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EDITORIAL

A Equipe Editorial apresenta à sociedade acadêmica a edição n.º 
2, volume 10, da Revista Juris Rationis, cuja publicação se dá 
com novo indexador nacional, o Diadorim, garantindo maior al-
cance das publicações do periódico.

Esta edição conta com artigos relacionados às mais diversas 
áreas do Direito, preservada a interdisciplinaridade com outros 
campos do conhecimento. Afinal, o contexto social não pode fi-
car à margem do debate acadêmico, de modo que os reflexos 
da mudança do Direito devem ser percebidos na perspectiva da 
concretização dos direitos fundamentais e na responsabilidade na 
gestão pública.

Assim, nas páginas a seguir, temáticas como filosofia do direito, 
regime jurídico dos servidores públicos, trabalho escravo, justiça 
restaurativa, indução tributária, direito penal econômico e siste-
ma prisional serão levadas aos nossos leitores com a intenção de 
provocar o pensar inovador para questões jurídicas atuais.

Por fim, um agradecimento todos especial, em nome do Corpo 
Editorial, aos autores relacionados acima e a toda a equipe da 
Editora da UnP, que contribuíram para o fechamento desta edição 
e para o perene desenvolvimento do periódico.

Muito obrigado! 

 

MSc. Fillipe Azevedo Rodrigues

EDITOR DA REVISTA JURIS RATIONIS

Editorial
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E SUA DISCUSSÃO NO LIVRO JUSTIÇA, DE 
MICHAEL J. SANDEL
ADRIANA VALÉRIA MARANHÃO
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Envio em: Agosto de 2016
Aceite em: Janeiro de 2018

Resumo
A concepção aristotélica de justiça, cujo objeto é uma reflexão filosófica e ética de um assunto tão caro ao 
Direito, tem lançando base para todas as teorias de justiça moderna que a ela se seguiram. Assim, é considerada 
atual e pertinente, apesar de assentada há tantos séculos. Vislumbrar tal concepção dentro do pensamento de 
Michael J. Sandel é trazê-la à presente época, evidenciando a atemporalidade de Aristóteles e inserindo-o nos 
debates jurídicos atuais. Estudar e compreender temas jurídicos contemporâneos a partir de conceitos clássicos 
desenvolvidos ao longo da história é ampliar a visão sobre tais temas. E, considerando a relevância de uma 
sólida formação intelectual e ética para os operadores do Direito, compreender a Justiça em Aristóteles ajuda a 
fomentar o saber jurídico necessário a uma atuação de excelência.

PALAVRAS-CHAVE: Justiça. Aristóteles. Virtude. Equidade. Sandel.
. 

ARISTOTLE’S CONCEPT OF JUSTICE AND ITS ARGUMENT INSIDE THE BOOK JUSTICE, 
BY MICHAEL J. SANDEL

Abstract
Aristotle’s conception of justice, whose object is a philosophical and ethical reflection about this highly 
considered subject to Law, has setting base for all modern theories of justice which came after it. Thus, it is 
considered current and relevant, despite it had been developed so many centuries ago. Aristotle’s conception is 
contemplated through Michael J. Sandel ś work, so it is brought to nowadays, its timelessness is demonstrated 
and it is inserted into the current legal argument. Studing and understanding contemporary legal topics 
connected to classical concepts developed throughout History is expanding the view about these issues. And, 
considering the importance of a solid intellectual and ethical training for legal professionals, understanding 
justice in Aristotle helps to engage the necessary legal knowledge for an excellence work.

KEY-WORDS: Justice. Aristotle. Virtue. Equity. Sandel.
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1 INTRODUÇÃO 

O artigo, ora apresentado, trata do conceito de jus-
tiça em Aristóteles, procurando analisar tal conceito in-
serido nos debates jurídicos atuais, a partir da visão de 
Michael J. Sandel.

O trabalho está centrado no Livro V de Ética a Nicô-
maco, de Aristóteles, onde o autor expõe seu conceito 
de justiça, bem como no capítulo “Quem merece o quê 
– Aristóteles”, do livro Justiça, de Michael J. Sandel, no 
qual o autor discute a concepção aristotélica a partir de 
casos reais vividos na atualidade.

Concepções jurídicas partem de ideias que, cons-
truídas e desconstruídas através dos séculos, vão se 
moldando até se adaptarem e elaborarem normas de 
conduta que regem o comportamento humano da época 
em que se encontram. 

Assim, ao partir de conceitos clássicos para melhor 
compreender os temas jurídicos atuais, amplia-se a vi-
são e a compreensão desses temas. Com isso, solidifi-
ca-se a formação intelectual do profissional do direito e 
contribui-se para sua melhor atuação.

Ao longo deste artigo, far-se-á uma breve conside-
ração acerca da vida e obra de Aristóteles e, logo após, 
discutir-se-á sua concepção de justiça e sua perspecti-
va ao longo da História.

Mas, antes, um breve capítulo abordará a importân-
cia de se recorrer aos clássicos, de estudá-los e com-
preendê-los. Procurar-se-á, então, expor os motivos 
pelos quais Aristóteles é considerado um clássico.

Após explanar sobre o já mencionado filósofo, serão 
feitas considerações acerca da obra Justiça, de Michael 
J. Sandel, mais especificamente sobre o conceito aris-
totélico de Justiça trabalhado em sua obra. Tal conceito 
é explicado e aplicado a casos reais e atuais. 

Sandel mostra a ideia acerca do que é justo como 
uma concepção edificada através dos tempos, que vai 
se moldando de acordo com as tradições e as socieda-
des nas quais os indivíduos se inserem. Expõe, assim, 
a visão aristotélica que trata a justiça como uma trama 
que envolve propósito, mérito1, virtude e vida boa2. 

O olhar contemporâneo de Sandel sobre o conceito 
aristotélico de justiça mostra porque Aristóteles é um 
clássico e ainda merece ser discutido.

2 A IMPORTÂNCIA DOS CLÁSSICOS

Muitas vezes, aqueles que se dedicam a estudar ou 
trabalhar com os clássicos se veem diante de perguntas 
do tipo “como um autor que escreveu há tantos séculos 
ainda é estudado?”, “já não se esgotou tudo o que se 
poderia dizer sobre ele?” ou “como um livro tão antigo 
pode ser usado nos dias atuais?”

Ítalo Calvino, em sua obra Por que ler os clássicos?, 
de forma clara e simples, muito bem explica: “Um clás-
sico é livro que nunca acaba de dizer o que tem para 
dizer” (CALVINO, 2007, p.13).

É comum a noção de que o novo sempre torna ob-
soleto o antigo, como se a evolução do pensamento se-
guisse em linha reta. Mas é interessante observar que o 
conhecimento não é criado do nada. Ele é incessante-
mente construído, desconstruído e reconstruído. Assim, 
as teorias modernas são criadas e o pensamento evolui.

Nesse contexto, muitas obras atravessam os séculos 
como fonte de conhecimento e sabedoria e continuam 
com muita coisa a dizer, mesmo depois de lida milhares 
de vezes e estudadas à exaustão, pois sempre se criará 
sobre elas. Essas são as obras clássicas. Pode-se citar 
Homero e Shakespeare, na Literatura; Platão e Aristó-
teles na Filosofia. Assim, são imortais, paradigmáticas, 
fontes de ensino e conhecimento em todas as épocas. 

Segundo Duarte:

É possível que os clássicos, tal como chama-
mos na linguagem corrente, sejam justamen-
te isso: aquelas obras nas quais, de maneira 
sempre enigmática, o tempo se oferece a nós 
para uma apropriação singular e criativa. São 
as obras cuja verdade nunca se fecha em si 
mesma, mas permanece aberta e, por isso, 
acontecendo – e nos tocando. No contato 
com os clássicos, experimentamos, então, o 
acontecimento de sua verdade que, por ser não 
apenas fruto do tempo, mas também agente do 
tempo, jamais cessa de acontecer: ontem, hoje 
e amanhã (DUARTE, 2008, p.195).

 
Diante do exposto, um tema considerado clássico é 

o conceito de Justiça em Aristóteles. Muito já se falou 
sobre ele, teorias foram construídas. Sua concepção 
lança bases para diversas teorias de justiça que a ela 
se seguiram. Mas ela não se esgota. E nem está com-

1 Para Abbagnano, “O mérito é diferente da virtude e do valor moral, constituindo a avaliação. da virtude e do valor moral, com fins de recompensa(...)” 
(ABBAGNANO, 2007, p.764).
2 A vida boa caracteriza-se “pela excelência no agir, de modo a tender ao bem, felicidade suprema do nosso existir. Implica no bem-viver com os outros, 
de modo que a estima de si se desdobra na amizade e na justiça” (VERGNIÈRES, 2002, p. 124).
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pletamente consolidada a doutrina sobre o pensamento 
do autor. 

O estudo de Aristóteles é atemporal. “O que é justi-
ça?”, ainda é uma pergunta sobre a qual muitos estudio-
sos se debruçam para responder. O Livro V de Ética a 
Nicômaco, que trabalha o conceito de justiça, ainda tem 
muito a dizer. Ser justo, ser ético, são preceitos para 
o bom funcionamento da sociedade. Mas, o que é ser 
justo e ético? 

O supracitado filósofo, que fundou a ética como 
ciência, analisa a Justiça como a maior das virtudes, 
a base da excelência moral. E tem suscitado, através 
dos tempos, o debate sobre o que é ser justo. Estudar 
Aristóteles é compreender melhor o funcionamento da 
sociedade e de como as regras de conduta são traba-
lhadas, moldadas ou estabelecidas.

3 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE 
VIDA E OBRA DE ARISTÓTELES

 
Com Aristóteles tem-se o momento da elaboração 

de um dos grandes sistemas de filosofia da Antiguidade 
e da retomada das questões dos Pré-Socráticos do pon-
to de vista da defesa das ideias de Justiça. 

Aristóteles (384-322 A.C), filho do médico Nicôma-
co, nasceu em Estagira. Chega a Atenas, centro intelec-
tual e artístico da Grécia, em 367 ou 366 A.C. para pros-
seguir em seus estudos. Tornou-se discípulo de Platão 
(497-347 A.C) na Academia.  

A convite do Rei Filipe da Macedônia, foi nomeado 
tutor de Alexandre. Com a morte de Filipe, Alexandre 
da Macedônia herda o trono e inicia a expansão pelo 
Oriente. Aristóteles, então, volta para Atenas e funda 
o Liceu em 335 A.C. Suas aulas eram ministradas 
enquanto ele caminhava, hábito que ficou conhecido 
como peripatético. 

O Liceu é um marco na independência de Aristóteles 
em relação à doutrina de seu mestre Platão, apesar de 
não haver um antagonismo total entre eles. O que se 
destaca em Aristóteles é o perscrutar dos temas aliado 
aos fatos, valendo-se de um realismo cujo equilíbrio está 
no termo médio. Vale-se do método crítico e amparado 
em um critério formal para fundamentar suas teorias.

A primeira edição completa das obras de Aristóteles é 
a de Andrônico de Rodes, diretor da Escola Peripatética, 
na metade do último século a.C. e recebeu o nome de 
Corpus Aristotelicum. Nessa compilação, encontra-se a 
obra Ética, na qual a principal obra integrante é a Ética à 
Nicômaco, cujo Livro V trata do conceito de Justiça.

As principais obras de Aristóteles são Ética a Nicô-

mano; Ética a Eudemo; Política; Órganon; Retórica das 
Paixões; A Poética Clássica; Metafísica; De anima (Da 
alma); O homem de gênio e a melancolia; Magna Mora-
lia (Grande Moral); Sobre o Céu.

4 CONCEPÇÃO ARISTOTÉLICA DE 
JUSTIÇA

 
Uma pergunta a humanidade se faz através dos sé-

culos: O que é Justiça? Segundo Abbagnano (2007), 
Justiça é a ordem das relações humanas, a conformida-
de de um comportamento a uma norma ou a eficiência 
de uma norma em possibilitar as relações humanas.

Desde a Antiguidade, diversas concepções de justi-
ça são desenvolvidas. Os Pitagóricos são os primeiros 
a elaborar um conceito filosófico. Platão foi o primeiro 
a obstinar-se em tratar a Justiça como um instrumen-
to, algo que possibilite um convívio harmonioso entre 
os homens. Porém, só com Aristóteles é construído 
um conceito em que se pode vislumbrar uma acepção 
jurídica. É ele quem passa a estabelecer um elo entre 
Direito e Justiça.

 Para Nader:

Os filósofos que antecederam Aristóteles não 
chegaram a abordar o tema de Justiça den-
tro de uma perspectiva jurídica, mas como 
valor relacionado à generalidade das relações 
interindividuais ou coletivas. Em sua Ética a 
Nicômaco, o Estagirita formulou a teorização 
da Justiça e equidade, considerando-as sob o 
prisma da Lei e do Direito. Tão bem elaborado 
seu estudo que se pode afirmar, sem receio de 
erro, que muito pouco se acrescentou, até nos-
sos dias, àquele pensamento original (NADER, 
1992, p.10).

Para expor sua concepção, Aristóteles procura esta-
belecer diferenças entre o que é justo e o que é injusto 
e, nesse contexto, trata a Justiça como virtude. Uma 
virtude por excelência. Eis o que disse o filósofo:

E ela [a justiça] é a virtude completa no pleno 
sentido do termo, por ser o exercício atual da 
virtude completa. É completa porque aquele 
que a possui pode exercer sua virtude não só 
sobre si mesmo, mas também sobre seu pró-
ximo, já que muitos homens são capazes de 
exercer virtude em seus assuntos privados, 
porém não em suas relações com os outros 
(ARISTÓTELES, 1987, p.82).

 Vale ressaltar que Aristóteles toma como virtu-
de um estágio de equilíbrio, um meio-termo entre dois 
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extremos, a saber: o vício do excesso e o da deficiência.

A virtude é, pois, uma disposição de caráter 
relacionada com a escolha consistente de uma 
mediana, isto é, a mediana relativa a nós, a 
qual é determinada por um princípio racional 
próprio do homem dotado de sabedoria práti-
ca. É um meio-termo entre dois vícios, um por 
excesso e outro por falta; pois que, enquan-
to os vícios vão muito longe ou ficam muito 
aquém no tocante às ações e paixões, a virtude 
encontra-se e escolhe o meio-termo (ARISTÓ-
TELES, 1987, p.33).

Algo importante a ser destacado dentro da concep-
ção aristotélica é que a equidade é tomada como um 
preceito para a aplicação da Lei, admitindo que a seve-
ridade dessa lei seja aplacada ou mesmo intensificada, 
ajustando-a, então, ao caso concreto.

Portanto, quando a lei se expressa universal-
mente e surge um caso em que não é abrangi-
do pela declaração universal, é justo, uma vez 
que o legislador falhou e errou por excesso de 
simplicidade, corrigir a omissão – em outras 
palavras, dizer o que o próprio legislador teria 
dito se estivesse presente, e que teria incluí-
do na lei se tivesse o conhecimento do caso 
(ARISTÓTELES, 1987, p.96).

É possível considerar, ainda, que para o filósofo, a 
Lei, por assim dizer, é uma forma de manifestação da 
justiça. Assim, ser justo é respeitar a lei:

Como vimos que o homem sem lei é injusto e o 
respeitador da lei é justo, evidentemente todos 
os atos legítimos são, em certo sentido, atos 
justos; porque os atos prescritos pela arte do 
legislador são legítimos, e cada um deles, dize-
mos nós, é justo (ARISTÓTELES, 1987, p.82).

 
Analisando o que fala Aristóteles acerca da Justiça e 

da Lei, Kelsen (2001) depreende que a Justiça, no sen-
tido de legitimidade, é uma virtude social e que todas as 
coisas legítimas são justas, posto que o legítimo é deci-
dido pela legislação, e as várias decisões que partem da 
legislação é o que se denomina regras de justiça.

Mais um ponto a ser evidenciado na discussão aris-
totélica acerca da justiça é a questão de propiciar a cada 
homem aquilo que lhe é devido, retribuindo-lhe de forma 
proporcional, sejam as suas ações ou o fruto de seu 
trabalho. Isso é ser justo. Importa destacar: “[...] a reci-
procidade deve fazer-se de acordo com uma proporção 
e não na base de retribuição exatamente igual” (ARIS-
TÓTELES, 1987, p. 87).

A partir da concepção do Estagirita, tem-se que é a 
conduta humana, em sua teia de relações sociais, que 
perpassa o Direito para concretizar a Justiça. Virtude 
por excelência, já que o homem a exerce em relação ao 
próximo e não apenas a si mesmo, a justiça não se trata 
de seguir literalmente a lei, mas de aplicá-la ao caso 
concreto com equidade. 

5 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O 
LIVRO V DE “ÉTICA A NICÔMACO”

 
É louvável referenciar que na escritura do livro Ética 

a Nicômaco, Aristóteles manifestou sua teoria ética ex-
pondo uma preocupação concernente aos traços éticos 
e morais do ser humano. Sua ética é teleológica: há uma 
finalidade para cada coisa, sendo essa finalidade um 
bem. E a felicidade (processo pelo qual o homem apri-
mora suas habilidades) é o bem supremo a ser alcança-
do. As virtudes são os meios de se atingir a felicidade, 
sendo a justiça a mais excelente das virtudes.

O livro V da supracitada obra é inteiramente dedi-
cado à Justiça. Aristóteles analisa minuciosamente os 
conceitos de justiça, evidenciando a sua relação com 
as ações humanas, mostrando-a como um meio-termo 
e entre que extremos o ato justo é o ponto de equilíbrio. 

Diferente das demais virtudes, a justiça não se opõe 
a dois vícios distintos, mas apenas ao vício da injusti-
ça. Em um extremo está o procedimento injusto de um 
indivíduo e no outro, a injustiça sofrida por um indiví-
duo diverso por causa de tal procedimento. A justiça é 
a virtude que está no meio-termo entre o agir de forma 
injusta e o sofrer a injustiça.

O filósofo insere a justiça no âmbito da ética, traba-
lhando os conceitos de justo e injusto a partir do estu-
do do comportamento humano. Mostra que ser justo é 
praticar ações voluntárias de justiça no relacionamento 
com o próximo, com a comunidade. Praticar a justiça é 
muito mais que saber o que é justo ou injusto.

Aristóteles distingue a justiça como universal e par-
ticular; distributiva e corretiva; bem como traz a ideia 
de equidade na concretização da justiça. Mostra como 
justo o homem que respeita a lei. E a prática da justiça é 
uma forma de excelência moral.

5.1 JUSTIÇA UNIVERSAL E PARTICULAR
 
Para Aristóteles, o termo Justiça tem várias significa-

ções. E, de uma forma geral, ele classifica a justiça como 
universal e particular. Para explicar sua classificação, faz 
uma analogia de contrários, pelo que explica o que é justo 
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a partir da investigação acerca do que é injusto. 
Ao trabalhar a oposição entre justiça e injustiça e de 

como elas se relacionam, através de uma investigação 
das ações humanas e dos efeitos dessas ações, o filó-
sofo elabora sua concepção. 

Ora, muitas vezes um estado é reconhecido 
pelo seu contrário, e não menos frequentemen-
te os estados são reconhecidos pelos sujeitos 
que os manifestam; porque, (a) quando conhe-
cemos a boa condição, a má condição também 
se nos torna conhecida; e (b) a boa condição é 
conhecida pelas coisas que se acham em boa 
condição, e as segundas pela primeira (ARIS-
TÓTELES, 1987, p.81).

 O filósofo mostra a justiça em sentido amplo, 
em conformidade com a lei, os costumes, as conven-
ções sociais (o nomos), como justiça universal. A ação 
justa corresponde a uma ação que é respaldada pelo no-
mos: o legal é o justo. A lei é um preceito de cunho ge-
nérico a qual vincula todos os membros da comunidade 
e cuja finalidade é o bem comum. A legalidade, então, é 
uma faceta da coesão social. E o homem virtuoso, justo 
é o que observa a lei.

Ora, nas disposições que tomam sobre todos 
os assuntos, as leis têm em mira a vantagem 
comum, quer de todos, quer dos melhores ou 
daqueles que detém o poder ou algo nesse gê-
nero; de modo que, em certo sentido, chama-
mos justos aqueles atos que tendem a produzir 
e a preservar, para a sociedade política, a feli-
cidade e os elementos que a compõem (ARIS-
TÓTELES, 1987, p.82).

A justiça particular é a justiça que se refere ao ou-
tro, aquela que se aplica entre indivíduos. Diz respeito, 
também, a conferir honras e bens a quem são devidos. 
Além de ser uma relação entre particulares, pode se di-
zer que é uma relação entre indivíduos e “coisas”. Ensi-
na Eduardo Bittar:

A justiça particular refere-se ao outro singular-
mente no relacionamento direto entre as partes, 
diferença fundamental que permite se encon-
trem as fronteiras de aplicação terminológica 
entre a justiça em sua acepção particular e em 
sua acepção universal (BITTAR, 2005, p.118).

Ela é espécie da qual a justiça universal é gênero. 
Enquanto a justiça universal tem a legalidade como pa-
râmetro, a justiça particular tem a igualdade. E o justo 
particular é o ponto equidistante (o meio justo ou justa 
medida) entre o excesso e a deficiência. Ser injusto é 

tomar para si mais do que lhe cabe, deixando o outro 
carente da parte que se lhe foi tomada. 

Importa destacar a justa medida como ponto cen-
tral na concepção aristotélica de justiça. Essa justa 
medida é a busca pela excelência, o aprimoramento 
das virtudes éticas e morais para que se atinja o fim 
último, seja a virtude plena. Explica-nos Vergnières 
acerca do justo meio:

O justo meio é frequentemente mal interpretado: 
ele não reside numa média aritmética. Com efei-
to, toda virtude está descentrada com relação 
aos extremos que lhes são relativos (por exem-
plo, a coragem está mais próxima da audácia do 
que da covardia). O meio é, portanto, sempre 
um meio relativo a nós. Ele também não resi-
de numa média estatística. O justo meio seria 
então confundido com uma atitude média, isto 
é, medíocre. Ele é, ao contrário, um cume, uma 
excelência (VERGNIÈRES, 2003, p.68).

O que é justo se encontra na ação humana que 
não se situa nos extremos, qualificados por Aristóte-
les como vícios. É aquilo em que não há deficiência ou 
abundância. A ação virtuosa, que identifica o justo, é 
aquela que encontrou o meio termo. Assim, ao praticar 
uma ação virtuosa, a virtude se encontra na pessoa que 
a praticou e, se essa pessoa possui virtude, pratica atos 
justos, a justiça.

Ao precisar o gênero e delinear as diferenças entre a 
justiça no sentido lato e particular, Aristóteles continua 
sua sistematização mostrando a justiça distributiva e a 
corretiva como subespécies dessa justiça particular.  

5.2 JUSTIÇA DISTRIBUTIVA E JUSTIÇA 
CORRETIVA

Na concepção aristotélica, a justiça distributiva é a que 
se revela através da repartição de bens e honra, de acordo 
com o quinhão devido a cada um: “[...] uma espécie é a que 
se manifesta nas distribuições de honras, de dinheiro ou 
das outras coisas que são divididas entre aqueles que tem 
parte na constituição [...].” (ARISTÓTELES, 1997, p.84). 

Essa distribuição deve se fazer proporcionalmente, 
em uma escala geométrica, conforme o mérito de cada 
indivíduo. Há uma correspondência entre as pessoas e 
as coisas a serem distribuídas. Se as pessoas não são 
iguais, não receberão coisas iguais. Mas as pessoas 
iguais devem receber partes iguais nessa distribuição. 
O mérito é a proporção e é conforme este mérito que a 
justiça é alcançada. 

Compreendendo que o justo é o proporcional, tem-se 
que a injustiça é tudo o que transgride a proporção. Se 
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um indivíduo recebe aquém do que lhe cabe ou dispõe 
de uma condição excessivamente onerosa, há, nesse 
caso, uma injustiça, visto que a proporção foi violada.

Eis aí, pois, o que é justo: o proporcional; e o 
injusto é o que viola a proporção. Desse modo, 
um dos termos torna-se grande demais e o 
outro demasiado pequeno, como realmente 
acontece na prática; porque o homem que age 
injustamente tem excesso e o que é injusta-
mente tratado tem demasiado pouco do que é 
bom (ARISTÓTELES, 1987, p. 85). 

