

definitivamente do convívio social aquele que não poderá ser reeducado, o 

delinqüente incorrigível. 

Inúmeras são as críticas que se fazem desta teoria da pena. A 

principal vem da idéia trazida de homem criminoso, separa-se uma parcela 

majoritária e sã da sociedade, os seguidores da lei, daquela parcela afetada física 

ou psicologicamente, os delinqüentes. Ora, o crime e o criminoso não podem ser 

reduzidos a idéia de desvio patológico, em especial quando se sabe que o crime 

nada mais é do que fruto do processo legislativo, é crime o que a lei assim define 

como tal3, não se pode aceitar a idéia de que para descumprir a lei o homem 

                                                 
2 Ensina Juarez Cirino dos Santos: “Nesse sentido, é comum o argumento de que não seria a 
gravidade da pena – ou o rigor da execução penal -, mas a certeza (ou a probabilidade, ou o risco) 
da punição que desestimularia o autor de praticar crimes – na verdade, uma velha teoria já 
enunciada por BECCARIA (1738-1794), sempre retomada como teoria moderna pelo discurso de 
intelectuais e políticos do controle.” SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal Parte Geral,3ª 
ed., Curitiba, Lumen Juris, 2008, p. 467.  
 
3 Neste sentido confira-se BARATA, Alessandro. Crítica ao Direito Penal, 3ª ed., trad. Juarez 
Cirino dos Santos, Rio de Janeiro, Revan, 2002. 



necessita estar doente. De outro lado, imperioso destacar o fracasso da função 

ressocializadora da pena, vez que o cárcere, em especial no sistema prisional 

brasileiro, não alcança a função de preparar o apenado a sua reinclusão na 

sociedade, pelo contrario, o isolamento, o rótulo de ex-presidiário e o despreparo 

funcional do aparato estatal dificultam sobremaneira o retorno ao convívio social.4  

Por fim, necessário destacar que a teoria da prevenção especial 

abandona a culpabilidade, deixa de lado a punição pelo fato criminoso para punir a 

pessoa do delinqüente, o chamado direito penal do autor. Não se pode aceitar 

frente aos postulados constitucionais este conceito de direito penal do autor que 

ainda agrada a muitos falsos pensadores do direito pregando o bem da sociedade 

pela aplicação máxima do direito penal punindo severamente a figura do 

delinqüente. A pena, em especial a pena de prisão deve sempre ter como fundo o 

ato ilícito praticado e suas particularidades no caso concreto, fazendo prevalecer a 

proporcionalidade. 

A fim de afastar as críticas surgidas sobre cada teoria, bem como 

destacar seus pontos favoráveis desenvolveram-se as teorias mistas ou 

unificadoras, conciliando retribuição e prevenção. Para tais teorias deve-se 

distinguir os fundamentos da pena de seus fins. Assim, conciliando culpabilidade 

com prevenção, ou seja, uma pena com efeitos preventivos limitada a 

responsabilidade do autor. Ocorre que não há como promover a separação entre 

retribuição e prevenção sem que se caia na idéia de responsabilidade penal 

objetiva, esta separação é meramente formal. Percebe-se ainda que estas teorias 

pregam a aplicação conjunta de conceitos antagônicos como retribuição por um 

mal e correção pela ressocialização, referenciais estes que se excluem mutuamente, 

ou se aplica um mal retributivo ou um bem reeducador. De tal sorte, estas teorias 

                                                 
4 Bem ensina Miguel Reale Jr.: “Contudo, a pena não é cominada e imposta com esse objetivo, 
visando ao fim de reinserção social do condenado, mesmo porque seria presunção hipócrita privar 
alguém da liberdade buscando beneficiá-lo, como se o delito fosse uma oportunidade que o 
delinqüente dá para que o Estado o recupere.” REALE JR., Miguel. Instituições de Direito Penal, 
2ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2006, p. 56 



que tentaram apaziguar as divergências entre escola clássica e positivista não 

atingiram êxito, deixando o legado de encontrar o fim da pena de prisão em aberto. 

