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Em primeiro momento se buscará a essência da
Ética aristotélica, levantando suas principais
características pessoais e históricas. Em segundo
momento, será abordado os conceitos de Justiça e
Injustiça aristotélicos em sentido amplo, para que
após se tenha um claro entendimento da expressão
“perda” e “ganho” citada por Aristóteles em sua
Justiça Corretiva e por fim, compreendê-la.

A pesquisa foi desenvolvida por meio de
recursos bibliográficos, com foco principal no livro V
da obra “ética a Nicômaco” de Aristóteles, além de
outras obras complementares para maior
compreensão e interpretação das ideias
aristotélicas. Inicialmente, conceitua-se a Justiça e
suas espécies além de outros pontos importantes,
como Injustiça, Ato Justo e Injusto, para ao final
chegar à Justiça Corretiva de modo a explicar seu
conceito e aplicação.

A Justiça Corretiva a partir do filósofo surge tanto
de transações involuntárias como voluntárias, indo
de acordo com uma proporção denominada por
Aristóteles de aritmética, responsável por
estabelecer uma igualdade.

Estaria em poder do juiz a aplicação desta
justiça, estabelecendo novamente o Justo, o meio
termo ou a igualdade violada por uma das partes,
cuja qual, causou certa disparidade em determinada
relação, tudo conforme a Equidade e não
Reciprocidade.

O juiz procurará igualar a disparidade das
relações por meio da pena, tomando uma parte do
“ganho” do acusado para preencher a “perda” da
vítima, efetivando a fórmula da proporção aritmética

defendida por Aristóteles (1973, p.1132a-5) como o
esquema criado pelo mesmo a seguir:

O juiz restabelece a igualdade, como se houvesse uma
linha dividida em partes desiguais e ele retirasse a
diferença pela qual o segmento maior excede a metade
para acrescentá-la ao menor. E quando a todo foi
igualmente dividido os litigantes dizem que receberam “o
que lhes pertence”.

A________E_________________A`

B__________________________B`

D________C________F_________________C`

Ressalta-se o quão importante são os estudos

em Aristóteles, pois o pensador tornou suas ideias

ou pelo menos ousou torná-las aplicáveis,

apontando para o mundo real e fugindo do mundo

das ideias sustentado por seu mestre Platão, o que

consequentemente acabou formando grande parte

do senso ético dito como correto no atual mundo

Ocidental.
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