A outra subespécie de justiça particular é a jus-
tiça corretiva ou comutativa. Ela cuida de restaurar a 
igualdade que foi violada, em situações nas quais um 
indivíduo causou dano a outro. E, nesse caso, não há 
de se considerar o valor da pessoa envolvida, mas tão 
somente a lesão causada. Quando o indivíduo causou 
o prejuízo a outro, ocorre uma desigualdade e a justiça 
corretiva procura restaurar o status quo da igualdade 
subtraindo o que foi tomado injustamente pelo violador 
e entregando à vítima do dano, corrigindo assim a desi-
gualdade perpetrada.

A justiça corretiva tem origem nas relações volun-
tárias (atividades contratuais) ou involuntárias (não se 
queria a elas aderir: clandestinidade e violência). Nesse 
tipo de justiça, destaca-se a pessoa do juiz, posto que é 
ele quem reestabelece, por meio da pena ou de alguma 
determinação, a igualdade que foi desbalanceada. Seu 
papel, então, é restaurador.

Eis aí porque as pessoas em disputa recorrem 
ao juiz; e recorrer ao juiz é recorrer à justiça, 
pois a natureza do juiz é ser uma espécie de 
justiça animada; e procuram o juiz como um 
intermediário, e em alguns Estados os juízes 
são chamados de mediadores, na convicção de 
que, se os litigantes conseguirem o meio-ter-
mo, conseguirão o que é justo. O justo, pois, 
é um meio-termo já que o juiz o é (ARISTÓTE-
LES, 1987, p.86).

A justiça corretiva desempenha o papel de agente 
equiparador dos prejuízos e vantagens que ocorrem nas 
relações entre indivíduos. Ela demanda que se reesta-
beleça a igualdade que porventura venha a ser violada 
nessas relações e institui um equilíbrio que é essencial 
na convivência humana. 

5.3 EQUIDADE

Em linhas gerais, pode-se tomar a equidade como 
uma concretização da justiça. Embora seja o justo, ela 

não é propriamente a justiça legal, mas sim a correção 
da justiça legal. A lei, por seu aspecto amplo, não pode 
englobar todas as especificidades do caso concreto. 
Assim, ao surgir uma situação peculiar, sobre a qual a 
lei é omissa, surge a equidade como um instrumento 
jurídico para fazer a reparação.

Portanto, quando a lei se expressa universal-
mente e surge um caso que não é abrangido 
pela declaração universal, é justo, uma vez 
que o legislador falhou e errou por excesso de 
simplicidade, corrigir a omissão – em outras 
palavras, dizer o que o próprio legislador teria 
dito se estivesse presente, e que teria incluído 
na lei se tivesse conhecimento do caso (ARIS-
TÓTELES, 1987, p.96).

Para Aristóteles, o equitativo é superior ao justo, já que 
a equidade desponta com a finalidade de corrigir a justiça 
legal. Mas ela é superior, não em relação à justiça absoluta, 
mas à falha que o cunho generalista da lei propiciou.

A equidade pode aplacar a severidade da lei, ou mes-
mo intensificá-la, para que se molde ao caso concreto. Ela 
corrige a inflexibilidade da lei, adequando-a à situação real 
vivida e proporcionando a plena concretização do Direito.

Segundo Abbagnano,

A lei tem necessariamente caráter geral; por 
isso às vezes sua aplicação é imperfeita ou 
difícil, em certos casos. Nesses casos, a equi-
dade vem para julgar, não com base na lei, mas 
com base na justiça que a própria lei deve rea-
lizar (ABBAGNANO, 2007, p.396).

Assim, é a particularidade de cada caso em concreto 
que suscita a demanda pelo emprego da equidade. Ela 
integra as lacunas do Direito. Dá ao justo absoluto pre-
ponderância sobre o justo legal nos momentos em que 
este se revela incapaz de realizar a justiça.

6. ASPECTOS DA VIDA E OBRA DE 
MICHAEL J. SANDEL

Filósofo americano alinhado ao pensamento comu-
nitarista, Michael J. Sandel é professor de filosofia polí-
tica na prestigiadíssima Universidade de Harvard desde 
1980. Seu curso Justice (o nome original do curso é 
Razão Moral 22), um dos mais influentes ministrados 
nessa instituição, é procurado todos os anos por mi-
lhares de alunos. Tão popular se tornou este curso que, 
além de ser oferecido on line ao público, se transformou 
em livro: “Justiça – o que é fazer a coisa certa”.

Sandel, de origem judia, nasceu em 1953, na cidade 
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de Mineápolis, nos Estados Unidos. Aos 13 anos, mu-
dou-se com a família para Los Angeles. Formou-se em 
filosofia na Brandeis University em 1975, e concluiu seu 
doutorado em Balliol College, em Oxford, Reino Unido.

Além de lecionar em Harvard, tem sido professor con-
vidado em Sourbone e Oxford. A BBC levou ao ar, em 2011, 
uma série baseada em aulas de Sandel e, também, um fil-
me documentário: Justiça: guia do cidadão para o século 
XXI. De acordo com a revista Época, trata-se de um fenô-
meno de popularidade, sobretudo devido ao curso Justice. 
O que torna suas aulas e palestras tão atraentes é o fato de 
trazer exemplos atuais e da vida real para ilustrar o pensa-
mento dos filósofos que ele se dispõe a discutir.

Autor de vários ensaios e tratados de filosofia po-
lítica (seus escritos têm sido traduzidos para mais de 
vinte idiomas), Sandel é conhecido por sua crítica à te-
oria de justiça de Jonh Rawls. Considera-a descolada 
da realidade, em muitos aspectos, devido à concepção 
de um indivíduo “neutro”, desapartado das significa-
ções sociais. Para Sandel, o indivíduo não está livre das 
amarras sociais.

Seu primeiro livro, “O Liberalismo e os limites da justi-
ça”, de 1982, evidencia a atuação da comunidade em opo-
sição ao ponto de vista abstrato do indivíduo característico 
do liberalismo que o antecede. Sandel defende, nessa obra, 
que o homem real vive em comunidade (família, vizinhan-
ça, grupo linguístico, grupo religioso) e essa comunidade 
influencia nos padrões de escolha do indivíduo. 

Suas obras principais são: O Liberalismo e os limites 
da justiça; O que o dinheiro não pode comprar; Justiça: 
o que é fazer a coisa certa e Contra a perfeição: ética na 
era da engenharia genética.

Com uma produção que trabalha temas profundos 
e abrangentes da filosofia moral e política, Michael J. 
Sandel tem atraído uma multidão de alunos e leitores à 
discussão desses temas e tem se tornado um dos filó-
sofos mais conhecidos de nosso tempo.

7 JUSTIÇA: O QUE É A COISA CERTA A 
FAZER

O curso Justice, de Michael Sandel, tornou-se tão 
popular que rapidamente irradiou de Harvard para o 

mundo inteiro. Utilizando-se de uma metodologia que 
lembra a maiêutica3 socrática, traz a cada aula um 
tema e expõem as ideias que o cercam, trabalhan-
do de acordo com alguma grande teoria filosófica, 
propõe um estudo de caso, leva o debate à plateia, 
apresenta ideias atuais de acordo com o debate que 
está sendo travado e, ao fim, retoma as proposições 
inicialmente lançadas.

Devido ao absoluto sucesso, o curso foi transforma-
do em livro. No Brasil foi publicado com o nome Justi-
ça: o que é fazer a coisa certa. São dez capítulos que 
abordam grandes questões humanas. Trabalha dilemas 
éticos e morais da sociedade a partir de casos concre-
tos atuais e os submete à ótica de grandes pensadores, 
trabalhando importantes conceitos filosóficos, instigan-
do o debate e favorecendo o progresso da capacidade 
argumentativa do leitor. São abordados temas como Di-
reito e Justiça; mérito; virtude; moral e lei.

O livro evidencia a concepção aristotélica de justiça 
como sendo essencial na formulação dos conceitos do 
autor, o qual se insere na perspectiva comunitarista. Ao 
longo da obra, três grandes correntes do pensamento 
filosófico são abordadas: o utilitarismo, representado 
por Jeremy Bentham e John Stuart Mill; o liberalismo, 
representado por Rawls; e, a terceira corrente de pensa-
mento, aquela que aborda uma noção de justiça asso-
ciada à virtude e que parte de um raciocínio teleológico, 
bem alinhada ao pensamento aristotélico. 

Buscando o significado de justiça, Sandel percorre 
as diversas abordagens filosóficas e políticas – tanto os 
filósofos da Antiguidade quando os modernos são con-
templados (Aristóteles, Kant, Rawls). O autor expõe al-
gumas omissões ou insuficiências encontradas nessas 
abordagens e ressalta sempre a importância do senso 
de comunidade. 

Considera que, para edificar uma sociedade jus-
ta, é necessário levar em conta a ideia de vida boa 
e favorecer a aceitação das diversidades culturais 
e divergências sociais. O comprometimento ético e 
moral dessa sociedade justa seria o seu fundamento: 
certos valores e limites morais necessitam prevalecer 
sobre a vontade de atender aos desejos mais imedia-
tos do indivíduo.

3 Sócrates caracterizou seu método como “maiêutica”, que significa literalmente a arte de fazer o parto – uma analogia com o ofício de sua mãe, que era 
parteira. Essa comparação surge no diálogo Teeteto, de Platão. Sócrates também se considerava um parteiro, mas de ideias. Em sua visão, o papel do filósofo 
não seria transmitir um saber pronto e acabado, mas fazer com que o outro indivíduo, seu interlocutor, através da dialética, da discussão no diálogo, dê à luz 
as suas próprias ideias.  A dialética socrática opera inicialmente através de um questionamento das crenças habituais de um interlocutor, interrogando-o, 
provocando-o a dar respostas e a explicar o conteúdo e o sentido dessas crenças. Em seguida, frequentemente utilizando-se de ironia, problematiza essas 
crenças, fazendo com que o interlocutor caia em contradição, perceba a insuficiência delas, sinta-se perplexo e reconheça sua ignorância.
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7.1 ARISTÓTELES SOB A PERSPECTIVA DE 
SANDEL

Em conformidade com a percepção aristotélica de 
justiça, Sandel propõe o debate acerca da vida boa e 
do propósito das práticas sociais ao longo de sua obra. 
Ele rechaça a compreensão do indivíduo como sujeito 
“neutro” - ideia intrinsecamente ligada às teorias liberais 
- e ressalta a importância do grupo na construção das 
ideias de justiça e sua concretização. 

Os capítulos oito, nove e dez do livro Justiça: o que é 
a coisa certa a fazer, trabalham uma tradição de pensa-
mento político-filosófico que concebe a justiça associa-
da à virtude. É uma tradição de caráter aristotélico. Mas 
é o oitavo capítulo que se dedica inteiramente a discutir 
o pensamento de Aristóteles acerca do que é justo.

Intitulado Quem merece o quê?, esse capítulo aborda 
a concepção Aristotélica de Justiça, explicando-a e apli-
cando-a a casos reais e atuais. Mostra que para pensar 
a justiça é necessário conceber a finalidade das ações 
humanas e discutir seu mérito.

 Explicita Sandel que, para o filósofo: 

1.A justiça é teleológica. Para definir os direitos 
é preciso saber qual é o ‘telos’ (palavra grega 
que significa propósito, finalidade ou objetivo) 
da prática social em questão.
2.A Justiça é honorífica. Compreender o ‘telos’ 
de uma prática – ou discutir sobre ele – signifi-
ca, pelo menos em parte, compreender ou dis-
cutir as virtudes que ela deve honrar e respeitar 
(SANDEL, 2014, p.233).

   
A ideia que Sandel procura sintetizar nos excertos 

acima citados é a de que, para Aristóteles, a justiça não 
é neutra. Isso se depreende especialmente da leitura do 
segundo fragmento de onde é possível inferir que é ne-
cessário analisar qual virtude é digna de recompensa, 
bem como de qual recompensa. Os direitos devem ser 
definidos em concordância com a prática social na qual 
se inserem, uma vez que, compreendendo a finalidade a 
que se destina tal prática, alcança-se a percepção das 
virtudes que ela necessita bem retribuir. Assim, conclui-
-se, não faz sentido pensar a justiça como estando 
apartada por completo do meio social no qual ela se 
insere. O autor explana:

Discussões sobre justiça e direito são, mui-
tas vezes, inevitavelmente, discussões sobre 
o propósito das instituições sociais, sobre os 
bens por elas destinados e sobre as virtudes 
que elas valorizam e recompensam. Apesar 

das nossas tentativas de manter a neutralidade 
da lei em tais questões, talvez não seja possível 
determinar o que é justo sem discutir a nature-
za da vida boa (SANDEL, 2014, p.255).

Examinando-se o trecho citado, percebe-se que San-
del partilha de elementos da visão aristotélica. Assim 
como Aristóteles, o autor defende que, para alcançar a 
compreensão do que é justo, é necessário compreender 
o contexto em que se insere a justiça que se quer anali-
sar, conhecer, alcançar. 

Grande parte das atuais teorias de justiça esforça-se 
por mostrar um indivíduo neutro, que pensa e age inde-
pendente da comunidade no qual está inserido e, assim, 
tais teorias, recorrem a preceitos de justiça que sejam 
neutros. Ora, o homem interage e constrói sua identi-
dade a partir da comunidade na qual está inserido, com 
base nas experiências morais e nas obrigações social-
mente admitidas. Então, suas ações e sua compreensão 
acerca do que é justo se constroem dentro do contexto 
dessa interação com o grupo.

Para Aristóteles, reiteramos, a justiça não pode ser 
neutra. Ao conceber preceitos de justiça que sejam neu-
tros, as teorias supramencionadas, de acordo com Sandel, 
procuram desagregar os direitos e a equidade dos debates 
acerca da virtude, do mérito e da vida boa – conceitos es-
ses já caracterizados ao longo do presente trabalho. 

Sandel esclarece que para compreender o que está 
em risco ao tentar se dissociar justiça de vida boa, deve-
-se compreender o motivo de Aristóteles acreditar que 
elas precisam estar ligadas. Para o estagirita, a justiça 
envolve as pessoas e as coisas a quem elas se destinam: 
o justo é dar a cada pessoa o que ela merece. Seu ra-
ciocínio é teleológico, parte da relação entre a finalidade 
do bem e a quem ele deve ser destinado: quem merece 
o bem, qual é esse bem e como ele deve ser distribuído.

Importante salientar a visão de Aristóteles sobre o 
que é justo no que diz respeito à relação entre as insti-
tuições sociais e os indivíduos. Explicita Sandel:

Para Aristóteles, a justiça é uma questão de 
adequação. Atribuir direitos é buscar o télos de 
instituições sociais e ajustar as pessoas aos 
papéis que lhe cabem, aos papéis que lhes per-
mitem realizar sua natureza. Dar aos indivíduos 
seus direitos significa dar-lhes os ofícios e as 
honrarias que merecem e os papéis na socie-
dade que se adequem a sua natureza (SANDEL, 
2014, p.248).

Assim, ao debater acerca do télos das organizações 
sociais instituídas, da destinação de seus bens e das 
virtudes reconhecidas por elas, está-se debatendo so-
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bre justiça e direitos. Para Sandel (resgatando a visão 
aristotélica), sem um debate acerca da vida boa e do 
que ela se constitui, provavelmente não se conseguirá 
precisar aquilo que é justo. 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Estudar a teoria aristotélica de justiça pode ser con-

siderado algo atual e relevante, ainda que mais de dois 
milênios tenham se passado desde que tal proposta foi 
elaborada. Sua perspectiva de justiça, passando pelas 
ideias de virtude, finalidade, mérito, honra, e equidade, 
possui uma relação fundamental com o agir humano. 
Assim, faz parte do entendimento hodierno que se tem 
acerca do que é justo, de como proceder com justiça. 

Trabalhar Aristóteles é contemplar referências que 
contribuem para meditar acerca da problemática do 

pensar e do agir no Direito, pondo-se à parte as dis-
crepâncias de tempo e espaço entre a Antiguidade e os 
dias atuais. O Direito se concretiza no justo aristotélico, 
guiado pela justa medida e sendo arrematado pela equi-
dade. A equidade, inclusive, é um princípio que faz parte 
do ordenamento jurídico brasileiro.

Ao abordar Aristóteles, Sandel traz o conceito clás-
sico de justiça para a discussão atual. Retoma as con-
cepções de justa distribuição dos bens, da finalidade, 
do mérito e da vida boa, bem como da justa medida 
(pontos centrais da justiça aristotélica) para discutir ca-
sos que ocorreram nos dias presentes. Ao aplicar as 
referidas concepções aristotélicas para compreender os 
desdobramentos desses casos e questionar se foram 
justas as decisões pronunciadas, vê-se, de forma clara, 
o quanto Aristóteles se faz presente na compreensão de 
justiça dos dias atuais.
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Resumo
O presente trabalho pretende analisar a importância da regulamentação da Avaliação Periódica de 
Desempenho no âmbito da Administração Pública Federal. Embora tenhamos previsão expressa na 
Constituição Federal em 1988, o legislador tem se mantido inerte quanto à normatização dessa temática. 
A discussão central será em torno dos prejuízos causados aos serviços públicos, em virtude da ausência de 
implementação do mecanismo avaliativo, bem como sua relação direta com a concretização do princípio 
constitucional da Eficiência. Diante da ineficácia do Estado na prestação dos serviços públicos, busca-
se meios de mudar essa realidade, a avaliação periódica surge nessa perspectiva como um mecanismo 
aplicado ao servidor público, a fim de evitar que o mesmo atue com desídia no exercício de suas atribuições, 
contribuindo desta forma para a ineficiência do serviço público. A temática tem sido pouco discutida 
no campo jurídico, por este motivo não se dispõe de estudos aprofundados, sendo assim partiremos 
das referências existentes. Portanto, pretende-se discutir acerca da importância de regulamentar uma 
ferramenta eficiente de avaliação periódica do servidor, no que se refere ao desempenho de suas funções.   

Palavras-chaves: Avaliação periódica de desempenho. Regulamentação.  Princípio da eficiência. Servidor 
público.
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EVALUATION OF REGULATORY PERIODIC SERVER FEDERAL PUBLIC PERFORMANCE: 
SEEN AS RELEVANT MECHANISM FOR IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF 
EFFICIENCY IN THE PROVISION OF PUBLIC SERVICE
Abstract
This paper aims to analyze the Institute of Performance Periodic Evaluation in the Federal Public 
Administration with respect to its regulation, since we have specifically address the Federal Constitution 
in 1988, but is faced with the absence of regulation. The central discussion will be about the damage 
caused to public services due to the lack of regulation of such an institute as well as its direct relationship 
with search implementation of the constitutional principle of efficiency. Given the state of inefficiency in 
the provision of public services, we seek ways to change this reality, the periodic evaluation arises from 
this perspective as a mechanism applied to the public servant in order to prevent it from being desidioso 
in the exercise of their duties, contributing form for the inefficiency of the public service. Therefore, it is 
intended with this analysis discuss the importance of standardization of an efficient tool for evaluating 
the server and the service.

Keywords: Periodic Performance Evaluation. Regulatory. Efficiency. Public Server.
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1 INTRODUÇÃO
 
Vive-se atualmente um cenário de extrema precari-

zação dos serviços públicos, seja por falta de estrutura 
física, seja por ausência de capital humano capacitado 
e comprometido, somado a um quadro de gestores ine-
ficientes e sem compromisso com a coisa pública. 

Estima-se que para o bom desempenho da máqui-
na estatal é necessário que cada um de seus membros 
cumpra suas atribuições com empenho, além de uma 
união com a estrutural institucional. Infelizmente, o que 
vemos hoje, de um modo geral é a “máquina pública 
brasileira” inoperante e de baixa produtividade.

Sabe-se que a função primária do Estado enquanto 
garantidor dos direitos básicos é promover a satisfação 
da coletividade, por isso é de extrema relevância que o 
Administrador, valendo-se de todos os meios humanos 
e matérias, venha trazer a prestação do serviço público 
de qualidade e com máximo de eficiência, pois muitas 
vezes ao necessitarmos do aparelho estatal, depara-se 
com situações de extremo descaso do poder público 
com o cidadão.

O Estado é um ente abstrato, suas vontades são ex-
teriorizadas através de seus agentes públicos, estes re-
presentam a força motriz de toda máquina estatal, uma 
vez que cumprem a função própria do Estado, tornando-
-se assim referência imediata da atuação administrativa. 
Por esse motivo que a eficiência e qualidade do serviço 
publico prestado depende necessariamente da atuação 
dos seus servidores.  

Diante deste cenário de ineficiência e burocratiza-
ção, que foi proposto em 1998 uma reforma administra-
tiva, sendo realizada através da Emenda Constitucional 
nº, buscava-se superar esse modelo de administração 
burocratizada e lenta e implantar uma administração 
gerencial com foco nos resultados e voltada para a efi-
ciência. 

A essência da reforma era o aprimoramento da má-
quina Estatal, propiciando assim uma melhor qualidade 
dos serviços públicos prestados ao cidadão. Nesse con-
texto de reforma e obtenção de eficiência na prestação 
dos serviços, surge o instituto da avaliação periódica de 
desempenho, inserida na Constituição Federal através 
da referida emenda constitucional.

A proposta da avaliação é relativizar a estabilida-
de, instituto tão almejado por aqueles que ingressam 

no serviço público, já que está inserida entre uma das 
possibilidades da perda do cargo do servidor estável. 
Vislumbra-se que sua regulamentação contribuirá no 
controle da má qualidade dos serviços prestados pelo 
Estado, uma vez que os servidores estarão sendo ava-
liados periodicamente.     

Percebe-se que a ausência de regulamentação de tal 
instituto tem trazido muito prejuízos ao serviço públi-
co, uma vez que a administração federal tem absorvido 
servidores sem compromisso no servir e ineficientes 
no desempenho de suas funções. Diante desse quadro, 
percebemos a relevância da normatização de uma fer-
ramenta eficiente de avaliação do servidor quanto ao 
serviço prestado. 

Portanto espera-se, sem pretensão de exaurir a te-
mática, discutir as nuances apresentada dentro desse 
cenário, que vem impactando diretamente os interesses 
de toda coletividade, usuárias do serviço público. O es-
tudo foi desenvolvido através de pesquisa documental 
e revisão bibliográfica (periódicos, jornais, sites, livros, 
leis), a fim de ampliar a discussão acerca do tema. 

2 A INTRODUÇÃO DA AVALIAÇÃO 
PERIODICA DE DESEMPENHO NA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

A Constituição Federal de 1988, no capitulo destina-
do a Administração Pública, traz uma seção especifica 
de regras aplicadas aos Servidores Públicos, seção pra-
ticamente na sua totalidade inserida pela Emenda 19/98, 
que passou a prever novas garantias, mas também al-
gumas obrigações a serem observadas pelos agentes 
públicos. 

Nesse contexto, foi introduzido ao texto constitucio-
nal à avaliação periódica de desempenho, como mais 
uma possibilidade da perda do cargo do servidor está-
vel, quando este se mostrasse ineficiente no exercício 
de suas atribuições, como preceitua o § 1º do artigo 41 
da Constituição Federal: 

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo 
exercício os servidores nomeados para cargo 
de provimento efetivo em virtude de concurso 
público. 
§ 1º O servidor público estável só perderá o 
cargo.
I - Em virtude de sentença judicial transitada 
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em julgado.
II - Mediante processo administrativo em que 
lhe seja assegurada ampla defesa.
III - Mediante procedimento de avaliação 
periódica de desempenho, na forma de lei 
complementar, assegurada ampla defesa. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) (grifo nosso).

O objetivo primordial é aprofundar a temática disci-
plinada no inciso III, § 1º do artigo supracitado, qual seja 
a Avaliação Periódica de Desempenho que tem como 
objetivo principal conferir a atuação do servidor no exer-
cício de suas atribuições, no que concerne a sua efici-
ência, zelo e rendimento funcional.

Evitando-se assim, que o servidor exerça suas ati-
vidades de forma desidiosa, já que uma vez compro-
vada através da avaliação periódica sua ineficiência, o 
mesmo poderá ser responsabilizado, podendo vim até 
a perder o cargo.  

Na leitura do artigo acima citado, percebe-se a lacu-
na deixada pelo legislador quando inseriu a ferramenta 
da avaliação periódica na constituição. Alguns doutri-
nadores denominam de norma de eficácia limitada, 
aquelas que não produzem de imediato à plenitude de 
seus efeitos, pois dependem de uma lei integradora. No 
caso apresentado, a regulamentação depende neces-
sariamente de uma lei complementar, dispondo sobre 
procedimento de aplicação.