 

2. TEORIA DA PREVENÇÃO GERAL POSITIVA 

 

Apresentadas as teorias tradicional da pena, cabe destacar uma 

vertente da teoria de prevenção geral, a teoria da prevenção geral positiva. 

Formulada a partir de nova roupagem de velhos pensamentos5  e representada 

principalmente por Jakobs6, a teoria da prevenção geral positiva surge como uma 

forma de reafirmação do controle social por meio da intimidação coletiva. 

Para Jakobs a pena surge como forma de afirmação do direito frente 

a punição pelo descumprimento da lei. A tutela penal perde como objeto bens 

jurídicos e passa a tutelar o que denomina de bem jurídico-penal, ou seja, a própria 

norma. Ao afirmar a aplicação da norma penal a pena adquiriria funções de 

intimidação, correção, neutralização e retribuição, promovendo o controle social. 

Numerosas e consistentes são as críticas formuladas sobre a teoria da 

prevenção geral positiva. Entendemos que o principal ponto crítico convergente se 

situa no abandono da tutela penal de bens jurídicos pela tutela da própria lei. Ora, 

o direito não tem função em si mesmo, nada mais é do que um instrumento para 

possibilitar a vida em sociedade e como tal deve sempre ter como centro o homem. 

As regras jurídicas, em especial as de direito penal, são criadas para proteção da 

pessoa humana e só assim se justificam, não há como entender a criação de 

normas para proteger a si próprias como se fossem seres dotadas de direitos. 

                                                 
5 Sustenta Zaffaroni que: “Na verdade, as teses atuais a esse respeito representam uma volta aos 
discursos sustentados no século XVI. Seu expositor foi ninguém menos que Jean Bodin, que, 
juntamente com Hobbes, é um dos fundadores do conceito de soberania.”(ZAFFARONI, Eugenio 
Raul. O Inimigo no Direito Penal, 2ª ed., trad. Sergio Lamarão, Rio de Janeiro, Revan, 2007, p. 
88)  
6 Outra corrente do pensamento de prevenção geral positiva é sustentado por Roxin, quando prevê 
uma tríplice função para pena, efeito sócio pedagógico de fidelidade a norma, aumento da 
confiança face a imposição do direito e pacificação social pela punição a violação do direito. 
Neste sentido confira-se Juarez Cirino dos Santos em Direito Penal Parte Geral. 



Essa concepção de pena para proteger as normas jurídicas é 

absolutamente antidemocrática e só se sustenta como forma de proteger as 

relações de poder. É a afirmação do direito penal do inimigo onde se mantém as 

forças de poder através da punição seletiva e exemplar, deixa-se de lado a 

culpabilidade, a proporcionalidade e a intervenção mínima dizendo promover a 

defesa social quando na verdade esta defesa só pode ser promovida com base e 

sustentação nestes princípios violados. 

Destarte, não há como se afirmar que a teoria da prevenção geral 

positiva responde a questão proposta neste estudo abrindo espaço a análise de 

outras teorias da penas, as chamadas teorias críticas da pena. 

 

3. TEORIAS CRÍTICAS DA PENA 

 

Com fundamento em idéias construídas no desenvolvimento da 

criminologia crítica, são apresentadas em nosso ordenamento duas teorias críticas 

da pena de prisão. Tais teorias rompem com os parâmetros das teorias tradicionais 

e apresentam o problema da pena sob outros pontos de visão recebendo as 

denominações de teoria materialista da pena criminal, apresentada no Brasil por 

Juarez Cirino dos Santos, e de teoria agnóstica da pena criminal, sustentada na 

doutrina brasileira principalmente por Nilo Batista. 

Juarez Cirino dos Santos adapta à realidade dos países periféricos, 

em especial à realidade brasileira, os pensamentos criminológicos críticos norte-

americanos de Rusche e Kirchheimer, bem como os pensamentos europeus de 

Mellossi, Pavarini e principalmente do professor Alessandro Barata, mudando o 

foco dos estudos do fenômeno da criminalidade para o da criminalização. Assim, 

com base nas idéias marxistas, a teoria materialista da pena inova na doutrina 

pátria ao discutir os fundamentos obscuros do que chama de discurso oficial da 

teoria da pena levando a discussão sobre o fim da pena de prisão para outra 

perspectiva. 