No que se refere à legislação que visa regular essa 
matéria, tramita no Congresso nacional um projeto de 
lei complementar nº 248 do ano 1998 de iniciativa do 
Poder executivo. Atualmente, o projeto lei encontra-se 
na Câmara dos Deputados para discussão em plenário. 

Embora o legislador tenha despertado para criar 
mecanismo visando garantir um serviço mais eficiente, 
percebemos o quanto o mesmo tem sido omisso quanto 
a sua regulamentação, visto já passado 17 anos desde a 
proposta de sua normatização. Nota-se, portanto, que o 
poder executivo e legislativo tem se eximido de enfrentar 
essa problemática.   

Com relação ao tema, o doutrinador Marçal Justen 
Filho traz esclarecimentos importantes (2009, p. 773): 

A Redação constitucional do art. 41, §1º, é de-
ficiente e exige interpretação adequada. É evi-
dente que a alternativa de avaliação periódica 
de desempenho corresponde a uma modalida-
de de processo administrativo. A relevância do 
dispositivo reside em estabelecer que a demis-
são poderá fundar-se não apenas na prática de 
infrações graves, mas também na ausência de 
aptidão ou capacidade para o desempenho das 
atribuições inerentes ao cargo. A avaliação pe-

riódica destina-se não propriamente a verificar 
se o sujeito infringiu seus deveres, mas a apu-
rar se dispõe de condições para cumpri-los.

 O jurista e professor Almir Morgado também lecio-
na sobre o tema, trazendo suas considerações sobre o 
instituto da avaliação periódica de desempenho, argu-
mentando que (2008, p.104): “Essa hipótese, norma de 
eficácia contida, sujeita a regulamentação via lei com-
plementar imporá ao servidor um constante dever de 
eficiência a ser periodicamente averiguada, o qual uma 
vez violado poderá acarretar a perda do cargo”.

O autor complementa seu posicionamento enfatiza-
do que de uma maneira geral, pode-se dizer que a refe-
rida norma não é de todo desprovida de justificação. A 
eficiência e o bom desempenho são obrigações básicas 
de qualquer prestador de serviços tão importante quan-
to aquele de cuja atuação depende o atendimento direito 
ou indireto das necessidades públicas. No entanto, tudo 
dependerá de como a norma vier a ser regulamentada.

Diante do exposto, pode-se afirmar que a avaliação 
periódica foi inserida na carta constitucional com ob-
jetivo de fomentar os efeitos do princípio da eficiência, 
pois o servidor ao tomar conhecimento que estará sen-
do avaliação dentro do ambiente organizacional, tende 
compulsoriamente a trabalhar com mais qualidade, 
empenhando-se no cumprimento de suas funções ins-
titucionais.

2.1 AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE 
DESEMPENHO E O INSTITUTO DA 
ESTABILIDADE

Em sentindo amplo, a estabilidade pode ser compre-
endida como a garantia de permanência no emprego. 
Do ponto de vista constitucional, é entendida como a 
garantia conferida ao servidor, aprovado em concurso 
público e nomeado para cargo de provimento efetivo.

Conforme bem conceitua o doutrinador Hely Lopes 
Meirelles (2011 p. 487-488): 

A estabilidade é a garantia constitucional de perma-
nência no serviço público outorgado a servidor que, no-
meado para cargo de provimento efetivo, em virtude de 
concurso público, tenha transposto o estágio probatório 
de três anos, após ser submetido à avaliação especial 
de desempenho por comissão instituída para essa fi-
nalidade.       

 
A Emenda constitucional nº19 de 1998, trouxe 
profundas alterações ao instituto da estabilida-
de, anterior a emenda só havia duas possibili-
dades de perda do cargo do servidor estável; a 
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primeira seria em virtude de sentença judicial 
transitada e julgada e a segunda mediante pro-
cesso administrativo. Em ambos os casos, fica 
assegurado o direito ao contraditório e a ampla 
defesa.

A emenda, ora mencionada, veio em resposta à in-
satisfação da coletividade com os serviços públicos que 
vinha sendo prestados. Sua promulgação tinha como 
finalidade primária à imposição do dever de eficiência 
pela Administração. 

A avaliação periódica de desempenho surge nesse 
contexto como uma alternativa a fim de evitar que o 
servidor, após a aquisição da estabilidade, acomode-se, 
frente à certeza de que não perderá seu cargo, caso aja 
com desleixo no exercício de suas funções.

Sendo assim, pode-se afirmar que no âmbito da Ad-
ministração Pública, a avaliação periódica tem o pro-
pósito de afastar o instituto da estabilidade do servidor 
e consequente afastamento do serviço público, caso o 
agente público obtenha conceito insatisfatório, depois 
de submetido a processo avaliativo periódico.

Busca-se, atualmente, mudar o cenário vigente, 
superando um modelo de Administração precária e 
ineficiente, a fim de se alcançar maior produtividade e 
excelência na prestação dos serviços, visando assim 
atender o bem comum.

3 AVALIAÇÃO ESPECIAL DE 
DESEMPENHO X AVALIAÇÃO PERIÓDICA 
DE DESEMPENHO

A avaliação especial de desempenho não deve ser 
confundida com a avaliação periódica de desempenho, 
tratando a primeira de condição para aquisição da esta-
bilidade, ao passo que a segunda seria uma ferramenta 
que, uma vez regulamentada, seria critério para perma-
nência do servidor no cargo. Vale salientar que essas 
modalidades de avaliação foram inovações trazidas pela 
Emenda Constitucional nº19 de 1998 e incorporada ao 
texto constitucional.

A avaliação especial de desempenho está discipli-
nada no texto constitucional artigo 41 § 4º, e sua re-
gulamentação encontrada no artigo 20 do Estatuto dos 
servidores federais. A avaliação tem sido ferramenta 
utilizada pela administração para conferir ao servidor a 
estabilidade, desde que obtenha aprovação em estágio 
probatório. 

Durante o processo avaliativo, realizado por uma co-
missão instituída para essa finalidade, a aptidão e capa-
cidade do servidor serão observadas obedecido alguns 
fatores, estes previstos no art. 20 do Estatuto dos ser-

vidores públicos da União, lei nº 8112, de 11 de dezem-
bro 1990 como: assiduidade; disciplina; capacidade de 
iniciativa; produtividade; responsabilidade. 

A avaliação deverá acompanhar o desempenho do 
servidor por um período de três anos, tomando em vista 
esses fatores. Preceitua a legislação que quatro meses 
antes do fim desse prazo, a avaliação deve ser conclu-
ída e apresentada à autoridade superior para a devida 
homologação. 

Segundo o art. 20,§ 2º do referido estatuto, con-
cluindo a autoridade pela não aptidão e ineficiência do 
servidor ao cargo, deverão ser exonerados ou recondu-
zidos ao cargo anteriormente ocupado, assegurado a 
estes as garantias do contraditório e ampla defesa.  

A avaliação periódica de desempenho, como já dito, 
foi inovação trazida pela emenda nº19 de 1998, inseri-
da entre as possibilidades da perda da estabilidade, ou 
seja, perda do cargo do servidor estável. Criada sob a 
perspectiva de trazer maior produtividade e eficiência 
aos serviços públicos.   

Essa modalidade de avaliação periódica, desde que 
regulamentada, visa analisar o desempenho funcional 
do servidor estável, conferir sua eficiência no exercício 
de suas atribuições. Uma vez conferida à insuficiência 
do agente público, apurada por meio de procedimento 
administrativo, assegurado previamente às garantias do 
contraditório e ampla defesa, o mesmo poderá ser exo-
nerado do cargo.

Com base no Projeto de lei de nº 248/1998 que hoje 
tramita no Congresso Nacional visando regulamentar 
a avaliação periódica, alguns critérios devem ser ob-
servados no procedimento de avaliação, conforme art. 
4º, § 2º.  

Art. 4º O servidor público submeter-se-á a 
avaliação anual de desempenho, obedecidos 
aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, eficiência, do contra-
ditório e da ampla defesa.  
§ 2º A avaliação anual de desempenho de que 
trata esta Lei Complementar será realizada me-
diante a observância dos seguintes critérios de 
julgamento:
I - qualidade de trabalho;
II - produtividade no trabalho;
III - iniciativa;
IV - presteza;
V - aproveitamento em programas de capaci-
tação;
VI - assiduidade;
VII - pontualidade;
VIII - administração do tempo;
IX - uso adequado dos equipamentos de ser-
viço.
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O sistema proposto adota os seguintes conceitos de 
avaliação: excelente; bom: regular; insatisfatório, consi-
derando todos os critérios acima mencionados, para só 
então termos um percentual de aproveitamento.  

Percebe-se que os critérios a serem analisados es-
tão diretamente relacionados à eficiência na execução 
dos serviços, um bom aproveitamento no desempenho 
das funções. Nessa fase de análise não se verifica a ap-
tidão do servidor à função atribuída, mas seu desenvol-
vimento, capacidade e rendimento funcional. 

O referido projeto de lei prevê que a Avaliação anual 
de desempenho será realizada por comissão constituída 
para essa finalidade, modo semelhante ao utilizado na 
avaliação especial. Concluída a avaliação, será subme-
tida à autoridade superior para homologação. Vale frisar 
que o conceito da avaliação será motivado exclusiva-
mente pelos critérios definidos na legislação, não dei-
xando margem para discricionariedade.

O projeto de lei prevê ainda que quando o termo 
avaliativo concluir pelo desempenho insatisfatório ou 
regular do servidor, será promovido capacitação e trei-
namento com ênfase nas deficiências identificadas, a 
ser considerado no planejamento do órgão ou entida-
de. Nota-se que o propósito é corrigir as insuficiências 
apresentadas pelo servidor, buscando desenvolver suas 
potencialidades e aperfeiçoamento funcional.

Por fim, a proposta de lei antevê que o servidor será 
exonerado caso receba dois conceitos sucessivos de 
desempenho insatisfatório ou três interpolados nas ulti-
mas cincos avaliações. Pode-se concluir que a perda do 
cargo só é aplicada como última alternativa.    

Nota-se, de acordo com o projeto de regulamenta-
ção de tal instituto, que o objetivo fundamental é avaliar 
periodicamente, segundo critérios técnicos e objetivos, 
as condições de aptidão e desempenho do servidor em 
relação às atribuições do cargo que lhe foram impostas.  

Por conseguinte, conclui-se que a finalidade da ava-
liação não é punir o servidor, visto que a ineficiência 
não está prevista como causa de infração disciplinar. 
Busca-se, no entanto, evitar a acomodação do servidor, 
causada muitas vezes após aquisição da estabilidade.

  
4 PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA: 
ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA A 
EXISTÊNCIA DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA 
DE DESEMPENHO 

Sabe-se que a administração pública é regida por 
princípios constitucionais, norteadores de todos os atos 
administrativos, princípios esses que devem ser observa-

dos por todos os agentes públicos no exercício de suas 
funções, entre eles está elencado o princípio da eficiên-
cia, preceito basilar dos serviços prestados pelo Estado.

Conforme explicita nossa Carta Magna de 1988 no 
capitulo destinado a Administração Pública:

Art. 37. A administração pública direta e indi-
reta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998).

O princípio da eficiência foi inserido na Constituição 
Federal através da Emenda Constitucional 19/98, deno-
minada reforma administrativa. Esse princípio preconi-
za que a atividade administrativa desempenhada pelo 
agente público deve ser exercida com presteza, zelo e 
rendimento funcional de forma a satisfazer os interes-
ses dos usuários. 

Realizando um estudo sistemático da inserção de 
tal princípio na constituição federal, verificou-se que a 
proposta em melhorar a qualidade no serviço público 
foi o pilar fundamental de toda a reforma administrativa; 
visava-se uma mudança estrutural em todo o aparelho 
estatal, uma administração dotada de características do 
campo privado, voltada, sobretudo para eficiência.    

Doutrina sobre o tema o mestre em Direito José dos 
Santos Carvalho Filho (2012, p.29): 

Não é difícil perceber que a inserção deste prin-
cipio revela o descontentamento da sociedade 
diante de sua antiga impotência para lutar con-
tra a deficiente prestação de tantos serviços 
públicos, que incontáveis prejuízos já causou 
aos usuários. 

Dentre uma das medidas objetivando concretizar 
o dever de eficiência, tivemos a introdução no texto 
constitucional da avaliação periódica de desempenho, 
responsável por avaliar a suficiência e empenho do ser-
vidor no exercício de suas atribuições, como também 
sua adequação técnica às exigências do cargo e o fim 
almejado pela administração.

Sabe-se que a conceito de eficiência do serviço 
público não está atrelada exclusivamente ao desempe-
nho produtivo do servidor no exercício de sua função; 
é necessário um conjunto de fatores para a materiali-
zação do princípio, como o aparelhamento adequado 
da máquina estatal, quantidade suficiente de servidor 
para atendimento das demandas de cada órgão, além 
de uma remuneração compatível com a complexidade e 
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relevância da atividade. 
Pelo princípio da eficiência busca-se essencialmente 

agilidade, rentabilidade funcional e principalmente res-
ponsabilidade no cumprimento dos deveres estabeleci-
dos a todo e qualquer agente púbico. 

O constitucionalista José Afonso da Silva (2010, 
p.673), tratando sobre o tema, destacou que “o princí-
pio da eficiência administrativa consiste na organização 
racional dos meios e recursos humanos, materiais e 
institucionais para a prestação de serviços públicos de 
qualidade com razoável rapidez e em condições econô-
micas e de igualdades dos consumidores”.

O doutrinador em Constitucional/Administrativo Ale-
xandre de Moraes (2011, p.200) traz em sua obra im-
portante esclarecimento sobre este principio:

Assim, princípio da eficiência é o que impõe 
à administração pública direta e indireta e a 
seus agentes a persecução do bem comum, 
por meio do exercício de suas competências 
de forma imparcial, neutra, transparente, par-
ticipativa, eficaz, sem burocracia e sempre 
em busca da qualidade, rimando pela adoção 
dos critérios legais e morais necessários para 
melhor utilização possível dos recursos públi-
cos, de maneira a evitarem-se desperdícios e 
garantir-se maior rentabilidade social.

Sendo assim, cabe ao Estado exercendo sua função 
legislativa incorporar o princípio da eficiência aos seus 
atos e regulamentar o instituto da avaliação periódica 
de desempenho, instrumento de extrema relevância do 
ponto de vista prático, a fim de alcançar uma boa admi-
nistração. 

4.1 ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO 
FFEDERAL E O DEVER DE EFICIÊNCIA

 
O Estatuto dos servidores públicos federais da 

União, lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, embo-
ra não traga expressamente em seu corpo normativo o 
princípio da eficiência, disciplina deveres a serem cum-
pridos pelo servidor, como também proibições funcio-
nais, trazendo de forma implícita a exigência do dever de 
eficiência na condução de suas tarefas.

Nesse sentido, artigo 116 do referido estatuto dis-
ciplina os deveres a serem observados pelo agente pú-
blico. Logo no seu inciso I, traz o dever do servidor de 
exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, 
lista ainda o atendimento com presteza, assiduidade e 
pontualidade ao serviço, usar da urbanidade com os 
usuários dentre outros.    

Com isso, nota-se que os deveres elencados no Es-

tatuto federal possuem o condão de disciplinar a atua-
ção do servidor público, almejando desta forma um bom 
desempenho da atividade pública, buscando em sua es-
sência alcançar a eficiência administrativa.

Os deveres postos na legislação são, na verdade, 
regras de condutas que devem ser observadas em qual-
quer ambiente profissional. Portanto, quando se fala em 
atividade pública, é de extrema relevância que seja leva-
do em conta à função primária do Estado que é satisfa-
zer o interesse da coletividade.

 Nessa ordem de ideais, ressalta-se que a finalidade 
imediata da imposição de tais deveres e a regulamenta-
ção de um instrumento que vise controlar essa atuação 
é manter a qualidade e o bom andamento do serviço. 

Conclui-se, desse modo, que o objetivo da imposi-
ção desses deveres é evitar a desídia do servidor no de-
sempenho de suas funções, uma atuação ineficiente e 
a falta de atenção no cumprimento de suas atribuições. 

5 CONCLUSÃO

Vimos que a função primária do Estado é garantir os 
direitos básicos do cidadão e promover a satisfação da 
coletividade. Para que isso ocorra é necessário que o 
administrador se utilize de todos os meios humanos e 
materiais a fim de trazer uma melhor qualidade e maior 
eficiência na prestação do serviço público. 

Observa-se que o capital humano ocupa um maior 
destaque na prestação do serviço, por isso é relevan-
te que esse conjunto de servidores estejam compro-
metidos com o desempenho de suas funções. Para 
esse controle é necessário um instrumento de ava-
liação periódica. 

Essa tendência de uma nova administração, reestru-
turação do Estado, voltado para a qualidade na presta-
ção dos serviços públicos, afim de satisfazer os inte-
resses do cidadão, demanda um corpo de servidores 
devidamente capacitados. 

Concluir-se, portanto, que temos uma relação de 
mutua cooperação, a administração depende dos ser-
vidores para execução das atividades, contribuindo a 
administração para a evolução do servidor, que através 
da avaliação periódica pode realizar a análise do desem-
penho do servidor no exercício de suas atribuições.

Embora o texto constitucional traga expressamente 
o instituto da Avaliação Periódica de Desempenho, sa-
be-se que para sua eficácia carece de lei complementar 
que a regulamente e o legislador, aquele investido de 
competência para criar normas, de acordo com a re-
partição de poderes, tem se mostrado omisso quanto à 
regulamentação de tal instituto. 
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Enquanto isso, temos prejudicado a concretização 
do princípio da eficiência, razão de existência da avalia-
ção periódica do servidor público federal.     

Para alcançar uma administração eficiente é neces-
sário superar a falta de estrutura da máquina pública, 
que poderá possivelmente ser solucionada ou pelo me-
nos amenizada se tivermos um maior comprometimen-
to e eficiência dos gestores públicos. 

Vale ressaltar que o texto constitucional prevê a par-
ticipação dos usuários na Administração pública, seja 
na fiscalização ou no controle. Para que essa partici-
pação se efetive, grande parte dos órgãos tem criado 
ouvidorias, sistema de disque-denúncia, visando as-
sim aproximar o Estado à sociedade. Nesse contexto 
de insatisfação, é de suma importância que os usuários 
utilizem essas ferramentas, para que o Estado tome co-
nhecimento efetivo da atuação de seus servidores.          

A palavra do momento é produtividade, o Estado 
deve buscar o alcance dos resultados. Para que isso se 
concretize é necessário existir um mecanismo de con-
trole de desempenho dos servidores, e a Administração 
proporcionar um mínimo de estrutura para a realização 
das atividades. 

Acredita-se que se tivermos um instrumento bem 
planejado, critérios bem definidos, gestores comprome-

tidos com a gestão pública, poderemos, sim, implemen-
tar o instituto da avaliação periódica, alcançando assim 
o fim desejado, que é uma boa administração com a 
prestação dos serviços públicos com mais qualidade e 
produtividade.

De todo o exposto, logo se evidencia a necessidade 
e a importância em regulamentar a Avaliação Periódi-
ca de Desempenho, já que tal instituto foi criado com o 
propósito de garantir um serviço público mais eficiente, 
na medida em que os agentes públicos estariam sendo 
avaliados periodicamente no que é tocante a sua efici-
ência e rendimento funcional.

Por conseguinte, conclui-se que não é possível afir-
mar que a regulamentação da avaliação periódica de 
desempenho seja capaz de concretizar o princípio da 
eficiência, pois requer muito mais do que uma norma 
impondo a conduta do servidor, almeja-se uma maior 
consciência por parte desse, da importância da função 
desempenhada enquanto representante do Estado.  

Portanto, o estudo teve o propósito de abrir o cami-
nho de discussões acerca do tema a fim de auxiliar a 
evolução do processo da avaliação periódica de desem-
penho, visto estarmos diante de um tema amplo que 
carece de um planejamento mais especifico, incapaz de 
ser analisado em um único trabalho acadêmico.
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Resumo
O presente artigo descreve o panorama atual do trabalho em condições análogas ao escravo e suas formas 
de enfrentamento, seja no plano internacional, seja no plano nacional, seus antecedentes e condicionantes. 
Demonstra, ainda, as influências teóricas e jurisfilosóficas quanto aos marcos que perpassam os Direitos 
Humanos e seus rebatimentos na dignidade da pessoa humana e na condição de trabalhador, aponta 
também a situação brasileira e a atuação de diferentes atores e instituições. Segundo a OIT, 12,3 milhões de 
pessoas no mundo sofrem as penas do trabalho forçado. Apenas no Brasil, conforme os dados da CPT, 25 
mil, anualmente, são submetidas ao trabalho escravo. As regiões brasileiras de maior incidência do trabalho 
escravo no meio rural e as de onde partem as suas vítimas são afetadas por diferentes problemas de ordem 
histórica, política e econômica. As conclusões são parciais, uma vez que a matéria é complexa e polêmica, 
embora as instituições e a diversidade de atores envolvidos já inseriram em sua agenda programática 
tais parâmetros e se tem buscado cada vez mais a efetivação dos instrumentos de proteção, combate e 
erradicação do trabalho em condições análogas ao trabalho escravo.

Palavras-chave: Direitos humanos. Dignidade da pessoa humana. Trabalho em condições análogas à 
escravo. 
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CURRENT BRAZILIAN OVERVIEW OF WORK IN SIMILAR CONDITIONS TO SLAVERY AND ITS 
WAYS OF FACING

Abstract
This article describes the present overview of work in conditions akin to slave and ways of coping, 
either at the international level, either at national level, their background and conditions, shows also 
the theoretical and jusrisfilosóficas influences as the landmarks that pervade Rights humans and their 
repercussions on the dignity of the human person and the worker's condition, also points the Brazilian 
situation and the role of different actors and institutions. According to the ILO, 12.3 million people 
worldwide suffer the pains of forced labor. Only in Brazil, according to the CPT data, 25,000 annually are 
subjected to slave labor. Brazilian regions with the highest incidence of slave labor in rural areas and from 
where their victims are affected by different problems of historical, political and economic. The findings 
are partial since the matter is complex and controversial, although the institutions and the diversity of 
actors involved have already entered in their agendas these parameters and has increasingly sought the 
enforcement of protective instruments, combat and eradication work in conditions akin to slavery.

Key - words: Human rights. Human dignity. Work in conditions akin to slavery.



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

28

Revista Juris Rationis, Ano 10, n.2, p. 26-41, abr./set.2017  ISSN 2237-4469

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo objetiva descrever o panorama 
atual do trabalho em condições análogas ao escravo e 
suas formas de enfrentamento na contemporaneidade 
brasileira, buscando um entendimento, seja no plano in-
ternacional, seja no plano nacional, seus antecedentes 
e condicionantes. Objetiva, ainda, demonstrar as influ-
ências teórico e jurisfilosóficas quanto aos marcos que 
perpassam os Direitos Humanos e seu assento na dig-
nidade da pessoa humana, seus rebatimentos na condi-
ção de trabalhador, por fim, apontar os marcos legais, 
caracterização brasileira, a atuação de diferentes atores 
e instituições e em alguma medida ser propositivo na 
indicação de algumas recomendações.

O século XX, em especial as décadas pós I e II Guer-
ra Mundial, representou avanços quanto à reflexão da 
humanidade e suas condições de degradação, explora-
ção e desumanidade, bem como apontou para a neces-
sária construção de marcos e parâmetros mundiais, os 
quais resultaram em inúmeros tratados, convenções e 
declarações, em especial, a Declaração Universa dos 
Direitos Humanos, em 1948, e subsequentemente, as 
Convenções Internacionais da OIT de nomes 29 e 105.  
Em 1958, acerca da eliminação do trabalho forçado. 

O desafio não só humanitário, mas no campo do Traba-
lho se mostra enorme, desafiante, complexo, controvertido 
e polêmico, longe de uma solução final, pois traz em seu 
bojo inúmeros determinantes, sejam eles de ordem econô-
mica, de ordem histórica, social e cultural e jurídica.

Ainda se presencia contemporaneamente inúme-
ras impunidades e atrocidades. O trabalhador em sua 
necessidade de subsistir e sobreviver se submete a si-
tuações de trabalho análogo ao escravo, sobretudo, o 
trabalhador rural que migra para regiões do país distante 
de sua família, sem escolaridade e tampouco conheci-
mento de seus direitos. Do outro lado, empregadores 
inescrupulosos que se utilizam da pouca fiscalização, da 
condição desfavorável e das inúmeras vantagens de um 
trabalho não decente.

Por tais razões, o presente artigo demonstra a atua-
lidade do tema, a dura realidade brasileira e a necessi-
dade de dar voz a tantos trabalhadores na condição aná-
loga a da escravidão, seja no campo teórico-científico, 
seja no campo da ação através de atores e instituições 
envolvidas e comprometidas com sua erradicação.

Dessa forma, o estudo encontra-se divido nos se-
guintes tópicos: Antecedentes históricos e contemporâ-
neos e seus determinantes; Direitos humanos, dignida-
de da pessoa humana e reconhecimento da condição de 
trabalho análogo à escravo; Marcos legais de combate 

à condição de trabalho análogo à escravo, panorama 
brasileiro do trabalho em condição análogo à escravo 
na esfera rural, - respostas institucionais; Formas de 
enfrentamento e diversidade de atores; Conclusões e 
Recomendações.

2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
E CONTEMPORÂNEOS E SEUS 
DETERMINANTES

 Sabe-se que data desde a Pré-Antiguidade o 
uso do trabalho escravo e contemporaneamente deno-
minado de trabalho análogo ao escravo, já que a so-
ciedade evolui quanto aos seus dispositivos legais no 
combate a tal realidade, existindo tal realidade, no  Egito,  
na Grécia antiga, na Roma antiga, na Europa medieval e 
nas Américas, na Ásia, mais fortemente nas Américas 
e África, com os processos de colonização e venda de 
mão de obra escrava, atingindo, assim, o Brasil cujos 
povos primitivos foram vítimas de inúmeras atrocidades 
(açoites, castigo, genocídios e penas desumanas, entre 
outros) capitaneado pelas potências, à época, inglesas, 
holandesas, francesas, espanholas e no caso brasileiro, 
a portuguesa.

Há inúmeros relatos dessa época no país quando da 
chegada dos colonizadores. Inicialmente com a tentati-
va de cristianização do povo indígena e posteriormente, 
à vinda dos negros D África para o trabalho nas lavouras 
de cana de açúcar, engenhos e tantas outras atividades 
subalternas. Nesse contexto, surgem algumas poucas 
iniciativas quanto ao combate, a que se destacar, 

 Em 1850, através da Lei nº 58 4 o Ministro 
da Justiça Eusébio de Queirós proibiu defini-
tivamente o tráfico de escravos para o Brasil. 
Em 28 de setembro de 1871 foi aprovada a Lei 
do Ventre Livre que concedeu liberdade aos 
filhos de escravos nascidos a partir daquela 
data. Já no ano de 1885 foi promulgada a lei 
dos Sexagenários que concedeu liberdade aos 
escravos com mais de 60 anos de idade. Por 
fim, no final do século XIX em 13 de maio de 
1888 foi promulgada pela Princesa Isabel a Lei 
Áurea que aboliu oficialmente a escravidão do 
Brasil (MATOS, 2012).

  Tal realidade estava perpassada por movimen-
tos civilizatórios mundiais e que, por isso, não se sus-
tentariam por muito mais tempo, sobretudo influencia-
dos pelo advento das ideias renascentistas, iluministas 
e modernas com o nascimento da ciência moderna, 
necessidades de expansão das demandas capitalistas 
em busca de novos mercados, ascensão da burguesia, 
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consolidação dos Estados-Nação, ideais liberais e ilu-
ministas que passam a acenar pela necessidade de “fu-
turos consumidores” insurgidos no seio da Revolução 
Francesa - Locke, Rousseau, Maquiavel, Descartes  e 
tantos outros-  e além disso, a construção do sujeito li-
vre, autônomo e detentor da propriedade privada (Adam 
Smith), o que o historiador Eric Hobsbawn denominou 
como uma Era das Revoluções (2010).

Decerto que alguns dispositivos legais e sociais vão 
sendo instaurados nessa nova realidade, muito embora 
com o advento da Revolução Industrial, dada na Ingla-
terra do século XVIII a exploração passa a se acentuar, 
não mais com o trabalhador “escravizado”, mas um tra-
balhador livre “assujeitado” nas palavras de Marx e En-
gels (2003). À época tais denúncias sociais, juntamente, 
com a presença caritativa da Igreja Católica propiciou a 
edição de alguns dispositivos mínimos, sejam eles: as 
Encíclicas Papais, a Rerum Novarum, que enseja um a 
ideia de justiça social e direito do trabalhador, o próprio 
Direito do Trabalho que passa a ser minimamente esbo-
çado, dentre outros. 

Contemporaneamente, Kevin Bales (2001 apud 
SAKAMOTO, 2006) diz que a escravidão moderna é 
muito mais vantajosa se comparada à antiga escravi-
dão, uma vez que seu custo de aquisição é baixo, pois 
não há compra de mão de obra “escrava”. Hoje, não há 
mais escassez porque não se depende mais do tráfi-
co negreiro, o contingente é arrematado pelo “gato”1, 
as diferenças étnicas são irrelevantes e a manutenção 
da ordem se dá pelos mesmos instrumentos: ameaças, 
violência, psicológica, coerção, física, punições exem-
plares e até assassinatos.

Diante de tal realidade, presencia-se inúmeros desa-
fios entre as demandas da sociedade em prol de um Es-
tado Social versus a demanda do capital por um Estado 
mais regulador, agora nos moldes neoliberais, datando 
do início do século XX um avanço deste primeiro com 
a edição de dispositivos protetivos em meio à fortes 
pressões e movimentos sociais engendrados no con-
texto das grandes duas Guerras Mundiais, fortalecendo 
assim, o chamado constitucionalismo social, incluindo 
os direitos fundamentais nas Constituições dos países. 
Observa-se a contribuição com o Tratado de Versalhes 
destacando em seu art 467 inciso 1º que o trabalho não 

pode ser encarado como mercadoria, ademais formali-
zou a criação da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), destinando-se à proteção do trabalho no plano 
internacional em 1948 foi proclamada pela Assembleia 
Geral da Nações Unidas a Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos.

Em que pese, a temática é polêmica, controversa e 
ainda longe de se chegar à uma solução final, pois seus 
determinantes são vários: seja de ordem econômica 
e de concentração fundiária, seja de ordem histórica, 
social e cultural e juridicamente a falta de conhecimen-
to quanto aos direitos, bem como existência ainda de 
grandes impunidades (COSTA, 2010).

3 DIREITOS HUMANOS, DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA E RECONHECIMENTO 
DA CONDIÇÃO DE TRABALHO ANÁLOGO 
À ESCRAVO

 É nos marcos do movimento internacional em 
prol dos Direitos Humanos que se condensa ainda mais 
a luta pela dignidade da pessoa humana contra qualquer 
tipo de exploração, sobretudo, em condições conheci-
das contemporaneamente como trabalho análogo ao 
escravo. Grandes pensadores contribuíram para o con-
ceito e denúncia quanto a qualquer violação à condição 
humana e sua degradação, tais como Hannah Arendt, 
os existencialistas Heidegger, Sartre, Kierkegaard, Niet-
zsche e o próprio Kant quanto parte da máxima de que 
a pessoa é sempre um fim e não um meio.  

Nesse cenário, consolida-se a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos de 1948, anteriormente já citada, 
a qual enuncia em seu artigo 1° “Todos os homens nas-
cem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados 
de razão e consciência e devem agir em relação uns aos 
outros com espírito de fraternidade”.

Inúmeras são as construções teóricas em torno do 
instituto “dignidade da pessoa humana, visualiza-se as 
citados por Brito Filho (s/d):

Konder assevera que o  fundamento dos Di-
reitos do Homem não é senão que o próprio 
homem, considerado em sua dignidade subs-
tancial de pessoa.

1 Segundo Almeida (2008), a figura do gato tem por função principal arrebanhar trabalhadores, pelo aliciamento em diferentes regiões do país, para 
os transformarem em futuros escravos. Por serem habilidosos, oferecem altos salário, muitas vezes com adiantamento em dinheiro para a família do 
trabalhador e passam a ideia de passivos e benevolentes, são conhecidos também como atravessadores. ALMEIDA,A.A. Vidas em Transe: Trabalho 
Escravo e Direitos Humanos no Brasil Contemporâneo.  Olhares e Trilhas: Uberlândia, Ano IX. N. 9. p 105-111, 2008.
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Comparato  um ser cujo valor ético é superior 
a todos os demais no mundo, que impõe para 
si um mínimo de direitos. Natural, então, que a 
dignidade seja considerada o fundamento base. 

Sarlet, para quem dignidade é “a qualidade in-
trínseca e distintiva de cada ser humano que o 
faz merecedor do mesmo respeito e conside-
ração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de 
direitos e deveres fundamentais que asse-
gurem a pessoa tanto contra todo e qualquer 
ato de cunho degradante e desumano, como 
venham a lhe garantir as condições existen-
ciais mínimas para uma vida saudável, além de 
propiciar e promover sua participação ativa e 
co-responsável nos destinos da própria exis-
tência e da vida em comunhão com os demais 
seres humanos”.

 
É nesse bojo, portanto, que se dá o reconhecimento 

no campo do trabalho das condições que afrontam à 
dignidade da pessoa humana e suas condições aviltan-
tes. Não obstante, caracterizá-lo e defini-lo ainda paira 
na trilogia sugerida por Melo e Lorentz (2011) ora de-
nominado trabalho degradante, ora desumano, ora for-
çado.

Na tentativa de esclarecer tal questão, a própria Or-
ganização Internacional do Trabalho demonstra diferen-
ças entre o trabalho degradante e escravo em que “Toda 
a forma de traba¬lho escravo é trabalho degradante, 
mas o recíproco nem sempre é ver¬dadeiro. O que di-
ferencia um con¬ceito do outro, é a liberdade” (2011).

Presencia-se em outros inúmeros dispositivos da 
OIT esta busca por melhor caracterizar essas diferenças 
citadas por Melo e Lorentz (2011) a saber: 

 
As Convenções Internacionais da OIT, rati-
ficadas pelo Brasil, de números 29 e 105. A 
Convenção Internacional da OIT n. 2926, com 
vigência nacional em 25 de abril de 1958, usa 
como sinônimos as expressões “trabalho for-
çado ou obrigatório”. 

A Convenção Internacional da OIT de n. 10527, 
com vigência nacional em 18 de jun. de 1966, 
também usa a expressão “trabalho forçado”. 
Há também a Convenção Suplementar das Na-
ções Unidas sobre a  Abolição da Escravidão, 
Tráfico de Escravos e Instituições e Práticas 
Semelhantes à Escravidão  de 1965, ratificada 
em 1966 pelo Brasil. 

O trabalho forçado ou obrigatório é definido 
pela Convenção Internacional n. 29, no art. 2º: 
Para os fins da presente Convenção, a expres-
são “trabalho forçado ou obrigatório” designa-
rá todo trabalho ou serviço exigido de um indi-
víduo sob ameaça e o art. 11 desta Convenção, 
que proíbem qualquer trabalho forçado para 
menores de idade, ainda que, nas hipóteses do 
art. 2º, letra “c”, fazendo vislumbrar um para-
doxo entre a Convenção n. 29 da OIT, vigente 
no Brasil em 25.04.58.

Para tais autores, o gênero “empregados reduzidos à 
condição análoga a de escravo”, estariam não só o tra-
balho forçado, em condições degradantes, mas também 
o trabalho desumano, em que:

O trabalho forçado ocorre quando há redução 
ou impedimento do direito de ir e vir (liberda-
de), motivado ou não por dívidas trabalhistas, 
por qualquer meio de coação física, moral, 
psicológica, etc., aplicando-se ao mesmo as 
definições das Convenções Internacionais já 
citadas.

Sendo o  trabalho em condições degradantes 
é o feito em péssimas condições de remu-
neração e de trabalho, bem como de uso de 
técnicas de punições humilhantes (mobbing 
ou assédio moral) para empregados que não 
conseguem atingir metas de vendas, tais como 
homens terem de se vestir de mulher, etc.), o 
que também inclui o sweeting system, jorna-
das tão longas (acima do permissivo legal) que 
exaurem o empregado embrutecendo a alma e 
fragilizando o corpo. Na espécie deveriam ser 
aplicadas a ele as regras dos arts. 149 do CP 
c/c art. 8º CLT38, aliadas aos princípios traba-
lhistas, notadamente da proteção e dignidade 
da pessoa humana.

E por último, o  trabalho desumano (catego-
rização proposta por este artigo) é aquele 
prestado em condições de exposição física 
ou moral além do que seria possível para um 
ser humano suportar (inciso III do art. 5º da 
CF/88: “ninguém será submetido à tortura nem 
a tratamento desumano ou degradante”. N.N), 
assim as empresas de telemarketing que exi-
gem que o empregado use o banheiro apenas 
de 5 (cinco) a 10 (dez) minutos ao dia (cha-
mada de “pausa-banheiro”), as empresas que 
concedem apenas esse intervalo ao dia para 
beber água, etc. estão incorrendo nessa práti-

4 A intersetorialidade  é a articulação de setores, saberes e experiências diversas.
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ca que, apesar de ser vedada pelas normas de 
meio ambiente laboral, porque a exacerbação 
da exposição física (e também moral) e exa-
cerbação da agressão à saúde (física e moral), 
faz com que a prática se insira no conceito ora 
proposto. Também se aplica ao mesmo a regra 
do art. 149 do CP c/c art. 8º da CLT, aliada aos 
princípios trabalhistas notadamente da prote-
ção e dignidade da pessoa humana

    No caso específico brasileiro, a dignidade da 
pessoa humana foi erigida como fundamento da Repú-
blica brasileira e, ao lado da fundamentalidade do va-
lor do trabalho, figura como elemento norteador para a 
normatização das relações entre cidadãos e o Estado, 
especialmente na esfera dos direitos sociais. 

Estabelece-se, assim, o direito fundamental ao traba-
lho digno, que é a antítese do trabalho escravo. A esfera 
de proteção a esse direito leva a situá-lo entre os direi-
tos sociais fundamentais, dos quais se extrai a Teoria do 
Direito ao Trabalho Mínimo. Segundo essa teoria, uma 
vez que os direitos são caracterizados como garantias 
mínimas, não podem ser violados ou pressionados por 
interesses econômicos ou neoliberais, estando protegi-
dos de eventuais tentativas de flexibilização, impondo-
-se um consenso inclusive de caráter transnacional.

Em última instância, assevera Flavia Piovesan (2010) 
que os direitos sociais -  na qualidade de direitos cons-
titucionais fundamentais –, são direitos irredutíveis e 
intangíveis, sendo providos da garantia da suprema rigi-
dez, o que torna inconstitucional qualquer ato que tenda 
restringi-los ou aboli-los e sendo, portanto, o trabalho 
um direito social não há como retroceder. 

4 MARCOS LEGAIS DE COMBATE À 
CONDIÇÃO DE TRABALHO ANÁLOGO À 
ESCRAVO

No plano internacional, diversos são os marcos, 
conforme já citado, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e inúmeros dispositivos que foram sendo ab-
sorvidos pelos países através de acordos internacionais 
e reconhecimento dos inúmeros tratados. Em seu artigo 
4º está demonstrado que “Ninguém será mantido em 
escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de es-
cravos serão proibidos em todas as suas formas”.

Em decorrência, portanto, de tal enunciado estabele-
ceu-se o trabalho decente como um direito fundamental 
do homem, daí se extrai em seu art 23º da DUDH:

1.Todo ser humano tem direito ao trabalho, à 
livre escolha de emprego, a condições justas 

e favoráveis de trabalho e à proteção contra o 
desemprego.

2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, 
tem direito a igual remuneração por igual tra-
balho.

3. Todo ser humano que trabalha tem direito a 
uma remuneração justa e satisfatória, que lhe 
assegure, assim como à sua família, uma exis-
tência compatível com a dignidade humana e 
a que se acrescentarão, se necessário, outros 
meios de proteção social.

4. Todo ser humano tem direito a organizar sin-
dicatos e a neles ingressar para proteção de 
seus interesses.

Há ainda o Pacto Internacional dos Direitos Econô-
micos, Sociais e Culturais firmado na XXI Assembleia 
Geral Conferência das Nações Unidas de 1966, em es-
pecífico, seus artigos 6 e 7:

ARTIGO 6º

1. Os Estados Partes do presente Pacto reco-
nhecem o direito ao trabalho, que compreende 
o direito de toda pessoa de ter a possibilidade 
de ganhar a vida mediante um trabalho livre-
mente escolhido ou aceito, e tomarão medidas 
apropriadas para salvaguardar esse direito.
2. As medidas que cada Estado Parte do pre-
sente Pacto tomará a fim de assegurar o pleno 
exercício desse direito deverão incluir a orien-
tação e a formação técnica e profissional, a 
elaboração de programas, normas e técnicas 
apropriadas para assegurar um desenvolvi-
mento econômico, social e cultural constante e 
o pleno emprego produtivo em condições que 
salvaguardem aos indivíduos o gozo das liber-
dades políticas e econômicas fundamentais.

ARTIGO 7º

Os Estados Partes do presente Pacto reco-
nhecem o direito de toda pessoa de gozar de 
condições de trabalho justas e favoráveis, que 
assegurem especialmente:

a) Uma remuneração que proporcione, no míni-
mo, a todos os trabalhadores:

i) Um salário eqüitativo e uma remuneração 
igual por um trabalho de igual valor, sem qual-
quer distinção; em particular, as mulheres 
deverão ter a garantia de condições de traba-
lho não inferiores às dos homens e perceber 
a mesma remuneração que eles por trabalho 
igual;
ii) Uma existência decente para eles e suas fa-
mílias, em conformidade com as disposições 



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

32

Revista Juris Rationis, Ano 10, n.2, p. 26-41, abr./set.2017  ISSN 2237-4469

do presente Pacto;

b) A segurança e a higiene no trabalho;

c) Igual oportunidade para todos de serem pro-
movidos, em seu Trabalho, à categoria superior 
que lhes corresponda, sem outras considera-
ções que as de tempo de trabalho e capacidade;
d) O descanso, o lazer, a limitação razoável das 
horas de trabalho e férias periódicas remune-
radas, assim como a remuneração dos feridos.

Destacam-se, também, Convenções Regionais a 
exemplo da Convenção Europeia, Americana, Africana 
e dos povos, as quais tutelam os direitos humanos, res-
peito à dignidade, condições adequadas de trabalho e 
coibição de qualquer forma de escravidão ou servidão.

Em particular, as convenções da OIT com inúmeras 
previsões legais a todas as nações membros.

Em 1930, a Convenção nº 29 da OIT, tratou sobre a 
abolição do trabalho forçado: 

   [...]
Art. 2 — 1. Para os fins da presente conven-
ção, a expressão ‘trabalho forçado ou obriga-
tório’ designará todo trabalho ou serviço exi-
gido de um indivíduo sob ameaça de qualquer 
penalidade e para o qual ele não se ofereceu de 
espontânea vontade.
 
2. Entretanto, a expressão ‘trabalho forçado ou 
obrigatório’ não compreenderá, para os fins da 
presente convenção:
 
a) qualquer trabalho ou serviço exigido em vir-
tude das leis sobre o serviço militar obrigatório 
e que só compreenda trabalhos de caráter pu-
ramente militar;
 b) qualquer trabalho ou serviço que faça parte 
das obrigações cívicas normais dos cidadãos 
de um país plenamente autônomo;
 c) qualquer trabalho ou serviço exigido de um 
indivíduo como conseqüência de condenação 
pronunciada por decisão judiciária, contanto 
que esse trabalho ou serviço seja executado 
sob a fiscalização e o controle das autoridades 
públicas e que dito indivíduo não seja posto 
à disposição de particulares, companhias ou 
pessoas privadas;
 d) qualquer trabalho ou serviço exigido nos 
casos de força maior, isto é, em caso de guer-
ra, de sinistro ou ameaças de sinistro, tais 
como incêndios, inundações, fome, tremores 
de terra, epidemias, e epizootias, invasões de 
animais, de insetos ou de parasitas vegetais 
daninhos e em geral todas as circunstâncias 
que ponham em perigo a vida ou as condições 
normais de existência de toda ou de parte da 
população;
 e) pequenos trabalhos de uma comunidade, 

isto é, trabalhos executados no interesse direto 
da coletividade pelos membros desta, traba-
lhos que, como tais, podem ser considerados 
obrigações cívicas normais dos membros da 
coletividade, contanto, que a própria popula-
ção ou seus representantes diretos tenham o 
direito de se pronunciar sobre a necessidade 
desse trabalho.
 
Art. 3 — Para os fins da presente convenção, o 
termo ‘autoridades competentes’ designará as 
autoridades metropolitanas ou as autoridades 
centrais superiores do território interessado.
 
Art. 4 — 1. As autoridades competentes não 
deverão impor ou deixar de impor o trabalho 
forçado ou obrigatório em proveito de particu-
lares, de companhias, ou de pessoas jurídicas 
de direito privado.
[...]

A Convenção de nº 105 sobre Abolição do Trabalho 
Forçado (OIT) de 1957 preconiza em seu art. 1º:

Qualquer membro da Organização Internacio-
nal do Trabalho que ratifique a presente con-
venção se compromete a suprimir o trabalho 
forçado ou obrigatório, e a não recorrer ao 
mesmo sob forma alguma:
a) como medida de coerção, ou de educação 
política ou como sanção dirigida a pessoas 
que tenham ou exprimam certas opiniões po-
líticas, ou manifestem sua oposição ideológica 
à ordem política, social ou econômica estabe-
lecida;
b) como método de mobilização e de utilização 
da mão-de-obra para fins de
desenvolvimento econômico;
c) como medida de disciplina de trabalho;
d) como punição por participação em greves;
e) como medida de discriminação racial, so-
cial, nacional ou religiosa.

A Convenção Suplementar das Nações Unidas sobre 
a Abolição da Escravidão, Tráfico de Escravos e Institui-
ções e Práticas Semelhantes à Escravidão de 1965, que 
prevê em seu art. 1º:

Cada um dos Estados Membros à presente 
Convenção tomará todas as medidas, legis-
lativas e de outra natureza, que sejam viáveis 
e necessárias, para obter progressivamente 
e logo que possível a abolição completa ou o 
abandono das instituições e práticas seguin-
tes, onde quer ainda subsistam, enquadrem-se 
ou não na definição de escravidão assinada em 
Genebra, em 25 de setembro de 1926:
§1. A servidão por dívidas, isto é, o estado ou a 
condição resultante do fato de que um devedor 
se haja comprometido a fornecer, em garantia 
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de uma dívida, seus serviços pessoais ou os 
de alguém sobre o qual tenha autoridade, se o 
valor desses serviços não for eqüitativamente 
avaliado no ato da liquidação da dívida ou se a 
duração desses serviços não for limitada nem 
sua natureza definida.
§2. A servidão, isto é, a condição de qualquer 
um que seja obrigado pela lei, pelo costume ou 
por um acordo, a viver e trabalhar numa terra 
pertencente a outra pessoa e a fornecer a essa 
outra pessoa, contra remuneração ou gratui-
tamente, determinados serviços, sem poder 
mudar sua condição.
§3. Toda instituição ou prática em virtude da 
qual:
§4. Uma mulher é, sem que tenha o direito de 
recusa, prometida ou dada em casamento, me-
diante remuneração em dinheiro ou espécie en-
tregue a seus pais, tutor, família ou a qualquer 
outra pessoa ou grupo de pessoas.
§5. O marido de uma mulher, a família ou clã 
deste têm o direito de cedê-la a um terceiro, a 
título oneroso ou não.
§6. A mulher pode, por morte do marido, ser 
transmitida por sucessão a outra pessoa.
§7. Toda instituição ou prática em virtude da 
qual uma criança ou um adolescente de menos 
de dezoito anos é entregue, quer por seus pais 
ou um deles, quer por seu tutor, a um terceiro, 
mediante remuneração ou sem ela, com o fim 
da exploração da pessoa ou do trabalho da re-
ferida criança ou adolescentes.

Há outras Convenções da OIT nos marcos regulató-
rios dos Direitos Humanos que se soma às previsões 
já postas, os quais se complementam e se destinam à 
defesa dos interesses difusos e de poluções mais vul-
neráveis, a exemplo da defesa das mulheres, jovens e 
crianças, questões de gênero e raça e tantas outras vin-
culadas às condições de trabalho.