A teoria crítica materialista da pena criminal nega as idéias 

retributivas e preventivas da pena para analisar o que denomina de sua real 

natureza, ou seja, na sociedade de luta de classes a pena seria um instrumento 

político utilizado pela classe detentora do poder econômico (capital) como 

controle da classe inferiorizada (trabalho) e formação de uma força de mão-de-

obra obediente. 

Para teoria crítica materialista as diversas formas de punição seguem 

sempre as necessidades do capital no controle do trabalho, assim, quando falta 

mão-de-obra se instituem penas de trabalho forçado, quando sobra mão-de-obra se 

aumenta o controle carcerário para neutralizar a força de trabalho excedente. 

Partindo de teorias econômicas segundo as quais o valor das mercadorias seria 

medido pelo tempo despendido para sua confecção chega a conclusão de que a 

pena de prisão seria fixada por períodos de tempo como forma de retribuição 

econômica ao delinqüente (força de trabalho) pelo capital7. Assim, para esta teoria 

a pena de prisão persistirá enquanto se mantiver o sistema capitalista no qual o 

controle dos meios de produção e o poder político estão nas mãos da classe 

dominante. 

Neste prisma, não há dúvida de que a teoria materialista da pena de 

prisão, fundamentada em bases científicas sólidas construídas pelo discurso da 

criminologia crítica apresenta um panorama explicativo das funções não oficiais 

da pena muito convincente aos olhos do estudioso do direito atento a realidade 

social brasileira. Tal assertiva se comprova pela composição da população 

                                                 
7 Neste sentido, destaca-se trecho que pode expor com claridade o pensamento de Juarez Cirino: 
“Os objetivos reais do aparelho penal consistem numa dupla reprodução: reprodução da 

criminalidade pelo recorte de formas de criminalização das classes e grupos sociais inferiorizados 
(com exclusão da criminalidade das classes e grupos sociais dominantes) e reprodução das 

relações sociais, porque a repressão daquela criminalidade funciona como “tática de submissão 
ao poder” empregada pelas classes dominantes. Assim, a explicação da justiça penal não existe 
nos objetivos aparentes, de repressão da criminalidade e controle do crime, mas nos objetivos 
ocultos do sistema carcerário, de reprodução da criminalidade das relações sociais, através do 
controle diferencial do crime.” SANTOS, Juarez Cirino dos. A Criminologia Radical, 3ª ed., 
Curitiba, Lumen Jures, Curitiba, 2008, p. 82.  



carcerária no Brasil, em sua maioria absoluta formada por pessoas das classes 

menos favorecidas economicamente, caracterizadas por um baixo grau de 

instrução escolar e pela reincidência criminal.  

Poder-se-ia argumentar que a teoria materialista não responde as 

questões ligadas a recente onda legislativa de penalização de crimes do colarinho 

branco, crimes ambientais e crimes culposos, por exemplo. Contudo o que urge 

destacar é que se está abordando neste trabalho a pena de prisão e não a 

criminalização das condutas. Assim, é de se perceber que mesmo frente a 

criminalização desmotivada e exacerbada de diversas condutas, com o que não se 

concorda, seus possíveis autores dificilmente chegarão a efetivamente serem 

penalizados por meio de penas de prisão. Isto porque, os meios processuais 

aplicáveis a tais casos, transações penais, suspensão condicional do processo, 

extinção da punibilidade face a reparação financeira da lesão (crimes tributários), 

recursos em liberdade e principalmente o potencial financeiro dos acusados para 

entregar suas defesas nas mãos de profissionais competentes dificultam 

sobremaneira que efetivamente se chegue a aplicar uma pena privativa de 

liberdade nestes casos. 