No caso brasileiro, grande parte  dos diplomas le-
gais são frutos da adoção dos marcos legais interna-
cionais, quanto ao acolhimento das Convenções da OIT 
n.º 29 (Decreto n.º 41.721/1957) e 105 (Decreto n.º 
58.822/1966), a Convenção sobre Escravatura de 1926 
(Decreto n.º 58.563/1966) e a Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Cos-
ta Rica – Decreto n.º 678/1992); todas ratificadas pelo 
Brasil, com status normativo de leis ordinárias, plena-
mente recepcionadas pela Carta Constitucional de 1988, 
e todas contendo dispositivos que preveem a adoção 
imediata de medidas legislativas ou não necessárias 
para a erradicação do trabalho escravo. 

No tocante à constituição brasileira, tem-se em des-
taque a defesa da dignidade humana e o valor social do 

trabalho, a saber: 

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, for-
mada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
[...]
III – a dignidade da pessoa humana
IV – os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa
[...]
Art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-
-se nas suas relações internacionais pelos
seguintes princípios:
[...]
II – prevalência dos direitos humanos

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem dis-
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liber-
dade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes:

[...]

III - ninguém será submetido a tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, indepen-
dentemente de censura ou licença;
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer;
XV - é livre a locomoção no território nacional 
em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, 
nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou 
dele sair com seus bens;

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social:
I - relação de emprego protegida contra despe-
dida arbitrária ou sem justa causa, nos termos 
de lei complementar, que preverá indenização 
compensatória, dentre outros direitos;
II - seguro-desemprego, em caso de desem-
prego involuntário;
III - fundo de garantia do tempo de serviço;
II - seguro-desemprego, em caso de desem-
prego involuntário;
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmen-
te unificado, capaz de atender a suas necessi-
dades vitais básicas e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência 
social, com reajustes periódicos que lhe pre-
servem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 
vinculação para qualquer fim;
III - fundo de garantia do tempo de serviço;
V - piso salarial proporcional à extensão e à 
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complexidade do trabalho;
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacional-
mente unificado, capaz de atender a suas ne-
cessidades vitais básicas e às de sua família 
com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdên-
cia social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada 
sua vinculação para qualquer fim;
V - piso salarial proporcional à extensão e à 
complexidade do trabalho;
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto 
em convenção ou acordo coletivo;
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mí-
nimo, para os que percebem remuneração va-
riável;
VIII - décimo terceiro salário com base na re-
muneração integral ou no valor da aposenta-
doria;
VIII - décimo terceiro salário com base na re-
muneração integral ou no valor da aposenta-
doria;
IX - remuneração do trabalho noturno superior 
à do diurno;
X - proteção do salário na forma da lei, consti-
tuindo crime sua retenção dolosa;
XI - participação nos lucros, ou resultados, 
desvinculada da remuneração, e, excepcio-
nalmente, participação na gestão da empresa, 
conforme definido em lei;
XII - salário-família para os seus dependentes;
XII - salário-família para os seus dependentes;
XII - salário-família pago em razão do depen-
dente do trabalhador de baixa renda nos ter-
mos da lei;(Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 20, de 1998)
XIII - duração do trabalho normal não superior 
a oito horas diárias e quarenta e quatro sema-
nais, facultada a compensação de horários e a 
redução da jornada, mediante acordo ou con-
venção coletiva de trabalho; (vide Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1943)
XIV - jornada de seis horas para o trabalho rea-
lizado em turnos ininterruptos de revezamento, 
salvo negociação coletiva;
XV - repouso semanal remunerado, preferen-
cialmente aos domingos;
XVI - remuneração do serviço extraordinário 
superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à 
do normal; (Vide Del 5.452, art. 59 § 1º )
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, 
pelo menos, um terço a mais do que o salário 
normal;
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do em-
prego e do salário, com a duração de cento e 
vinte dias;
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados 
em lei;
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados 
em lei;
XX - proteção do mercado de trabalho da mu-
lher, mediante incentivos específicos, nos ter-

mos da lei;
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de 
serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos 
termos da lei;
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de 
serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos 
termos da lei;
XXII - redução dos riscos inerentes ao traba-
lho, por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança;
XXIII - adicional de remuneração para as ati-
vidades penosas, insalubres ou perigosas, na 
forma da lei;
XXIV - aposentadoria;
XXV - assistência gratuita aos filhos e depen-
dentes desde o nascimento até seis anos de 
idade em creches e pré-escolas;
XXV - assistência gratuita aos filhos e depen-
dentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos 
de idade em creches e pré-escolas; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 
2006)
XXVI - reconhecimento das convenções e 
acordos coletivos de trabalho;
XXV - assistência gratuita aos filhos e depen-
dentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos 
de idade em creches e pré-escolas; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 
2006)
XXVI - reconhecimento das convenções e 
acordos coletivos de trabalho;
XXVII - proteção em face da automação, na 
forma da lei;
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a 
cargo do empregador, sem excluir a indeniza-
ção a que este está obrigado, quando incorrer 
em dolo ou culpa;
XXIX - ação, quanto a créditos resultantes das 
relações de trabalho, com prazo prescricional 
de:
a)
cinco anos para o trabalhador urbano, até o li-
mite de dois anos após a extinção do contrato;
b)
até dois anos após a extinção do contrato, para 
o trabalhador rural;
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes 
das relações de trabalho, com prazo prescri-
cional de cinco anos para os trabalhadores ur-
banos e rurais, até o limite de dois anos após 
a extinção do contrato de trabalho;(Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 
25/05/2000)
a) (Revogada). (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 28, de 25/05/2000)
a) (Revogada). (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 28, de 25/05/2000)
b) (Revogada). (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 28, de 25/05/2000)
XXX - proibição de diferença de salários, de 
exercício de funções e de critério de admissão 
por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
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XXXI - proibição de qualquer discriminação no 
tocante a salário e critérios de admissão do tra-
balhador portador de deficiência;
XXXII - proibição de distinção entre trabalho 
manual, técnico e intelectual ou entre os pro-
fissionais respectivos;
XXXIII
proibição de trabalho noturno, perigoso ou in-
salubre aos menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de quatorze anos, salvo na 
condição de aprendiz ;
XXXIII - proibição de trabalho noturno, peri-
goso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)
proibição de trabalho noturno, perigoso ou in-
salubre aos menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de quatorze anos, salvo na 
condição de aprendiz ;
XXXIII - proibição de trabalho noturno, peri-
goso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalha-
dor com vínculo empregatício permanente e o 
trabalhador avulso
Parágrafo único. São assegurados à categoria 
dos trabalhadores domésticos os direitos pre-
vistos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, 
XIX, XXI e XXIV, bem como a sua integração à 
previdência social.
Parágrafo único. São assegurados à categoria 
dos trabalhadores domésticos os direitos pre-
vistos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, 
XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, 
XXXI e XXXIII e, atendidas as condições esta-
belecidas em lei e observada a simplificação 
do cumprimento das obrigações tributárias, 
principais e acessórias, decorrentes da relação 
de trabalho e suas peculiaridades, os previstos 
nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem 
como a sua integração à previdência social. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
72, de 2013).

A própria Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) 
e inúmeras legislações infraconstitucionais promovem 
à defesa da dignidade da pessoa humano e do trabalho 
digno.

Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, 
compreende-se no salário, para todos os efei-
tos legais, a alimentação, habitação, vestuário 
ou outras prestações "in natura" que a empre-
sa, por força do contrato ou do costume, for-
necer habitualmente ao empregado. Em caso 
algum será permitido o pagamento com bebi-

das alcoólicas ou drogas nocivas.

O Brasil também reconheceu no campo penal a ne-
cessidade de criminalizar e tipificar o trabalho na con-
dição análoga ao escravo através do Decreto-Lei nº 
2.848, de 07 de dezembro de 1940, e que foi alterado 
pela Lei nº 10.803, de 11 de dezembro de 2003 resultan-
do do artigo 149 do Código Penal.

Reduzir alguém a condição análoga à de escra-
vo, quer submetendo-o a trabalhos forçados 
ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a 
condições degradantes de trabalho, quer res-
tringindo, por qualquer meio, sua locomoção 
em razão de dívida contraída com o emprega-
dor ou preposto: 
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, 
além da pena correspondente à violência. 
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: 
I - cerceia o uso de qualquer meio de transporte 
por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo 
no local de trabalho; 
II - mantém vigilância ostensiva no local de tra-
balho ou se apodera de documentos ou objetos 
pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo 
no local de trabalho. 
§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime 
é cometido: 
I - contra criança ou adolescente; 
II - por motivo de preconceito de raça, cor, et-
nia, religião ou origem.

Nesses termos, em 30/11/2006 que o Supremo 
Tribunal (STF) estabeleceu que cabe à justiça federal 
a competência de instruir e julgar o crime previsto no 
artigo 149.

Percebe-se, portanto, um avanço nos marcos legais 
e inúmeros desafios quanto ao seu enfrentamento no 
plano material e nos mecanismos de execução e de pre-
venção.

5 PANORAMA BRASILEIRO DO 
TRABALHO EM CONDIÇÃO ANÁLOGO À 
ESCRAVO NA ESFERA RURAL

No Brasil, a autora Patrícia Trindade Maranhão Costa 
(2010) demonstra em estudo intitulado Combatendo o 
trabalho escravo contemporâneo: o exemplo do Brasil 
de 2010 para a OIT, determinantes que corroboram para 
os dados atuais de tal realidade no Brasil, o perfil da 
vítima, rotas e ciclos do trabalho em condições degra-
dantes e estes são mais significativos no âmbito rural 
que urbano.

Segundo a OIT, 12,3 milhões de pessoas no mun-
do sofrem as penas do trabalho forçado. Apenas no 
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Brasil, conforme os dados da CPT (Comissão Pastoral 
do Trabalho), 25 mil, anualmente, são submetidas ao 
trabalho escravo (Viana, 2007: 48). As regiões brasi-
leiras de maior incidência do trabalho escravo no meio 
rural e as de onde partem as suas vítimas são afetadas 
por diferentes problemas de ordem histórica, política e 
econômica. Segundo a autora, é necessário, portanto, 
considerar as especificidades dessas regiões, o que 
permite compreender os motivos da partida desses tra-
balhadores e a sua posterior redução à condição análo-
ga à de escravo.

O estudo ainda demonstra que diferente dos outros 
países da América Latina, no Brasil, as principais víti-
mas do trabalho escravo contemporâneo não são povos 
indígenas amazônicos, mas trabalhadores não-brancos 
(pretos e pardos) oriundos da Região Nordeste, nota-
damente, dos estados mais pobres e com menos pers-
pectiva de trabalho e emprego (RELATÓRIO GLOBAL, 
2005).

Quanto piores as condições de vida, mais dispostos 
estarão os trabalhadores a correrem os riscos do traba-
lho longe de casa. A pobreza, nesse sentido, é o prin-
cipal fator da escravidão contemporânea no Brasil, por 
aumentar a vulnerabilidade de significativa parcela da 
população, tornando-a presa fácil dos aliciadores para o 
trabalho escravo. Outro fator fundamental é a ausência 
ou insuficiência de ações do Estado Brasileiro voltadas 
para à contenção da violência no meio rural, tanto nos 
lugares de aliciamento quanto de incidência do trabalho 
escravo. 

A Região Norte aparece no estudo com a maior 
diversidade de crimes denunciados. Por exemplo, evi-
dencia a articulação de questões relativas à devastação 
ambiental, à concentração de terras em latifúndios e ao 
trabalho escravo contemporâneo.

Quanto ao perfil, o estudo demonstra que o traba-
lhador rural escravizado no Brasil é, quase na sua tota-
lidade, do sexo masculino, não-branco e com nível de 
escolaridade muito baixo. Cerca de 20% nunca chegou 
a frequentar escola e geralmente é original da Região 
Nordeste, sobretudo do estado do Maranhão.

Tal estudo demonstra de forma detalhada que 62% 
do trabalho análogo ao escravo realizado no Brasil é 
destinado a atividades ligadas à criação de gado, 18,6% 
destinado à produção de grãos (soja, algodão, milho, 
arroz, feijão, café) e 12% às atividades de produção de 
carvão.

Existe toda uma teia de aliciamento que é exercida 
pelos recrutadores e um progressivo ciclo da escra-
vidão sendo o trabalhador cativo da rede do endivida-
mento progressivo, submetidos ao isolamento afetivo, 

econômico e geográfico, os trabalhadores entram nesse 
ciclo que pode ser considerado uma espécie de suicídio, 
pois atrela o trabalhador a uma vida sem perspectivas e 
abarrotada de humilhações e violências em sucessivas 
fazendas a troco apenas de comida (FIGUEIRA, 2004, 
p.291).

Diante, portanto, de realidade tão aviltante é que se 
busca mecanismos para seu enfrentamento, temática a 
ser abordada no último tópico deste artigo.

6 RESPOSTAS INSTITUCIONAIS, 
FORMAS DE ENFRENTAMENTO E 
DIVERSIDADE DE ATORES

Percebe-se o envolvimento de diversos atores em 
busca de fornecerem respostas institucionais utilizando 
para tal, diferentes formas de enfrentamento. 

No campo internacional, visualiza-se a expansão de 
discussões em nível global, estreitamento das relações 
diplomáticas, presença e atuação em âmbito global de 
organizações sociais internacionais, a exemplo do pa-
pel exercido pelas Nações Unidas e seus escritórios em 
todo o mundo, a exemplo da Unesco, Organização Mun-
dial da Saúde, em particular, a OIT, além da participação 
e discussão entre os blocos econômicos e instituições 
da sociedade civil a exemplo do Fórum Mundial Social, 
Greenpeace, Cruz Vermelha, Médicos sem Fronteiras, 
entre outros, que de forma direta ou indireta perpassam 
as condições de trabalho análogo à escravidão.

No campo brasileiro, o arcabouço trazido pela Carta 
Magna de 1988 influenciado pelas diretrizes em torno da 
defesa dos Direitos Humanos, expressos na dignidade 
da pessoa humana, tem se consolidado em praticamen-
te todos os âmbitos da vida em sociedade, sejam eles, 
os segmentos da sociedade civil, público e governa-
mental, jurídico e empresarial, em que, inúmeros meca-
nismos têm sido fortalecidos, a saber:

a) Atores sociais e instituições da sociedade civil
A sociedade civil se articula em meio a inúmeros 

movimentos da sociedade, trazendo consigo uma ca-
racterística interessante que é a junção de muitas de-
mandas sociais em torno dos grupos vulneráveis, por 
exemplo, a mulher que se submente ao trabalho análogo 
à escravidão, assim como crianças, idosos, jovens e 
tantos outros grupos, com destaque ao Repórter Bra-
sil, Observatório Social, CUT, Pastoral da Terra, entre 
outros.

Tais atores exercem e tem exercido papel central 
nesta temática seja quanto às denúncias, seja quanto 
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ao fortalecimento e empoderamento de seus indivídu-
os através da pressão social para criação de políticas 
públicas, emprego e renda, cooperativismo e empreen-
dedorismo social.

A Ong Repórter Brasil em seu site elenca por obje-
tivos:  

a) Combater todo e qualquer tipo de injustiça 
e violações aos direitos fundamentais do ser 
humano, insurgindo-se contra a degradação 
dos recursos naturais e do meio ambiente, b) 
Desconstruir o discurso dominante sobre o de-
senvolvimento, problematizando a exploração 
ilegal do trabalho, o desrespeito aos direitos 
humanos e ao meio ambiente nas cadeias pro-
dutivas do agronegócio, além de questionar o 
atual sistema de propriedade e de utilização da 
terra. c) Fortalecer a livre atuação de movimen-
tos sociais e organizações da sociedade civil 
que se dedicam a eixos de trabalho afins aos 
da Repórter Brasil, d) Promover a educação e a 
comunicação como meios para a transforma-
ção social e a construção de uma sociedade 
justa e igualitária, e) Atuar na prevenção e na 
erradicação do trabalho escravo e de todas as 
formas de exploração do trabalhador, visando 
à garantia e à proteção de seus direitos, f) Es-
tabelecer canais diretos de contato e de atu-
ação junto a potenciais vítimas dos impactos 
socioambientais decorrentes do atual modelo 
de desenvolvimento, produção e consumo, de 
forma a ampliar o conhecimento sobre seus 
direitos fundamentais e a garantir o efetivo res-
peito a esses direitos por parte do Estado e da 
sociedade civil, g) Denunciar práticas de agen-
tes econômicos, políticos e sociais que violam 
direitos humanos e/ou degradam o meio am-
biente, bem como daqueles que se beneficiam 
direta ou indiretamente desses processos pro-
dutivos, no sentido de inviabilizar tais práticas 
socioambientais não sustentáveis, ,h) Produzir 
conhecimento e disseminar informações que 
contribuam para a formulação de políticas pú-
blicas, atuando politicamente com o objetivo 
de mobilizar a estrutura e a legitimidade do 
Estado para a garantia dos direitos humanos 
e a preservação do meio ambiente, i) Fomentar 
e fortalecer esferas de controle e participação 
social com o objetivo de assegurar o respeito 
aos direitos humanos e trabalhistas e a preser-
vação do meio ambiente, além do trabalho de 
pesquisa e cientifico que tem realizado sobre a 
temática. (REPORTES BRASIL, 2016).

No caso da Comissão da Pastoral da Terra desde 
1997, a CPT promove uma campanha de prevenção e 
combate ao trabalho escravo intitulada “De olho aberto 
para não virar escravo!”, tendo os estados do Pará, Mato 
Grosso, Maranhão e Tocantins como principais áreas de 

atuação. A Campanha tem o apoio de materiais didáti-
cos voltados para trabalhadores rurais sujeitos a contra-
tação, para a orientação dos monitores da Campanha e 
para a sociedade.

A Central Única dos Trabalhadores (CUT), principal 
entidade sindical do país, no ano de 2008, através do 
Instituto Observatório Social (IOS), tornou-se signatá-
ria do Pacto Nacional Pela Erradicação do Trabalho Es-
cravo, sendo esse o resultado de um acordo em que 
empresas, entidades representativas e organizações da 
sociedade civil comprometem-se a defender os direi-
tos humanos, eliminar o trabalho escravo nas cadeias 
produtivas e auxiliar na inclusão no mercado de traba-
lho pessoas resgatadas de condições degradantes de 
trabalho, propondo-se, ainda, a monitorar e gerar rela-
tórios sobre as ações empreendidas pelos signatários 
voltadas para a erradicação do trabalho escravo no 
Brasil e provocar intercâmbio dessas informações entre 
as empresas e sindicatos envolvidos. Nesse intuito que 
desenvolveu uma plataforma eletrônica para o monito-
ramento das ações dos signatários do Pacto, a partir da 
autodeclaração das entidades. Atualmente, o Comitê de 
Coordenação e Monitoramento do Pacto pela Erradica-
ção do Trabalho Escravo é composto pela OIT, Ethos, 
Repórter Brasil e IOS/CUT.

b) Atores e instituições públicas
No campo governamental, pode-se elencar tanto o 

papel do executivo quanto do legislativo, este último, 
ainda tímido quanto ao combate de tais situações.

O lançamento do Plano Nacional para Erradicação 
do Trabalho Escravo constituiu um marco importante no 
combate à escravidão contemporânea no Brasil. Já na 
sua segunda versão, o plano que teve início com a pri-
meira versão em março de 2003, muito colaborou para 
o combate e a repressão do trabalho escravo. 

Em 17 de abril de 2008, foi aprovada a segunda ver-
são do Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Es-
cravo38, além de incorporar os 05 anos de experiência 
obtida na vigência da versão anterior, introduz agora, 
modificações que decorrem de reflexões permanentes 
sobre as mais variadas frentes que lutam contra a viola-
ção dos Direitos Humanos. 

O Ministério do Trabalho em 1995 cria o Grupo Es-
pecial de Fiscalização Móvel o GEFM coordenado pela 
Secretária de Inspeção do Trabalho e lança mão de me-
didas de fiscalização, combate e repressão e na grande 
maioria as ações são sigilosas e resultantes de denún-
cias recebidas.

Em outubro de 2004, por meio de portaria nº 540 
criou o “Cadastro de Empregadores que tenham man-
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tido trabalhadores em condições análogas à de escra-
vo”, que contém o nome de pessoas físicas e jurídicas 
flagradas pela fiscalização, ficando conhecido como a 
“Lista Suja” e atualmente já contém 340 nomes.

Outras medidas através de políticas públicas de em-
prego e renda tem sido utilizada, a saber:

Assistência Emergencial: nos casos em que 
o empregador não assume de imediato a res-
ponsabilidade, o Ministério do Trabalho e Em-
prego encarrega-se também da assistência 
emergencial aos trabalhadores resgatados. 
São providenciadas alimentação e hospeda-
gem, enquanto perdurar a ação fiscal. Por meio 
desta ação, inscrita no Plano Plurianual do 
Governo Federal e com recursos garantidos no 
orçamento, o Ministério pode ainda custear o 
transporte dos trabalhadores aos seus locais 
de origem.
Seguro-Desemprego Especial: com a publi-
cação da Lei nº. 10.608/2002, o trabalhador 
resgatado da condição análoga à de escravo 
conquistou o direito de receber três parcelas 
do seguro-desemprego, no valor de um salá-
rio mínimo cada, e de ser encaminhado, pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, para quali-
ficação profissional e recolocação no mercado 
de trabalho, por meio do Sistema Nacional de 
Emprego – SINE.
Intermediação de mão-de-obra rural: bus-
cando dar efetividade ao dispositivo da Lei 
10.608/2002 que versa sobre o encaminha-
mento à intermediação de mão-de-obra do 
trabalhador rural beneficiado com o seguro-de-
semprego, além de prevenir o aliciamento, mo-
mento extremamente importante da cadeia de 
eventos que leva ao trabalho escravo, o MTE, 
com um projeto iniciado em 2007, entre sete 
municípios dos estados do Maranhão, Pará e 
Piauí, deixa à disposição do empregador um 
meio de encontrar os trabalhadores que sua 
atividade produtiva demandar, de acordo com 
perfil ocupacional que poderá ser estabelecido 
previamente à contratação junto aos centros 
de intermediação (SINE). Tal medida tem como 
objetivo proporcionar o encontro entre a de-
manda por mão-de-obra e a força de trabalho, 
tornando desnecessária a figura do aliciador 
popular (gato), fomentando a adoção de prá-
ticas trabalhistas em acordo com a legislação.
Prioridade de inserção no Programa Bolsa Fa-
mília: desde dezembro de 2005, o Ministério do 
Trabalho e Emprego e o Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome (MDS) 
firmaram um termo de cooperação que prevê 
o acesso prioritário dos trabalhadores resga-
tados ao programa federal de transferência de 
renda denominado Bolsa Família.
Inclusão no Programa Brasil Alfabetizado:  com 
a parceria do Ministério da Educação (MEC), 
dos estados, municípios, organizações da so-

ciedade civil e instituições de ensino superior, 
os trabalhadores resgatados pelo MTE, serão 
incluídos em turmas alfabetização dentro do 
programa Brasil Alfabetizado.
Sistema de Acompanhamento e Combate ao 
Trabalho Escravo (SISACTE):  o MTE e a OIT 
implantaram no final de 2006 o Sistema de 
Acompanhamento e Combate ao Trabalho Es-
cravo (SISACTE). Permite registrar denúncias 
de trabalho escravo apresentadas ao MTE e da-
dos das operações de fiscalização realizadas. 
Constitui instrumento relevante para o moni-
toramento de fluxos migratórios de mão-de-
-obra. Seu objetivo é se tornar um instrumento 
de integração de instituições estatais e não 
governamentais envolvidas com a erradicação 
do trabalho escravo. Facilita ainda as consultas 
aos dados gerados com a execução das ações, 
com o processamento rápido de relatórios e 
estatísticas sobre o tema. (BRASIL, 2017).

No campo legislativo, tramita a PEC 438, desde 
2001, conhecida como a “Segunda Lei Áurea”, a qual 
prevê punição severa para quem patrocina a escravidão. 
No entanto, ainda tem enfrentado opositores que temem 
que a expropriação de terras seja aplicada de forma ar-
bitrária, prejudicando não apenas o proprietário, mas 
toda a sua família, além da forte pressão exercida pela 
bancada ruralista.

c) Atores Empresariais
No campo dos atores empresariais, a Lista Suja foi 

um marco de observância para o campo privado e capi-
taneado pelo Instituto Ethos, Empresas e cria em 2011 
o Marco de Referência Direitos Humanos na Perspec-
tiva do Trabalho Decente trazendo, portanto, o debate 
sobre   as responsabilidades do setor empresarial em 
relação aos direitos e respectivas agendas foram cria-
das em parceria com a Inter-American Foundation(IAF). 
O instituto produziu a série histórica da pesquisa Perfil 
Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas 
do Brasil e Suas Ações Afirmativas e um conjunto de 
manuais para ajudar as empresas no desenvolvimento 
de práticas para a promoção da equidade de gênero e 
raça, bem como a inclusão de pessoas com deficiência.

A participação do trabalhador e sua consciência nes-
se campo deve ser maior para que, assim, se efetive as 
diretrizes acima citadas e que se elimine qualquer tipo 
de condição degradada, humilhante e desumana.

d) Atores e Instituições Jurídicas 
Quanto aos atores jurídicos encontra-se a atuação 

da Justiça do Trabalho através de previsão normativa 
dada pela EC 45, analisada as devidas necessidades, 
os Tribunais Regionais do Trabalho poderão instalar a 
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“Justiça itinerante”:

Art. 115, § 1º: Os Tribunais Regionais do Tra-
balho instalarão a justiça itinerante, com a 
realização de audiências e demais funções de 
atividade jurisdicional, nos limites territoriais 
da respectiva jurisdição, servindo-se de equi-
pamentos públicos e comunitários.”   Possibili-
tando assim, a Justiça se descolar para lugares 
mais remotos e precários quanto ao acesso à 
justiça, normalmente em ônibus adaptados, 
sobretudo, no que concerne ao trabalho rural. 

No tocante ao julgamento de crimes a competência 
da Justiça do Trabalho foi afastada pelo STF50 no jul-
gamento da ADI 3684-0. Nessa decisão, foi reafirmada 
a competência já traçada no inciso VI do artigo 109 da 
Constituição Federal, ou seja, caberia à Justiça Federal o 
julgamento de crimes contra a organização do trabalho.

No caminho de se afirmar cada vez mais, tem-se a 
atuação dos Ministério Público da União (MPU), norma-
tizado como "instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis", é composto, na área laborativa, 
pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). Este, ao seu 
turno, tem a função de atuar judicialmente e extrajudicial-
mente na defesa dos direitos coletivos e individuais cuja 
competência seja da Justiça do Trabalho (arts.127 e 128 – 
CR), tendo atualmente especial atenção nas questões rela-
tivas à erradicação do trabalho infantil, do trabalho forçado 
e escravo, bem como no combate a quaisquer formas de 
discriminação no mercado de trabalho.

Em 2012, o MPT cria a Coordenadoria Nacional de 
Erradicação do Trabalho Escravo (CONAETE), cuja fina-
lidade é de erradicar o trabalho análogo ao de escravo 
e coibir o trabalho degradante, resguardando o direito à 
liberdade, à dignidade no trabalho, zelar pelas   garantias 
decorrentes da relação de emprego, bem como agregar 
valores a ações em andamento, como, por exemplo, as 
ações realizadas pelo Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel (GEFM).

Para tanto, tem feito uso de instrumentos que vi-
sam propiciar a imediata efetividade às garantias 
constitucionais e trabalhistas aos trabalhadores resga-
tados, tornando-se assim aliados de primeira hora no 
combate a práticas anti-trabalhistas, que visam a su-
per valorização do capital em detrimento da fragilidade 
econômica, política e social de milhares brasileiros, 
quais sejam:   a Ação Anulatória (judicial);  Ação Civil 
Pública (judicial); a Ação Preventiva (extrajudicial); o 
Inquérito Civil Público (extrajudicial);  Termo de Ajuste 
de Conduta (extrajudicial).

7 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

À guisa de conclusões, estão são parciais, pois se 
está longe de resolver questão tão atual e ao mesmo 
tempo tão remota que é a questão da Escravidão em 
nossa sociedade.

Não obstante, o presente estudo revelou alguns 
avanços quanto à matéria, sobretudo, no quesito da 
legalidade, mas ao mesmo tempo, revelou inúmeras si-
tuações de ilegalidade, o que demonstra ser tema tão 
contraditório e polêmico, sobretudo, a de se considerar 
os dados apontados da realidade brasileira.

Demonstrou a atual construção e a busca de conso-
lidação dos inúmeros dispositivos jurídicos e humanitá-
rios elencados seja no plano internacional e nacional, e, 
sobretudo, a necessária vivência cotidiana no combate 
às situações de trabalho análogos a escravo, tanto no 
âmbito rural quanto no urbano.

 Faz-se mister apontar algumas recomendações 
aos atores e instituições envolvidas, sejam elas:

a) Atores sociais e instituições da sociedade Civil
Recomenda-se a continuada atuação advindos dos 

movimentos sociais e da atuação das instituições não 
governamentais, que continuem a contribuir com es-
tudos e pesquisas, que incentivem cada vez mais, al-
ternativas de vida, reconhecimento e efetivação dos 
direitos difusos e trabalhistas e sobretudo, incentive a 
autonomia, avanço e consciência política e participação 
da sociedade civil.

b) Atores e instituições públicas
No campo público, que haja constate fiscalização, 

governança e transparência por parte da população nas 
ações governamentais dessa monta, através da expan-
são das políticas públicas e a consequente inserção 
dos mecanismos protetivos referentes à dignidade da 
pessoa humana e ao direito ao trabalho decente, bem 
como, ampliação de oportunidades para as minorias e 
que se melhore a infraestrutura do Ministério do Traba-
lho e as condições de trabalho dos auditores trabalhis-
tas nas atividades de fiscalização e combate.

No campo do Legislativo, que haja uma pressão 
maior, visibilidade quanto à essa questão e avanço po-
lítico no enfrentamento dos interesses contrários ao 
maior endurecimento de penas.

c) Atores Empresariais
No campo empresarial, que se busque uma maior 

divulgação, adesão por parte das empresas e empre-
gadores, sobretudo, no quesito prevenção e freios ao 
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lucro a todo custo, além de uma maior conscientização 
e participação de trabalhadores.

d) Atores e instituições jurídicas 
Quanto à Justiça Trabalhista, já houve grandes avan-

ços nesde quesito, além do que já está estabelecido na 
agenda atual do judiciário como um todo, no entanto, 
há que se buscar sempre, nesta seara, a celeridade no 
julgamento de ações e na ampliação do acesso à justiça, 
sobretudo, nos recantos mais longínquos do país.

No que se refere à atuação dos MPT ś, que os me-
canismos atuais utilizados no combate à erradicação ao 
trabalho em condições de trabalho escravo possam se 
tornar mais efetivos e eficazes, os quais irão depender 
sobretudo da atuação legislativa no tocante ao endureci-
mento das penas e controle.

Diante das conclusões parciais e recomendações, 
espera-se contribuir com as discussões acerca do tema 
e que outros trabalhos possam surgir a partir das refle-
xões e descrições elencadas no presente artigo.
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Resumo
A presente pesquisa propõe uma análise sobre a Justiça Restaurativa como novo método eficaz de resolução de 
conflitos, diante da realidade caótica do sistema jurídico-penal brasileiro, após o decurso de um processo penal 
longo, ineficiente e incapaz de promover a ressocialização dos apenados. O Estado democrático e humanitário 
de direito estabelece comando imperativo do devido processo legal, da celeridade e da razoável duração do 
processo com o propósito de ver concretizados os objetivos da República Federativa do Brasil, com fulcro na 
Constituição Federal de 1988. A Justiça pacificadora age com princípios definidos com a finalidade de lançar 
novo olhar para os conflitos na área penal de uma maneira pacífica, com uma cultura de paz, em que a vítima 
deixa de ser um componente neutralizado, o ofensor passa a ter responsabilidades nas questões que provocou 
e os membros da comunidade se apresentam com forte compromisso de apoiar os programas. Os resultados 
apontam para a viabilização do contato entre o ofensor e a vítima, com metodologia simples que principia 
no exame da justiça do reconhecimento até a proteção constitucional cidadã, a fim de buscar um acordo 
de reparação entre as partes para solucionar o caso, com fundamentos imperativos da Constituição vigente, 
tornando o processo de restauração mais eficaz e equilibrado e mostrar a aplicação da Justiça Restaurativa como 
meio alternativo do evento conflituoso, haja vista seu caráter preventivo, a fim de extinguir as consequências do 
crime e as relações sociais por ele afetadas, buscando estabelecer o diálogo como procedimento indispensável. 

Palavras-chave: Justiça Restaurativa. Resolução de Conflitos. Reparação.
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THE EFFECTIVENESS OF RESTORATIVE JUSTICE IN CONFLICT RESOLUTION IN 
CRIMINAL FIELD

Abstract
The present research proposes an analysis on Restorative Justice as a new effective method of conflict 
resolution, faced with the chaotic reality of the Brazilian criminal justice system, after a long, inefficient 
and incapable criminal proceedings of promoting the resocialization of the victims. The democratic and 
humanitarian state of law establishes imperative command of due process of law, speed and reasonable 
length of the process with the purpose of realizing the objectives of the Federative Republic of Brazil, 
with fulcrum in the Federal Constitution of 1988. The peace justice acts with defined principles with the 
purpose of launching a fresh look at conflicts in the criminal area in a peaceful way, with a culture of peace, 
where the victim ceases to be a neutralized component, the offender becomes responsible for the issues 
it has provoked, and the members of the community present themselves with a strong commitment to 
support the programs. The results point to the viability of the contact between the offender and the 
victim, with a simple methodology that begins in the examination of the justice of the recognition until 
the citizen's constitutional protection, in order to seek a reparation agreement between the parties to 
resolve the case, with imperative grounds of the current Constitution, making the restoration process 
more effective and balanced and show the application of Restorative Justice as an alternative means of 
the conflict event, given its character In order to extinguish the consequences of the crime and the social 
relations affected by it, seeking to establish dialogue as an indispensable procedure.

Keywords: Restorative Justice. Conflict Resolution. Repair.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho surge da indispensabilidade premente 
da sociedade buscar soluções eficientes e eficazes com 
foco em toda a comunidade preocupada com a crescen-
te onda de ataques, choques, conflitos dos mais variados 
tipos, a exemplo de conflitos raciais, penais e sociais que 
afligem todo o contingente humano e em qualquer lugar 
do mundo. Urge, por sinal, para que se proporcione um 
equilíbrio desta sociedade, a mudança de cultura criminal 
ou transformação das futuras gerações com nova postura, 
capazes de promover a pacificação da humanidade, frente 
a imprescindibilidade da convivência em um ambiente sa-
lubre em todos os sentidos, primordialmente ético. 

A Justiça Restaurativa na esfera criminal propõe desa-
fios como resolução pacífica de conflitos, haja vista os pro-
blemas sociais enfrentados pelos atores desse cenário: o 
ofensor e a vítima, bem como seus respectivos reflexos na 
sociedade. Digno de reparo, o Sistema Penal não traz sa-
tisfação à sociedade, gerando insegurança e aumentando 
a violência e a criminalidade no seio social numa proporção 
indiscutível. 

Em razão disso, o Sistema Penitenciário do país revela 
uma precariedade, incentivando a utilização de novos mé-
todos de resolução de conflitos, a fim de extinguir as con-
sequências do crime e as relações sociais por ele afetadas. 
E por isso, busca-se revelar a importância da aplicação 
desse tipo de procedimento entre vítima e ofensor, a fim de 
estabelecer uma reparação, sendo prescindível a atuação 
direta do Poder Judiciário. 

Sustentando esse pensamento de pacificação, impor-
ta destacar que a aplicabilidade desse método resolutivo 
abrange os crimes ou infrações penais leves aos de maior 
potencial ofensivo, ainda que no Brasil não haja compreen-
são sedimentada da estrutura imprescindível para dirimir 
as situações conflituosas de maior complexidade.

Nesse contexto, no segundo capítulo da presente pes-
quisa, será abordada a definição das transformações bali-
zadoras da justiça restaurativa no mundo e no Brasil, desde 
o seu surgimento, raízes e marcos históricos até o início 
dos estudos e debates das propostas em solo da Repúbli-
ca Federativa do Brasil.

O capítulo seguinte apresenta os princípios da justiça 
restaurativa, seus sustentáculos, os pilares da justiça res-
taurativa, quais sejam: o foco no dano cometido, a promo-
ção do engajamento ou participação dos componentes do 
processo ou programa. Continuando, para fundamentar na 
Constituição Federativa do Brasil de 1988, os fundamentos 
constitucionais apontam para o desaguar de todo o estudo 
realizado, para que o método de pesquisa seja qualificado. 
Por fim, nessa seção, tem-se o embasamento e a neces-

sária proteção de uma nova cultura penal brasileira, pon-
to crucial para o desenvolvimento das futuras pesquisas 
científicas. 

O capítulo quatro mostra a proposta da justiça restau-
rativa como redução de conflito e extensão protetiva, com 
análise acerca da possibilidade de ressocialização daque-
les que estão em processo em que as causas envolvem a 
possibilidade de aplicação da justiça restaurativa. 

Por fim, será abordada a aplicabilidade da justiça res-
taurativa na lide penal brasileira, o cotejo entre a justiça 
restaurativa versus justiça retributiva e os benefícios da 
justiça restaurativa na relação entre os fatores ou fenôme-
nos contributivos do programa.

A metodologia consistirá em estudo científico, com 
delineamento bibliográfico, através do método indutivo, 
partindo-se do estudo da Justiça restaurativa, tecendo co-
mentários pormenorizados até o elemento genérico pos-
sível, para satisfazer o método escolhido, partindo-se do 
particular para o nível mais complexo concebível.

A fonte de informação será bibliográfica, com cobertu-
ra suficiente para permitir o alcance dos problemas elen-
cados e a confirmação da hipótese, com a coleta de dados 
sobre as informações e dados sobre a Justiça Restaurativa 
no Brasil e no mundo, no site do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística, Conselho Nacional de Justiça – CNJ 
e Instituto Brasileiro de Ciência Criminais – IBCCRIM, so-
bretudo, de contribuições imprescindíveis dos autores e 
tradutores sobre a temática.

2 DEFINIÇÃO DAS TRANSFORMAÇÕES 
BALIZADORAS DA JUSTIÇA 
RESTAURATIVA NO MUNDO E NO 
BRASIL

Neste instante, o estudo não se preocupa com a reali-
dade da casuística oriunda do litígio penal que se formou 
entre o Estado, com seu jus puniendi – direito de punir (CA-
PEZ, 2009, p. 1), em oposição com o ofensor da norma 
penal, aquele “em substituição às partes,” (CINTRA; GRI-
NOVER; DINAMARCO, 2011, p. 29), quando se tratar da na-
tureza pública incondicionada. Ao contrário, sob o aspecto 
da origem da Justiça restaurativa, trata-se unicamente da 
problemática da descrença da sociedade em um modelo 
que visa alertar e conscientizar das necessidades e papéis 
de todos os atores deste palco: o ofensor, a vítima e a co-
munidade (ZEHR, 2008, p. 170:1).

As práticas restaurativas representam uma nova moda-
lidade de resolução de conflitos baseada no pressuposto 
de que a decisão feita por meio de um diálogo entre os in-
tegrantes deste cenário, estabelecerá tanto uma reparação 
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1  Cf. URL: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62272-justica-restaurativa-o-que-e-e-como-funciona . Acesso em: 19.10.2015. 
2  Cf. URL: http://www.mediare.com.br/2016/03/01/justica-restaurativa-e-mediacao-de-conflitos/ . Acesso em: 19.10.2016

de danos em decorrência do fato ilícito, bem como atuar 
no que concerne à repetição daquela prática delituosa, a 
fim de evitá-la, tornando, desta forma, a justiça restaurativa 
uma alternativa não punitiva com “oportunidades de apren-
dizado e crescimento, estejam ou não definidas como cri-
mes” (ZEHR, 2008, p. 172). 

Segundo Zehr (2012, p. 49), “Justiça Restaurativa é 
um processo para envolver tanto quanto possível, todos 
aqueles que têm interesse em determinada ofensa, num 
processo que coletivamente identifica e trata os danos”. 
Dessa forma, importa ressaltar que as práticas restaurati-
vas oferecem um sistema estruturado para dirimir conflitos 
e essa aplicação pode se dar de três formas, quais sejam: 
encontro vítima-ofensor; conferência de grupos familiares; 
e pelos círculos de justiça restaurativa.

De acordo com Bianchini (2012, p. 145), “ao se apli-
car a Justiça Restaurativa, o foco deve estar premente 
nos objetivos fundamentais, para que a atuação e os 
resultados restaurativos sejam de fato alcançados”. As-
sim, essas práticas fundadas na restauração e não na 
retribuição transformam os conflitos em uma oportu-
nidade de o ofensor e a vítima exporem os sentimentos 
causados em razão do evento danoso que deu origem 
ao procedimento da aplicação da justiça restaurativa. 

Torna-se necessário, aos olhos de Bianchini (2012, 
p. 140), “destacar que abordagem do crime busca a res-
tauração do status quo ante, mas não de forma absolu-
ta, pois não intenciona apagar o fato”. Essa retratação 
tem como finalidade, devolver a vítima o equilíbrio men-
tal e psicológico advindo do crime cometido, na qual é 
feito de forma pacífica, a fim de promover a seguran-
ça social e sua respectiva pacificação, haja vista que o 
meio social – a comunidade também figura como polo 
na prática restaurativa. 

2.1 O SURGIMENTO DA JUSTIÇA 
RESTAURATIVA NO MUNDO

A Justiça Restaurativa tem as suas origens primá-
rias oriundas do Canadá e da Nova Zelândia há mais de 
10 anos, trazendo uma nova modalidade de resolução de 
conflitos no âmbito criminal a fim de promover a paz social 
em detrimento de crimes e suas possíveis consequências 
na sociedade. Tal modalidade tem cultura anglo-saxônica, 
cuja aplicação no Brasil encontra-se em fase experimental, 

de acordo com o Congresso Nacional de Justiça – CNJ1.

A justiça restaurativa procura equilibrar o aten-
dimento às necessidades das vítimas e da co-
munidade com a necessidade de reintegração 
do agressor à sociedade. Procura dar assistên-
cia à recuperação da vítima e permitir que todas 
as partes participem do processo de justiça de 
maneira produtiva (United Kingdom – Restorati-
ve Justice Consortium, 1998).
Um processo restaurativo significa qualquer 
processo no qual a vítima, o ofensor e/ou qual-
quer indivíduo ou comunidade afetada por um 
crime participem junto e ativamente da reso-
lução das questões advindas do crime, sendo 
frequentemente auxiliados por um terceiro in-
vestido de credibilidade e imparcialidade (United 
Nations, 2002)2 (ALMEIDA, 2016, sem página).

Essa resolução de conflitos no âmbito criminal traz 
uma proposta de mediação entre o ofensor e a vítima, em 
um mesmo ambiente, com a finalidade de gerar uma con-
venção entre as partes, sem caráter estritamente punitivo. 
Caracteriza-se também por ser um método, onde a natu-
reza de sanção impositiva pelo Estado perante o Código 
Penal vigente se extingue e o objetivo principal é a solução 
entre os envolvidos e realizar a reinserção do ofensor na 
comunidade, que “traz melhores resultados no controle da 
criminalidade do que o controle social formal” (BIANCHINI, 
2012, p. 151).

Por uma ordem natural, os primeiros habitantes são de 
origem indígena em diversos locais onde se percebe influ-
ências dos eventos restaurativos. Filgueira (2013, p. 144) 
antes de destacar os países que estão com a implantação, 
informa em dissertação de mestrado que os primórdios, 
outrora surgirem no final do século XIX, já havia sinais de 
sua aplicação no seio das comunidades indígenas, com 
conteúdo selecionado da aquisição de costumes passado 
de geração em geração e metodologia submetida a rigo-
rosos processos de aprendizagem na tribo, culturalmente 
levando-se adiante as crenças, os costumes, os mitos e 
as lendas. 

Bianchini (2012, p. 99) trata da origem histórica da Jus-
tiça Restaurativa, “no final do século XIX, em decorrência 
de conflitos entre trabalhadores das estradas de ferro dos 
Estados Unidos da América” Com base no levantamento 
histórico, sua literatura descreve as relevantes manifesta-
ções da seguinte maneira: Em 1970, nos Estado Unidos, o 
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objetivo era resolver pequenos delitos, com a participação 
de mediadores no processo de resolução; Em 1976 foi a 
vez da Europa, para tratar dos conflitos sobre propriedade; 
Em 1980, a Austrália implementa a Justiça Restaurativa 
com a instalação de Centros experimentais, além de ou-
tros países como África do Sul, Argentina, Áustria, Bélgica, 
Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Espanha, Holanda, Méxi-
co, Noruega, Portugal, Reino Unido, Paraguai. (BIANCHINI, 
2012, p. 101).

Alusivo à modalidade restaurativa, reflete Bianchini 
(2012, p.101), que “apesar das manifestações ao longo do 
século XX, foi com a adesão da Nova Zelândia em 1988 que 
o processo da Justiça Restaurativa passou a ganhar maior 
força no mundo”. A partir daí, os neozelandeses iniciaram 
as resoluções de conflitos que diziam respeito à criminali-
dade local, com a inclusão do seio familiar nas chamadas 
reuniões restaurativas, onde compareciam a vítima e a co-
munidade, o infrator e sua família, a polícia e um assistente 
social, dando origem a Justiça Restaurativa. 

No Brasil, esse modelo restaurativo percebe diversos 
projetos para que a modalidade seja implementada, na qual 
depara-se em experimentação, conforme explana Bianchi-
ni (2012, p. 105:6):

Em 13 de agosto de 2004 foi fundado o Nú-
cleo de Estudos em Justiça Restaurativa na 
Escola AJURIS, um espaço para discussão 
da matéria. Já em março de 2005, pelo Pro-
grama das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento – PNUD e o Ministério da Justiça 
foi criado o projeto “Promovendo Práticas 
Restaurativas no Sistema de Justiça Brasi-
leiro”, o qual passou a incentivas o desen-
volvimento da Justiça Restaurativa em Porto 
Alegre, Brasília, São Caetano do Sul e São 
Paulo. Nas duas últimas a atuação é feita 
principalmente em escolas, sendo que em 
Porto Alegre o trabalho é focado nos casos 
da justiça da infância e juventude; em Brasí-
lia, já se pratica a Justiça Restaurativa com 
infratores adultos. É nessa fase que se inicia 
o programa “Justiça para o Século 21” que 
passa a aplicar e divulgar a abordagem em 
questão (BIANCHINI, 2012, p. 105:6).

Portanto, esse programa assegura a noção de Zehr 
(2012, p. 44), que a finalidade é de utilizar a Justiça 
Restaurativa como medida de reparação do dano, bem 
como detém um caráter preventivo, cuja finalidade além 
de enfrentar o fato criminoso, também pretende evitar 
que a prática delituosa venha a acontecer novamente, 
principalmente com aqueles que já participaram da apli-
cabilidade da modalidade restaurativa de dirimir confli-
tos e pacificação social.

2.2 RESOLUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO 
DE CONFLITOS NAS PRÁTICAS 
RESTAURATIVAS

Sabendo que o conflito é algo que não há como negar 
sua existência, Lederach (2012, p. 32) oferece uma abor-
dagem prática para trazer oportunidades e possibilidade de 
mudança, com o desejo de aplicar essa transformação tan-
to nas soluções de cunho imediato como no âmbito social, 
trazendo mudanças significativas nas relações humanas.

De acordo com Lederach (2012, p. 16), o conflito é nor-
mal nos relacionamentos interpessoais e é ele que promo-
ve mudanças na sociedade, e é por isso que o objetivo da 
Justiça Restaurativa é compreender a situação do conflito 
não tentando evitar a realidade do que esse conflito pode-
rá desenvolver como padrões violentos e destrutivos. Tal 
modalidade de justiça, na visão de Lederach (2012, p. 33), 
pode ser interpretada e denominada como transformação 
de conflitos, com pilares da paz fundada na justiça.

Tomando por base a visão transformativa defendida por 
Lederach (2012, p. 34), as abordagens não violentas são 
para abarcar situações pendentes que aumentem a com-
preensão, a igualdade e o respeito entre os envolvidos nes-
se cenário oriundo de alguma tipificação nas normas que 
regem a sociedade, sugerindo como método importante 
e essencial, o diálogo a fim de promover as mudanças 
construtivas do conflito social, antes tido como destrutivo 
e violento.