E não se diga estar-se pregando o direito penal máximo, pelo 

contrário, o que se está querendo afirmar neste trabalho é que as medidas que 

dificultam a aplicação da pena de prisão não deveriam decorrer do poder 

financeiro do acusado, mas sim ser aplicados a todos, sem distinção de sua classe 

econômica, o que infelizmente não se pode constatar frente a realidade prisional 

brasileira onde grande parte dos réus não possui condições de arcar com os 

honorários de advogado restando indefesos frente a inexistência de defensorias 

públicas estruturadas e operantes. Cabe aqui questionar, por exemplo, por que não 

se aplica a causa de extinção da punibilidade dos crimes contra ordem tributária 

aos crimes contra o patrimônio praticados sem uso de violência? Por que a pessoa 

que sonega impostos se exime da responsabilidade penal por meio do pagamento e 

o mesmo não ocorre àquele que pratica um furto? 



Destarte, pode-se afirmar que das análises elaboradas pela teoria 

materialista da pena de prisão, em sua abordagem jurídica, política, sociológica e 

econômica do fenômeno, explica-se com cientificidade a problemática da 

criminalização e especialmente da pena de prisão. Contudo, embora traga a 

explicação, suas proposições para solução do problema são muito arraigadas 

ideologicamente bem como exigem a mudança de todo o sistema econômico do 

estado moderno o que dificulta sua eficiência, carecendo de uma abordagem 

prática mais consistente, o que a nosso ver é o ponto forte da teoria crítica 

agnóstica da pena de prisão.    

Na esteira da teoria materialista da pena, a teoria agnóstica defendida 

no Brasil por Nilo Batista em sua obra em co-autoria com Zaffaroni8, também 

rompe com os fundamentos tradicionais da pena de prisão, é uma negativa as 

teorias tradicionais. Para a teoria agnóstica a pena não passa de um ato político 

sem fundamento jurídico. A pena de prisão não encontra seu fundamento no 

ordenamento jurídico, não passa de um ato político, um ato de poder que não 

encontra amparo no direito assim como ocorre com a guerra. A pena pode ser 

entendida como uma violação de direitos para afirmação do poder do estado. 

Como resposta a este ato político e não jurídico que seria a pena de 

prisão, a teoria agnóstica abandona a discussão das funções ocultas nas teorias 

tradicionais da pena (daí porque agnóstica) para trabalhar com a idéia de uma 

contra-força jurídica visando a limitação do poder punitivo estatal. A teoria 

agnóstica visa a prevalência da segurança jurídica do cidadão, a luta do estado de 

direito contra o estado de poder consolidando a idéia desenvolvida ao longo da 

evolução da criminologia crítica de que o direito penal não representa um direito 

de repressão do cidadão, mas sim um conjunto de princípios e regras que visam 

oferecer segurança jurídica contra o poder punitivo do estado. 

                                                 
8 ZAFFARONI, Eugenio Raul; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro & SLOKAR, Alejandro. 
Direito Penal Brasileiro I , Rio de Janeiro, Revan, 2003.  



Destarte, com uma ideologia evidentemente garantista a teoria 

agnóstica apresenta uma visão do fenômeno da pena de prisão que nos parece 

essencial a idéia de advocacia e a função do advogado criminalista dentro do 

sistema jurídico penal, qual seja, a guarda dos direitos fundamentais individuais 

trazidos na constituição federal frente o poder punitivo “soberano” do estado. 

O direito penal deve funcionar como o limite a violação do direito de 

liberdade, cabe ao advogado no exercício de sua profissão utilizar de todos os 

meios jurídicos cabíveis a limitação da pena de prisão e aos tribunais uma visão 

mais democrática do problema penal, bem como uma revisão do ponto de vista da 

aplicação das lei penais. É chegada a hora de se fazer valer o texto constitucional e 

se aplicar os métodos de interpretação defendidos pelo direito constitucional, é 

necessário que se faça uma “filtragem constitucional 9 ” da legislação penal 

brasileira, deixando-se de limitar a aplicação de princípios constitucionais em 

favor de disposições legais para fazer valer a eficácia de princípios como o da 

culpabilidade, da presunção de inocência, da proporcionalidade frente a 

dispositivos legais eminentemente não democráticos como a lei dos crimes 

hediondos, das escutas telefônicas e assim por diante. 