De acordo com Lederach (2012, p. 38), em seu senti-
do prescritivo, o conflito atinge diretamente o bem-estar, 
a autoestima, a estabilidade emocional e a integridade es-
piritual, e dimensões cognitivas, perceptivas, emocional e 
espiritual, em seu sentido descritivo, que é exatamente a 
análise das condições e circunstâncias que o ocorreu o 
conflito e o que causou a ocorrência dele, ou seja, as con-
dições sociais que influenciaram o advento desse conflito 
social.

Em suma, Lederach (2012, p. 33) traz essa visão trans-
formativa de conflitos levantando um questionamento: 
“Como abordar o conflito de modo a reduzir a violência 
e aumentar a justiça dos relacionamentos humanos?” E 
a resposta que ele nos oferece é que a transformação de 
conflitos é embasada na paz na qualidade dos relaciona-
mentos. E em vez de termos a paz social como uma condi-
ção final, resultante de um procedimento restaurativo, tê-la 
como contínua evolução e desenvolvimento.

Diante disso, Bianchini (2012, p. 153:4) traz um pon-
to relevante de que torna-se essencial que a comunida-
de tenha conhecimento da eficácia e dos benefícios que 
a mediação produz, sob a ótica de que embora a justiça 
restaurativa tenha o objetivo de fomentar o diálogo entre 
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vítima e ofensor com a intenção de fixar uma reparação de 
danos, não impediria a vítima de utilizar o meio alternativo 
em concomitância com a justiça tradicional, por meio do 
Judiciário e que consequentemente não interfere na pena, 
podendo se originar antes do julgamento, no cumprimento 
da pena ou na fase de progressão de regime, não atribuin-
do ao ofensor uma redução de pena. Por outro lado, sem 
embargo, Zehr (2012, p. 19) não concorda com a media-
ção.

3 ASPECTOS IMPORTANTES DA 
JUSTIÇA RESTAURATIVA

De acordo com João Ricardo Costa, Juiz e Presidente 
da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB):

A Justiça Restaurativa começa a trazer esse 
novo olhar na resolução dos conflitos. Intro-
duzida oficialmente há 10 anos no Brasil, esse 
modelo começa a se tornar uma realidade. O 
projeto que já é desenvolvido em São Paulo, 
Rio Grande do Sul e no Distrito Federal consiste 
em promover ações para situações de conflito 
e violência entre a vítima e o agressor, suas fa-
mílias e a sociedade na reparação e na conci-
liação dos danos causados por um crime ou in-
fração penal. Ao receber um processo judicial, 
o juiz avalia caso a caso de que modo as partes 
afetadas podem ser chamadas na tentativa de 
reconstruir relações. Voluntariamente, aqueles 
que aceitam participar do processo são acom-
panhados por profissionais capacitados na 
busca pelo diálogo, onde têm a oportunidade 
de falar sobre a motivação do crime, sequelas 
e danos com o objetivo de resgatar as relações 
perdidas e evitar a reincidência3. (COSTA, s/l, 
sem página).

Conforme Zehr (2012, p. 49), os chamados programas-
-metas e tarefas da Justiça Restaurativa são dotados de 
objetivos, quais sejam: dispor as decisões sob a respon-
sabilidade de quem foi lesado pelo evento danoso; fazer 
justiça por meio de uma alternativa transformadora do con-
flito em oportunidade; e reduzir a possibilidade de futuras 
ofensas, isto é, evitar novas práticas delituosas do agente 
ofensor.

Conforme aduz Zehr (2012, p. 33), a Justiça Restaura-
tiva busca em primeiro lugar atender às necessidades da 
vítima e suas consequentes obrigações, sob as perguntas: 
“Quem sofreu danos?” “Quais são suas necessidades?” e 

“De quem é a obrigação de suprir essas necessidades?”
Em conformidade com Zehr (2012, p. 34), três pilares 

ou conceitos centrais merecem um exame mais detido: 
danos e necessidades, obrigações e engajamento. Tendo 
por base que a Justiça Restaurativa centraliza no dano 
cometido à vítima e comunidade, cuja preocupação está 
diretamente ligada à reparação do prejuízo causado pelo 
ofensor, sob a lente restaurativa onde o crime é definido de 
forma concreta.

3.1 OS PRINCÍPIOS DA JUSTIÇA 
RESTAURATIVA

Assim, a Justiça Restaurativa dentro do contexto do Di-
reito Penal cuja finalidade é de reparação do dano, é dotada 
de princípios em que alguns deles advém do instituto crimi-
nal, sejam eles: da humanidade, da intervenção mínima do 
Estado (ultima ratio), adequação social, proporcionalidade 
e razoabilidade. E no que tange aos princípios da Justiça 
Restaurativa, “[…] existem poucas formulações objetivas 
dos princípios que regem essa abordagem, e neste aspec-
to, elencam-se os seguintes: voluntariedade, consensuali-
dade, confidencialidade, celeridade, urbanidade, adaptabili-
dade e imparcialidade” (BIANCHINI, 2012, p. 110). 

O princípio da humanidade, segundo Bianchini (2012, 
p. 110:1), resguarda a proteção face as sanções penais 
que afetem diretamente a dignidade da pessoa humana e é 
através dele que se pretende focar os meios alternativos de 
resolução de conflitos penais a fim de incentivar uma for-
ma eficaz de ressocializar, reintegrar e restaurar o agente 
causador do fato nocivo à vítima. É por meio desse princí-
pio que as práticas restaurativas se protegem da atuação 
do Estado perante as sanções estritamente punitivas. 

O princípio da intervenção mínima ou ultima ratio reduz 
a atuação Estatal ao mínimo indispensável. Isto significa 
que, de acordo com Bianchini (2012, p. 113:4), “refere-se 
à estruturação prisional e do judiciário, para que a atuação 
estatal seja aplicada a casos indispensáveis e não abarca-
dos pela Justiça Restaurativa”. Haja vista que, essa abor-
dagem não foi criada para discutir apenas de crimes de 
menor potencial ofensivo, muito embora a sua aplicação 
não seja percebida naqueles de maior potencial ofensivo. 

Aduz Bianchini (2012, p. 114:5) que “O princípio da ade-
quação social representa o amoldamento do sistema penal 
aos valores sociais considerados relevantes e aptos histo-
ricamente. Tal princípio é um dos pilares para a implemen-

3 Cf. URL: http://www.amb.com.br/jr/artigos.php#conteudo . Acesso em: 04.11.2016.
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tação da Justiça Restaurativa”. Tal princípio busca atingir 
um equilíbrio social, onde o Estado tem a prerrogativa de 
restabelecer a ordem social, proporcionando à sociedade 
um meio pacífico e harmônico nas relações interpessoais 
dentro da comunidade, especialmente face à ocorrência de 
delitos. 

Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade 
não se confundem e são de extrema importância. Concer-
nente ao princípio da proporcionalidade, de acordo com 
Bianchini (2012, p. 115), trata-se fundamental em razão de 
que para a equiparação entre o fato e a pena, eles serão 
elementos essenciais e indispensáveis para que a sanção 
seja relativo à proporção do crime cometido. Quanto ao 
princípio da razoabilidade, segundo Bianchini (2012, p. 
116), “representa uma força controladora à proporciona-
lidade, sendo por meio dele que se afaste o uso da lei de 
Talião”. 

 Pautado nos objetivos da Justiça Restaurativa (BIAN-
CHINI, 2012, p.117), esta é dotada de princípios privativos: 
princípio da voluntariedade, da consensualidade, da confi-
dencialidade, da celeridade, da urbanidade, da adaptabili-
dade e da imparcialidade. 

O princípio da voluntariedade, nas palavras de Bianchi-
ni (2012, p. 118:9), “reflete uma atuação pelos envolvidos 
sem que exista qualquer forma de coação, constrangimen-
to ou obrigatoriedade”. Significa que a aplicação da prática 
restaurativa deve ser apresentada de forma clara às partes, 
bem como quais as maneiras de sua aplicabilidade e os 
direitos dos que serão partícipes desse cenário.

O princípio da consensualidade, consoante Bianchini 
(2012, p. 124), esse princípio faz referência à concordân-
cia ou anuência sobre determinado tópico. No que tange 
ao modelo restaurativo, ele é aplicável durante toda essa 
abordagem, em razão da concordância da participação 
e da responsabilização do ofensor na reparação do dano 
pela autoria do delito. Sendo importante destacar que esse 
“princípio contribui com o processo restaurativo pela in-
serção de informações e motivações das partes sobre o 
instituto, de tal sorte a auxiliar na eficiência da forma de 
aplicação a ser adotada” (BIANCHINI, 2012, p. 126).

O princípio da confidencialidade, de acordo com Bian-
chini (2012, p. 127) é baseado no sigilo das informações 
prestadas durante a prática restaurativa, daí a obrigação de 
confidencialidade dos integrantes do procedimento, sendo 
dessa forma, vedado a redução a termo do ou que essas 
informações sejam utilizadas para qualquer outra finalida-
de. 

Aduz Bianchini (2012, p. 129) que o princípio da cele-
ridade apresenta a Justiça Restaurativa como uma prática 
célere, rápida que estabelece uma execução contrária ao 
Judiciário, visto que o enfoque restaurativo resolve os con-

flitos mais rapidamente e um tanto informal, enquanto a 
Justiça Tradicional é morosa, trazendo lentidão ao proces-
so, que não ocorre no instituto restaurativo, apresentando 
um método eficaz e sem a percepção de burocratização 
presente no órgão jurisdicional comum.

Os princípios da urbanidade e da adaptabilidade são 
fundamentais para que se alcance o êxito nas práticas 
restaurativas, a respeito da urbanidade, segundo Bianchi-
ni (2012, p. 130), “a Justiça Restaurativa exige dos parti-
cipantes a sujeição a determinadas regras para um bom 
relacionamento e equilíbrio das relações”. E no que diz res-
peito à adaptabilidade, conforme Bianchini (2012, p. 131), 
“trata-se da adequação do caso ao melhor procedimento, 
ou seja, o modus operandi em conformidade às particula-
ridades da lide e das partes”. 

Por fim, segundo Bianchini (2012, p. 132:3), o princí-
pio da imparcialidade é um fundamento intrínseco a toda 
e qualquer prática jurídica, sendo necessário abranger sua 
aplicabilidade na Justiça Restaurativa como pressuposto 
de validade, a saber: 

 
O intermédio tem que se ater à individualidade 
dos envolvidos, evitando colocar o debate a 
perder por julgamentos prévios inconcebíveis 
pu influenciar o diálogo em âmbitos não interes-
santes para as partes. Afinal, seria ele um facili-
tador, e não um árbitro ou juiz. O intermediador, 
ao se inserir na realidade das partes, não pode 
se envolver emocionalmente com as frustra-
ções e anseios delas, da mesma forma que não 
pode se identificar diretamente com nenhum 
integrante sob pena de atrapalhar o andamento 
restaurativo (BIANCHINI, 2012, p. 133).

Segundo Zehr (2012, p. 32), “o crime representa uma 
chaga na comunidade, um rompimento da teia de relacio-
namentos. Significa que vínculos foram desfeitos. E tais 
situações são tanto a causa como o efeito do crime”. Dian-
te disso, torna indispensável que as violações gerem obri-
gações, sempre respeitando os princípios com a finalidade 
de corrigir o dano sofrido. 

3.2 OS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS

Em tempos de promulgação da Constituição Federativa 
de 1988 do Brasil, encontra-se o marco histórico mais for-
te no processo de instauração da Justiça Comunitária. Se-
gundo Bianchini (2012, p. 101), a adesão da Nova Zelândia 
impulsionou o processo restaurador com medidas paulati-
nas de mediação, já com a participação de vítima-agressor, 
com o acompanhamento de auxiliares com experiência em 
processos criminais. O sucesso e a propulsão do processo 
transformador se desenvolveu largamente e desde o início 
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teve a participação vital da família, “sendo a atuação dos 
pais na recuperação do jovem um elemento fundamental 
em sua sociedade” (BIACHINI, 2012, p. 101).

O Brasil, sendo um Estado Democrático, como estabe-
lece o preâmbulo da Constituição Federal de 19884, goza 
de prerrogativas de proteção aos direitos do cidadão: 

É preciso pensar em uma Justiça que, além de 
garantir os direitos fundamentais do cidadão, 
seja eficiente também na promoção de uma 
cultura de paz. O funcionamento da Justiça 
tradicional precisa avançar além das soluções 
punitivas e prisionais. É necessário compreen-
der que, além de representar uma violação da 
lei, um crime implica na violação de pessoas 
e relacionamentos e a Justiça precisa trazer 
essas relações para o primeiro plano, compre-
endendo, em cada caso, o que leva alguém a 
cometer um crime e de que forma essas vidas 
podem vir a ser reparadas5. (COSTA, s/l, sem 
página).

Face aos princípios, a Constituição Federal tem como 
fundamento de proteção ao cidadão, o princípio da digni-
dade da pessoa humana, sendo este um princípio também 
aplicado no enfoque restaurativo, sendo “por meio dele 
que a ordem jurídica encontra o seu próprio sentido, o seu 
início e fim. Todos os demais princípios, direitos e garan-
tias são subsidiários a esse super princípio” (BIANCHINI, 
2012, p. 71).

Alusivo ao método restaurativo, Bohm (2005, p. 105) 
propõe que “é importante perceber que nossa cultura nos 
dá indicações erradas sobre os pensamentos e o que foi 
sentido”. Notando a insatisfação e necessidade de segu-
rança da sociedade, o autor desenvolve uma estrutura de 
diálogo para que se questione a visão do problema, para 
evitar a tendência de exclusão e incentivar a de ressocia-
lização do ofensor, mediante a abordagem restaurativa de 
forma a causar bom impacto de que tal conversação signi-
fique uma contribuição social relevante. 

4 A JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO 
REDUÇÃO DE CONFLITO E EXTENSÃO 
PROTETIVA

Sob a perspectiva restaurativa, Zehr (2008, p. 199-
201), a lente restaurativa soluciona o problema de forma 

centralizada, onde o foco se projeto para o futuro, as 
necessidades serão primárias, o método de dará por 
diálogo, estabelece a restauração e reparação do dano 
de quem tem essa obrigação – o ofensor, estimula a 
reconciliação e o arrependimento/perdão, onde a víti-
ma tem a oportunidade de expor sua verdade e os seus 
sentimentos para que a justiça seja avaliada pelos resul-
tados obtidos ao final do procedimento, reintegrando, 
portanto, o ofensor na sociedade.

Neste contexto, os doutrinadores defendem que numa 
projeção futurística, a Justiça Restaurativa será a norma 
utilizada em procedimentos judiciais:

A sociedade precisa de um sistema para desco-
brir a “verdade” da melhor forma possível nos 
casos em que as pessoas negam suas respon-
sabilidades. Alguns casos são simplesmente 
muito complexos ou hediondos para serem re-
solvidos por aqueles diretamente envolvidos no 
caso. É preciso haver um processo que atenda 
às necessidades e obrigações da sociedade, in-
teresse que vão além daqueles dos detentores 
de interesse direto no caso. Não se pode perder 
de vista as qualidades que o melhor do sistema 
jurídico representa: o estado de direito, a impar-
cialidade procedimental, o respeito pelos direi-
tos humanos e o desenvolvimento ordenado da 
lei. (ZEHR, 2012, p.72:3).

Nesse diapasão, é importante constatar que a prática 
restaurativa ressocializa o ofensor, o que não acontece 
na justiça comum, conforme Zehr (2008, p. 72) dispõe, 
“quando falamos em punição estamos falando de infligir 
dor a alguém” com a intenção de mascarar a realidade, e 
a respeito disso, afirma Bianchini (2012, p. 78), que isso 
significa que a finalidade da pena pode e deve ser recons-
truída ou adaptada para ter maior efetividade, cumprir de 
fato com seus objetivos, e não apenas infligir dor gratuita 
ao condenado. 

Conforme observa Bianchini (2012, p. 79):

É neste viés que se apresenta a Justiça Res-
taurativa como forma a calcar novas bases ao 
Sistema Penal. Trata-se de um reflexo sobre a 
infração para restaurar o corpo social afetado 
pelo crime. Isso implica duas vertentes: recu-
perar o condenado e restabelecer a categoria 
de cidadão atuante à vítima, cujo papel não se 
limita à ideia de “receptor” do crime. (BIAN-
CHINI, 2012, p. 79).

4 Cf. URL: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm . Acesso em: 04.11.2016.

5 Cf. URL: http://www.amb.com.br/jr/artigos.php#conteudo . Acesso em: 04.11.2016
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É com esse pensamento que o enfoque restaurativo 
busca assegurar os direitos e princípios que norteiam o 
exercício da justiça, fundado em valores sociais que levam 
aos envolvidos a escolher a modalidade restaurativa para 
resolver seus conflitos, onde Zehr (2012, p. 36) estabelece 
que a vítima, o ofensor, a família e a comunidade tornam-
-se partes interessadas nesse procedimento, no qual todos 
se comprometem em imputar responsabilidades recípro-
cas por meio da persuasão e flexibilidade, dando origem 
a uma nova cultura penal, antes estritamente punitiva e de 
encarceramento. 

De acordo com Bohm (2005, p. 31), “É claro que se 
pretendemos viver em harmonia com nós mesmos e com 
a natureza, devemos ser capazes de nos comunicar livre-
mente num movimento criativo”. Nessa questão, torna-se 
imprescindível que os envolvidos neste diálogo detenham 
a informação de como será feito, por quem será feito, bem 
como os benefícios da prática a ser utilizada, pois desta 
forma, a eficácia de uma justiça de paz fica evidenciada. 

Suscitando a ideia de restauração e reparação, é neces-
sário que a vítima passe por um processo de recuperação 
para que no momento do diálogo a ser estabelecido com o 
ofensor, esse trauma não domine e interfira do processo. 
Assim, aquele que sofreu o dano será visto na perspectiva 
de sobrevivente – em crimes graves, e embora não exista 
a possibilidade de estabelecer um tempo para esse período 
de reorganização pessoal, provoca Zehr (2008, p. 27) que 
“além da indenização e respostas, as vítimas precisam de 
oportunidade para expressar e validar suas emoções”.

Diante disso, Zehr (2008, p. 29) aponta que ser vítima 
de uma pessoa gera uma série de necessidades que, se 
satisfeitas, podem auxiliar no processo de recuperação. 
Bianchini (2012, p. 83:4) aponta os efeitos desse método 
transformador quanto à vítima e quanto ao ofensor: 

VÍTIMA: Ocupa o centro do processo, com um 
papel e com voz ativa. Participa e tem contro-
le do que se passa; Recebe assistência, afeto, 
restituição de perdas materiais e reparação; e 
tem ganhos positivos. Suprem-se as necessi-
dades individuais e coletivas da vítima e comu-
nidade.
OFENSOR: Infrator visto no seu potencial de 
responsabilizar-se pelos danos e consequên-

cias do delito; participa ativa e diretamente; in-
terage com a vítima e com a comunidade; tem 
oportunidade de desculpar-se ao sensibilizar-
-se com o trauma da vítima; é informado sobre 
o procedimento restaurativo e contribui para a 
decisão; é inteirado das consequências do fato 
para a vítima e comunidade; fica acessível e 
envolvido no processo; e suprem-se suas ne-
cessidades (BIANCHINI, 2012, p. 83:4).

É nesse ponto de vista que Zehr (2008, p. 41) busca 
mostrar uma outra faceta do ofensor e procura descobrir o 
que fez esse indivíduo a praticar tal ato que gerou determi-
nado dano. Pretende-se alcançar o que motivou, o que ele 
sentiu, o que isso pode significar para a vítima, tentando 
manifestar um resultado de conscientização e responsa-
bilização do processo restaurativo, em que “Os ofensores 
deveriam ser estimulados a ajudar a decidir o que será feito 
para corrigir a situação, e depois incentivados a tomar as 
medidas para reparar os danos.” (ZEHR, 2008, p. 41).

Tendo em vista a finalidade de pacificação social, fo-
menta Bianchini (2012, p. 85) que a justiça não pode ficar 
engessada ao modelo atual, mas sim buscar a adequação 
de sua forma de atuação para alcançar a promoção de uma 
forma mais eficaz de realização de justiça. Dessa forma, 
promove resultados efetivos de que a ressocialização, res-
tauração e reparação proporcionadas pela Justiça Restau-
rativa traga satisfação ao ofensor, à vítima e à sociedade. 

5 A APLICABILIDADE DA JUSTIÇA 
RESTAURATIVA NA LIDE PENAL 
BRASILEIRA

Aplicar a estrutura da justiça transformadora não dei-
xa de ser uma ordem cheia de controvérsias e questiona-
mentos por parte da sociedade incrédula no sistema penal 
brasileiro. Sendo assim, Bellegarde (2011, p. 2) diferencia 
as denominadas Justiças Retributiva, Distributiva e Res-
taurativa, sendo esta última uma abordagem em vias de 
satisfazer a sociedade evolutiva, sem ter que percorrer a 
série de comandos normativos do Direito Penal Objetivo6, o 
exercício da Jurisdição pelo Estado-Juiz, conservando-se 
consigo o direito de punir, a processualística penal7 e, por 
fim, a execução penal8. 

6  Cf. Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei Nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. URL: Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/
Del2848compilado.htm>. Acesso em: 28.10.2016.

7  Cf. Direito Processual Penal, Decreto-Lei Nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. URL: Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/
Del3689.htm>. Acesso em: 28.10.2016. 

8  Cf. Lei de execução Penal,  Lei Nº 7.210, de 11 de julho de 1984. URL: Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7210.htm>. Acesso 
em: 28.10.2016.
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Menezes (2006, p. 1), citando Luís da Câmara Cas-
cudo, transmite a afirmação de que “O Brasil não tem 
problemas, só soluções adiadas”. Assim, estabeleceu-se 
um diálogo não insólito a favor da sociedade vanguardis-
ta, aproveitando-se do momento propício para prosseguir 
com a instauração do processo que propõe acompanhar 
alternativamente a marcha da aplicação da pena conjuga-
da com recursos restaurativos, intensamente humanizado, 
intentando-se meios alternativos9 que podem ser incorpo-
rados10 ao ordenamento brasileiro.

Com efeito, Lederach (2012, p. 77:8) aponta as lentes 
para o que elas focalizam no cotidiano das cidades brasilei-
ras. A aplicação da mencionada estrutura leva em conside-
ração o estudo e a análise de todo o aspecto temporal das 
controvérsias e as atenções voltadas para os incômodos 
da população, são motivos que põem a sociedade em aler-
ta, a fim de evitar o risco de um exame sem fundamentos, 
sem embasamento jurídico e doutrinário, crimes de menor 
ou maior potencial ofensivo, a exemplo dos crimes cometi-
do contra o bem mais precioso que deve ser tutelado pelo 
Estado, a vida.

Qual a importância do enfoque? Certamente, já se per-
cebeu que tratar da aplicabilidade de uma abordagem na 
lide penal, de forma inclusiva, transmite-se uma utopia para 
aqueles que continuam defendendo, apenas, a condenação 
e o encarceramento do homicida, do latrocida que ceifou a 
vida de um trabalhador com tantos projetos e sonhos, ao 
contrário do objetivo de “outorgar correspondência entre o 
pronunciamento judicial e o sentimento de justiça dos ato-
res afetados pela infração, a vítima precisa fazer o possível 
para que o infrator repare o dano que causou (BELLEGAR-
DE, 2011, p. 2).

5.1 JUSTIÇA RESTAURATIVA VERSUS 
JUSTIÇA RETRIBUTIVA

O pioneirismo de Howard Zehr em matéria de Justiça 
Restaurativa aponta para as visões, interesses e os pro-
cessos de criação do novo paradigma da Justiça Restaura-
tiva no Brasil e no mundo. Em função das medidas adota-
das em todo o mundo, a literatura admite a complexidade 
e os desafios encontrados, apesar das dezenas de confe-
rências proferidas pelo autor. Acredita-se que não se pode 
assimilar a proposta inaugural de pressupostos ao redor 
da temática, pois carece de conhecimento e propriedade 

dos pesquisadores que têm o primeiro contato com uma 
proposta tão recente em todo o mundo, e, mais ainda, no 
Território da República Federativa do Brasil (ZEHR, 2008, 
p. 257).

A complexidade e os desafios encontrados para o 
desenvolvimento do novo modelo de Justiça perpassa 
pelo compromisso de não deixar desencaminhar o cur-
so natural de uma práxis incorporada ao conteúdo ético, 
a disseminação das práticas e o fundamental seguimen-
to dos princípios norteadores e diretivos, tidos como pi-
lares dos mais variados acontecimentos em termos de 
violação da dignidade humana. Zehr (2012, p. 17) assim 
explica que “as 'emendas' podem acabar sendo piores 
que os 'sonetos' que planejam reformar ou substituir” a 
Justiça Restaurativa.