Desta forma, ao deixar de lado a discussão infértil das funções da 

pena de prisão para reconhecê-la como um mero ato político propondo a 

efetividade do direito penal como defesa de direitos e garantias individuais frente 

ao poder punitivo estatal a teoria agnóstica da pena apresenta uma luz à solução de 

parte significativa dos problemas sociais brasileiros. Assim, como é certo que não 

há sociedade sem crime10, bem como que nossa sociedade esta longe de alcançar o 

                                                 
9 Teoria trazida por Paulo Ricardo Schier em sua obra Filtragem Constitucional construindo uma 

nova dogmática jurídica.  
10 Em obra conjunta, ensinam Munoz Conde e Hassemer: “(...)não há, não houve, nem haverá, 
pelo menos em um tempo previsível, formulas mágicas para acabar com a criminalidade. A 
criminalidade, como conduta desviada em geral, é inerente a qualquer sistema de regulação de 
convivência humana e é preciso se acostumar a conviver com ela, reduzindo-a dentro do possível 
a limites suportáveis para a convivência pacífica e justamente organizada.” (CONDE, Francisco 
Munoz & HASSEMER, Winfried. Introdução à Criminologia, trd. Cíntia Toledo Miranda 
Chaves, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2008, p. 301.  



estágio de amadurecimento cultural e político para a absorção das idéias de 

abolicionismo do direito penal, a teoria agnóstica representa um marco na idéia de 

como pensar o direito e em especial o papel do advogado na administração da 

justiça. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante de tudo que se expôs ao longo deste trabalho acreditamos 

poder oferecer uma resposta fundamentada a pergunta do título, ou seja, se 

realmente pode se afirmar que a pena de prisão possui uma finalidade que se possa 

extrair no sistema jurídico criminal e a resposta para essa pergunta só pode ser 

negativa. 

O sistema de pena de prisão mostrou ao longo dos últimos dois 

séculos ser uma instituição falida que não possui o condão de proteger a sociedade, 

ressocializar criminosos ou qualquer outra função explicita, mas somente preenche 

funções não oficiais como rotulação, estimulo a reincidência, segregação social, 

aumento das desigualdades e etc. Além disso, se afirmam as cifras negras da 

criminalidade que, aproximadamente, apenas 2% (dois por cento) dos crimes 

praticados efetivamente chegam à análise do judiciário, como se justificaria 

juridicamente manter nas prisões apenas este diminuto percentual de pessoas?  

Certo é que, como afirma Salo de Carvalho: “o direito penal e 

processual penal resultam ainda necessários como alternativas à política, 

apresentando-se como tecnologia de minimização da violência e do arbítrio 

punitivo.11” Esse é o ideal ao qual não pode fugir o advogado criminalista ao 

desempenhar seu trabalho de defesa do cidadão e por conseqüência da sociedade 

pois quando se defende uma pessoa cujos direitos estão sendo ameaçados se está 

defendendo o direito de todos . 

                                                 
11 CARVALHO, Salo de. Antimanual de Criminologia, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2008, p. 140.  



Destarte, não resta dúvidas de que os supostos fins da pena de prisão 

são mitos e assim deve entender o advogado ao exercer seu papel consagrado 

constitucionalmente como indispensável a administração da justiça lutando com 

todas as armas do sistema legal pela prevalência do estado de direito e da 

segurança jurídica para que nenhum cidadão tenha sua liberdade mitigada e caso 

estas armas não sejam suficientes deve lutar para que esta limitação da liberdade 

seja a menor possível. Do que se extrai dos estudos da teoria da pena acima 

expostos tem-se como obrigação do advogado ter consciência de que é a última, 

maior e necessária voz clamando pela aplicação da justiça e pela defesa da 

constituição.    

 