Para assimilar os fundamentos da Justiça Restaurati-
va como foi pensada desde seus primeiros movimentos, 
denota-se a compreensão das fases evolutivas da socie-
dade vanguardista até o atual estágio, em que predomina 
o entendimento da escalada cooperativa e necessária de 
todos e a atmosfera predominantemente voltada para os 
direitos da pessoa humana em cada ciclo, pois cada mo-
mento sempre exigiu uma certa organização e composição 
da sociedade em suas múltiplas relações sociais e penais. 
Assim, conceitualmente, em conformidade com a ótica do 
Zehr (2008, p. 257:8):

Embora meu conceito básico de justiça res-
taurativa não tenha mudado fundamentalmente 
longo das centenas de conferências que pro-
feri e debates que coordenei, o modo como 
a descrevo tornou-se mais claro. Hoje muitas 
vezes descrevo a justiça restaurativa da se-
guinte forma: A justiça restaurativa… 1. Tem 
foco nos danos e consequentes necessidades 
(da vítima, mas também da comunidade e do 
ofensor). 2. Trata das obrigações resultantes 
desses danos (obrigações do ofensor mas 
também da comunidade e da sociedade). 3. 
Utiliza processos inclusivos e cooperativos. 
4. Envolve todos os que têm um interesse na 
situação (vítimas, ofensores, a comunidade, a 
sociedade). 5. Busca corrigir os males. Às ve-
zes descrevo a justiça restaurativa como uma 
roda. No centro dessa roda está o eixo, que é o 
esforço do sentido de “consertar” o mal feito, 
[…]. (ZEHR, 2008, p. 257:8).

9 Cf. Lei da Arbitragem, Lei Nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. URL: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm>. Acesso em: 06.11.2016.

10 Cf. Lei da mediação, Lei Nº 13.140, de 26 de junho de 2015. URL: Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/
L13140.htm>. Acesso em: 06.11.2016.
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Desde o início, com etapas sólidas, valores básicos 
e adaptados a cada comunidade observada e assistida, 
bem como os princípios e abordagens direcionados, 
encontra-se, segundo Zehr (2008, p. 118), expecta-
tivas reais, porque o tempo é de construção, para no 
futuro próximo, haja possibilidade de avaliar, quando for 
possível enxergar a Justiça Restaurativa trocando-se a 
lentes, com “uma proposta que envolve uma mudança 
de paradigmas de formas de construir e compreender a 
realidade” (ZEHR, 2008, p. 118).

Evitando-se o risco de um exame simplista do cotejo 
entre a Justiça Restaurativa e a Retributiva em suas apli-
cabilidades na lide penal brasileira, descreve-se em linhas 
gerais e  elucidativas os pontos fortes, suas visões, seus 
questionamentos, seus princípios, suas características em 
comum. Segundo Filgueira (2013, p. 37), a Justiça Restau-
rativa foi erigida em uma estrutura idealizada de três pilares 
que devem sustentar a gama de acontecimentos na comu-
nidade, quais sejam: “danos e necessidades, obrigações e 
engajamento ou participação” (ZEHR, 2012, p. 34).

Segundo Zehr (2012, p. 34), o primeiro sustentáculo 
da Justiça Restaurativa se refere aos danos cometidos. Na 
justiça criminal todas as circunstâncias serão perfeitamen-
te identificadas, porque busca-se a verdade real, com a in-
dividualização do indiciado, quais leis e dispositivos foram 
infringidos e, por fim, em processo longo e fundamentado, 
a fixação da pena. Diferentemente, na Justiça Restaurati-
va os enunciados são mais objetivos, frente a importância 
de se ter as questões centrais formuladas: quem sofreu o 
dano e quais as suas necessidades.

Com relação ao segundo princípio insculpido no âmbito 
das obrigações assumidas pelo ofensor, em face das viola-
ções cometidas, contempla-se um ideal de equidade entre 
os cidadãos constitucionalmente tutelados, independe de 
questões éticas ou morais, segundo Carvalho (2004, p. 
214)11, pois o cerne está na “garantia do respeito à plurali-
dade como uma regra imbuída na sociedade e na maioria 
de seus cidadãos tem sido a razão do desenvolvimento, ex-
pansão e consolidação das práticas de justiça equitativa.”

Todos são iguais perante a lei12, assegurado o direito 
de resposta, proporcional ao agravo, pois foi invadida e 
violada a esfera pessoal na relação intersubjetiva em se 
tratando de relações socialmente cotidianas. Percebe-se a 

presença da família com a obrigação de cooperar com a 
seriedade e ênfase que se opera como resultado da “im-
putação e responsabilização do ofensor”, caso venha a ser 
comprovado o ato lesivo, assim como “assegurar-se que o 
ofensor seja punido” (ZEHR, 2012, p. 35).

Para haver um engajamento, exige-se interesse na cau-
sa. A participação não pode ser realizada de forma parcial, 
muito pelo contrário, o ponto de partida é saber detalhes 
sobre o acontecimento que gerou a proposta de aplicação 
do programa pacificador, onde cada componente afeta-
do ou envolvido dever ter em mente a promoção do foco 
comum a todos, a solução do conflito. Segundo Rosas e 
Melhem (2015, p. 475)13, com a presença de todos os in-
teressados - ofensor, vítima e membros da comunidade, 
abre-se um espaço democrático como instrumento norte-
ador das etapas de diálogo, com respeito, confidencialida-
de e sem publicidade. 

Diferentemente da Justiça Restaurativa, Pereira (2008, 
p. 13) lança a teoria da Justiça Retributiva utilizando-se dos 
valores absolutos e lança uma ideia da “justa retribuição 
do mal” que alguém cometeu a outrem. Afinal, o ofensor 
está pagando pelo crime cometido contra quem? A víti-
ma? “Contra a sociedade representada pelo Estado”? Para 
todos, assegura-se os princípios do contraditório e ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, conforme 
dispositivo da Constituição Federal de 1988, artigo 5.º, in-
ciso LV. (BIANCHINI, 2012, p. 81).

Bianchini (2012, p. 81:4) apresenta a síntese das abor-
dagens do ponto de vista dos valores da Justiça Retributiva, 
os procedimentos como marcha a caminho da sentença, 
os resultados que se espera alcançar, qual o lugar ocupa-
do pela vítima no processo e os efeitos do cometimento 
da infração penal, oportunizando a percepção da relação 
entre agressor-vítima, ensinando que a Justiça Retributi-
va convenciona, em síntese: (a) Os VALORES: Conceito 
jurídico-normativo de Crime; (b) Os PROCEDIMENTOS; (c) 
Os RESULTADOS; (d) Os EFEITOS PARA A VÍTIMA; (e) Os 
EFEITOS PRA O INFRATOR. (BIANCHINI, 2012, p. 81-84).

Pelo exposto, percebe-se um longo curso do processo 
penal, minucioso em busca da verdade real, haja vista o 
que está em jogo: a perda da liberdade de ir e vir. Assim, 
sob a ótica pacificadora, a literatura restaurativa formula 
que as lesões ocupam lugares de ofensas generalizadas. 

11 Cf. URL: <https://www.ufpe.br/ppgdh/images/documentos/jrestaurativa.pdf>. Acesso em: 27.10.2016. Ver, também, SLAKMON, C., R. De Vitto, e 
R. Gomes Pinto, org. Justiça Restaurativa /(Brasília – DF: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD), 2005.

12 Conforme redação do artigo 5º, da Constituição Federativa de 1988

13 Cf. URL: <http://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/4qiqydiv/ZN6fSbxIiXf8XMFs.pdf>. Acesso em: 27.10.2016. Ver, também, Acesso à justiça 
I [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/UFMG/ FUMEC/Dom Helder Câmara; coordenadores: Juvêncio Borges Silva, Tereza Cristina Sorice 
Baracho Thibau, Edinilson Donisete Machado – Florianópolis: CONPEDI, 2015.
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Da importância que a Justiça Restaurativa ocupa no cená-
rio, Zehr (2008, p. 18) recria a cena na qual o ofensor e a 
vítima não têm suas necessidades levadas em considera-
ção, porque “as experiências e motivações desaparecem”, 
ainda que o infrator, com o seu “poder”, ative o exercício 
arbitrário das próprias razões14, é pretensão considerada 
reprovável e merece posicionamento jurisdicional.

5.2 BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA 
RESTAURATIVA NA RELAÇÃO

Morin (2005, p. 19) assevera que “indivíduo huma-
no, mesmo na sua autonomia, é 100% biológico e 100% 
cultural”. A Justiça Restaurativa na relação utiliza-se da 
intersubjetividade, para entender as questões que levaram 
ao conflito, diante das mais variadas manifestações pos-
síveis, tais como a herança genética, a inveja, o ódio, as 
necessidades, as aspirações, o medo, mesmo que alguns 
comportamentos com esses atributos sejam capazes de 
desvirtuar o seu caminho. Apesar de todos esses senti-
mentos, uns negativos, outros positivos, Boonen (2011, p. 
76) ensina que Justiça Restaurativa busca a “efetiva cultu-
ra de paz,” que levam as relações interpessoais a uma in-
clinação natural ao perdão e predisposição a reconciliação 
dos litigantes.

O argumento nuclear neste tópico apresenta-se per-
feitamente caracterizado e com seus componentes en-
volvidos na temática, quais sejam a vítima, o ofensor e a 
comunidade. Considerando cada indivíduo desta cadeia 
vital conjugada, da forma mais simples e singular que se 
dimensiona, não há mais a preocupação em saber ou res-
ponder as questões: que leis foram infringidas? Ou quem 
foi o autor do delito? Ou qual a resposta da sociedade 
substituída pelo Estado-juiz, poder absoluto do Estado? 
(ZEHR, 2012, p. 76).

Como benefício no âmbito da aplicabilidade da Justi-
ça Restaurativa, pedir perdão em público está descartado, 
pois a confidencialidade da causa deve ser decorrente do 
sigilo e protegido como segredo de justiça. Zehr (2012, p. 
19), assim, adverte, não há falar em pensar, e repensar a 
possibilidade de torná-la pública. Bianchini (2012, p. 127) 
sobre a temática aduz que “tal caráter secreto decorre da 
exposição de questões de foro pessoal e íntimo, [...]”.

Da mesma forma que existe programa de amparo às 
vítimas, proteção às testemunhas, a Justiça Restaurativa, 

também, dispõe de medidas ou programas que visam dar 
segurança às vítimas, sendo tratadas como prioridade 
imediata. Os benefícios levantados desde o início, dão con-
ta que não precisa existir punição para extrair benefícios, 
pois o resultado de uma Justiça pacificadora, naturalmen-
te, as “vítimas são empoderadas através da valorização de 
sua contribuição e participação efetiva na definição de ne-
cessidades e resultados ou decisões” (ZEHR, 2012, p. 79).

O Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário 
– PAI-PJ15 ajuda a compreender os benefícios do modelo 
pacificador, quando aborda e acompanha as questões vol-
tadas para a autonomia informando que, 

Em Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire nos 
fala que o adulto surge quando estão presen-
tes duas condições básicas para a convivência 
social: a autonomia e a responsabilidade, mas 
isso não ocorre de um instante para outro. Não 
há mágicas. Para o adolescente infrator, não se 
discute a autonomia. O próprio ato infracional 
indica essa presença. Toda a construção então 
se volta para a formação da responsabilidade 
(RESPONSABILIDADES, 2011/2012, p. 41).

Questão pertinente sobre a aplicabilidade da Justiça 
Restaurativa na lide penal e os benefícios que daquela 
provém, referindo-se à autonomia da vítima, perdida por 
negação direta do ofensor. Então, se houve a perda da au-
tonomia porque o agressor subjugou a vítima, fala-se em 
reconquista. Nesse sentido, Freire (2002, p. 35) afirma 
que tanto o adulto como o menor decidem a questão, pois 
assumem o comando e a resolução tomada forma-se ao 
redor da responsabilidade em cometer o crime ou o ato 
infracional, já que houve a neutralização da figura sofredora 
e impotente.

Por dedução, logra-se êxito o campo ético, esperando-
-se, no mínimo a ética individual, em vias do tão desejado 
ambiente ético coletivo, pois “o respeito à autonomia e à 
dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor 
que podemos ou não conceder uns aos outros.” Caso ne-
nhuma ética exista não seja alcançada, acontece a trans-
gressão (FREIRE [1996], 2002, p. 35).

Algumas vítimas não satisfeitas com o tratamento 
dispensado pelo Poder Judiciário, pelo que espera resul-
tados céleres, acaba por optar pela vingança e punição do 
agressor, aguardando a justiça penal, (ZEHR, 2008, p. 52). 
Segundo Zehr (2008, p. 52), “outros se empoderam atra-

14  Conforme o artigo 345, e dispositivo 129, parágrafo 3.º, ambos do Decreto-Lei Nº 2.848/1942.

15 Cf. URL: <http://www.tjmg.jus.br/presidencia/programanovosrumos/pai_pj/revista/>. Acesso em: 09.11.2016; Ver, também, em URL: <http://www.
tjmg.jus.br/portal/acoes-e-programas/novos-rumos/pai-pj/revista-responsabilidades/detalhe-3.htm>. Acesso em: 27.10.2016.
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vés do perdão cristão”, conseguem “dar a volta por cima” 
ou quando decidem participar dos programas da justiça 
responsabilizadora dos atos ofensivos e, por último, ou-
tros, no entanto, optam em vias conjugadas de decisões 
pessoais, de cunho espiritual, criação de mecanismos de 
segurança particular e ao redor dos familiares, na perspec-
tiva de proteção total, recuperando a vida novamente.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando-se o cenário jurídico-penal brasileiro, o 
estudo mostrou, via alternativa de atuação e resolução de 
conflitos na seara penal, com infrações de menor poten-
cial, mas sendo factível e aplicável em casos de crimes de 
natureza grave, frente a realidade alarmante dos números 
e estatísticas do sistema penal nacional, em face da reali-
dade deste segmento, com processo demasiado longo e 
doloroso, impossibilidade de ressocialização, carceragens 
superlotadas, aumento substancial de apenados, sem 
qualquer esperança de diminuição nos indicadores de vio-
lência e sem controle do potencial bélico do crime organi-
zado e atuações desmedidas.

No Brasil, muitos projetos necessitam de recurso fi-
nanceiros e muita vontade política para a implementação e 
concretização de alguns programas, recursos não faltam. 
Alguns já fazem parte da Constituição Federativa de 1988, 
a exemplo do elenco dos objetivos fundamentais de cons-
truir uma sociedade livre, justa e solidária. Nesse sentido, 
claramente, não poderia deixar de ser uma fundamentação 
incontestável para se implantar uma Justiça Restaurativa 
no país, a ponto de haver reconhecido todos os comandos 
imperativos do documento político maior.

Com via de mão única e de lastro com bases sólidas, 
imaginar uma sociedade com esses atributos, comuns às 
comunidades avançadas, é viver e estabelecer na Repú-
blica algo que já se tenta em outros países e com futuro 
promissor para que não haja aumento da população carce-
rária, aumento de criminalidade, insegurança pública, mas, 
pelo contrário, cidadãos convictos e experiências de vida 
trilhando por caminhos principiológicos, valores e práticas 
de pacificação e restaurativos.

Fica claro, na promoção do bem de todos, que a Justiça 
Restaurativa está a caminho de se estabelecer e restabe-
lecer vidas perdidas, sem sentido, vítimas das mais varia-
das espécies de infrações penais, depreciadas ao longo 
de tanto tempo e a procura de solução para o retorno ou 
recuperação do humor, da alegria de viver, sem os traumas 
causados por ofensores cada vez mais violentos. Assim, 
nesse labirinto de tristezas e ocorrências devastadoras, 

aguarda-se a efetiva implementação da nova ordem res-
taurativa, para que se tenha um futuro bem melhor para as 
futuras gerações, sem preconceitos de quaisquer formas 
de discriminação, contudo uma cultura de paz, diálogo, 
perdão e obrigações assumidas. 

Sem embargo ou antíteses inúteis do cotejo entre a 
justiça retributiva e a restaurativa, convém apontar para o 
que se extraiu na temática da Justiça da nova ordem, apro-
ximando pessoas, devolvendo autonomia aos cidadãos, 
cobrando responsabilidades e fortalecendo a convivência 
social, com mais consciência do papel de cada um, trans-
formando o cotidiano visto a partir de novas e melhor dire-
cionadas lentes. 

Ab initio, demonstrou-se os prováveis tipos de confli-
tos sociais e penais. Os sociais, não por sua característica 
menos agressiva, por sua vigente eticidade essencial que 
se esperar nas relações cotidianas, tornando a comunida-
de ética, originada e construída na ética individual, mas 
com a certeza da aplicação prática de todos os princípios 
que orientam e imantam todas as regras de conduta. Já 
na esfera penal, necessita-se, como visto, da defesa e se-
guimentos dos pilares desenvolvido pelo pioneirismo de 
Howard Zehr, e propagado em dezenas de países por todo 
o mundo, cada caso concreto analisado com práticas que 
são aplicáveis a cada nova etapa de desenvolvimento.

As pesquisas, as experiências vividas e todo o empi-
rismo ao redor da necessária vinculação da lide penal com 
a justiça restaurativa demonstra a imprescindibilidade dos 
eventos comunitários e iniciativas comuns de todos os 
membros do grupo local, assumindo o paradigma novo 
e práticas restaurativas. Nesta esfera, a participação dos 
magistrados é de alta relevância, para preparar o futuro 
promissor do projeto, a partir da aceitação dos desafios 
iniciais do estudo, adaptação, análise da estrutura e apli-
cabilidade na análise ao caso concreto e a inafastável fun-
damentação das decisões judiciais, sobretudo adotando a 
causa, implementando o novo significado ou paradigma

Enfim, reconhece-se a obviedade da análise heterogê-
nea das estruturas restaurativa e da lide penal, importando 
expressar ou delinear caminhos que se possa percorrer 
para a concretização do evento edificante, destacando-se 
sua perspectiva e resultados possíveis e à institucionali-
zação do processo e o posicionamento dos beneficiários 
como legatários da nova ordem transformadora, cons-
trutores da formação inovadora dos padrões relacionais e 
identitários que servirão de base para as futuras gerações, 
desencadeando feixes de comandos no campo dos direi-
tos e deveres dos cidadãos constitucionalmente adaptados 
e protegidos.
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Resumo
Este trabalho tem como tema as Normas Tributárias Indutoras, cujo objetivo geral consiste em realizar uma 
análise da aplicabilidade das Normas Tributárias Indutoras através de formas de intervenção estatal. Quanto 
aos objetivos específicos tem-se: Averiguar quais as formas de intervenção do ente estatal; compreender os 
benefícios e malefícios para o contribuinte; indicar quais as possíveis normas tributárias em que o estado pode 
utilizar como forma de intervenção; identificar quais as finalidades que um tributo pode possuir. A metodologia 
utilizada se caracteriza como sendo um estudo bibliográfico, om foco em doutrinas como as de Schoueri e Elali, 
a Constituição Federal e Código Tributário Nacional, com ênfase nos ensinamentos de Ricardo Alexandre, em 
seu livro ‘’Normas Tributárias Indutoras’’ que foi de suma importância para esclarecimentos de determinados 
aspectos. Nos resultados, verificou-se que as normas tributárias podem ocorrer por direção ou por indução, 
sendo esta primeira atrelada à natureza arrecadatória do estado e a segunda ligada por um significado extrafiscal 
onde se busca influenciar determinados comportamentos dos contribuintes. Portanto, conclui-se que este 
trabalho tem grande relevância para esta área de pesquisa, tendo em vista que contribui de forma positiva para 
o profissional em formação e também para o desenvolvimento de estudos futuros.

Palavras-Chaves: Normas Tributárias. Intervenção. Indutoras. Diretas. Indiretas.
 

INDUCED TAX STANDARDS

Abstract
This work has as its theme the Inductive Tax Rules, whose general objective is to perform an analysis of 
the applicability of Inducing Tax Rules through forms of state intervention. The specific objectives are: 
To investigate what forms of intervention of the state entity; Understand the benefits and harms for the 
taxpayer; Indicate the possible tax rules in which the state can use as a form of intervention; Identify what 
purposes a tribute can have. The methodology used is characterized as being a bibliographical study, 
focusing on doctrines such as those of Schoueri and Elali, the Federal Constitution and the National 
Tax Code, with emphasis on the teachings of Ricardo Alexandre, in his book '' Inductive Tax Rules ''. 
Of importance for clarification of certain aspects. In the results it was verified that the tax norms can 
take place by direction or by induction, the first one being linked to the collection nature of the state 
and the second linked by an extra-fiscal meaning in which it is sought to influence certain behaviors 
of the taxpayers. Therefore, it is concluded that this work has great relevance for this area of research, 
considering that it contributes positively to the professional in formation and also to the development of 
future studies.

Keywords: Tax Rules. Intervention. Inducers. Direct. Indirect.
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1 INTRODUÇÃO

O trabalho propõe averiguar uma análise da aplicabi-
lidade das normas tributárias indutoras dentre das quais 
se dividem em indução positiva e indução negativa, é 
uma das formas de o estado intervir diretamente na 
economia aplicando esses institutos. Em contrapartida, 
o projeto também visa esclarecer as formas tributárias 
existentes com auxiliou das doutrinas, Tribunais egré-
gios, e a própria Constituição Federal em conjunto com 
o Código Tributário Nacional (CTN). 

O estudo também tem como foco analisar determi-
nados questionamentos sobre a intervenção do estado 
por intermédio das normas tributárias indutoras, tais 
quais: Quais as técnicas que o ente estatal utiliza para 
intervenção? Quais os benefícios e malefícios para o 
contribuinte? Quais são as formas de normas tributárias 
indutoras que o ente estatal pode utilizar? Os tributos 
possuem finalidade eminentemente arrecadatória? Es-
tes serão apreciados como problemática na analise a 
ser dirimida nos desenvolvimentos do presente estudo.

Diante disso, o objetivo geral deste trabalho con-
siste em realizar uma análise da aplicabilidade das 
Normas Tributárias Indutoras através de formas de 
intervenção estatal. Quanto aos objetivos específicos 
tem-se: Averiguar quais as formas de intervenção do 
ente estatal; compreender os benefícios e malefícios 
para o contribuinte; indicar quais as possíveis normas 
tributárias em que o estado pode utilizar como forma 
de intervenção; identificar quais as finalidades que um 
tributo pode possuir.

O máster geral do trabalho é uma análise da inter-
venção estatal na economia do estado, verificando seus 
principais aspectos benéficos ou maléficos aos contri-
buintes que recebem tais efeitos nas suas cargas tribu-
tárias, doravante, o máster específico do estudo é de-
monstrar os meios no qual o estado utiliza para intervir; 
Como se dá esses institutos perante a carga tributária 
dos contribuintes; indicar quais as possíveis normas 
tributárias em que o estado pode utilizar como forma 
de intervenção; identificar quais as finalidades que um 
tributo pode possuir. 

A metodologia da presente pesquisa caracteriza-se 
como sendo um estudo bibliográfico buscando-se ana-
lisar atos realizados no cotidiano do contribuinte (real 
Life) com intuito de chegar mais próximo da realidade 
atual para facilitar a compreensão do contribuinte sobre 
seus tributos pagos ao estado (hand off state), valendo-
-se de tal forma  de exemplos aplicados em setores da 
economia, onde na pesquisa mostra a aplicabilidade 
das normas tributárias indutoras e suas consequên-

cias, retirando-se a nebulosa existente dos contribuinte, 
levando-se em conta o método indutivo para tal, bus-
cando por intermédio de doutrinas, Constituição Federal 
e as normas infraconstitucionais bem como o Código 
Tributário Nacional. 

Nesta pesquisa, foram explorados trabalhos já pu-
blicados, no intuito de dirimir determinadas questões 
existentes entre os contribuintes, descritas na proble-
mática da pesquisa, analisar sobre as características 
dos tributos, sua divisão intervenção estatal, o conceito 
de normas tributárias diretas e indiretas, bem como de-
monstrar o caráter de finalidade dos tribunos, não tão 
somente fiscal mais sua extra fiscalidade como formas 
de intervenção na economia.

Dentre os trabalhos utilizados como fundamento 
para esta pesquisa, o foco principal foi em doutrinas 
como as de Schoueri e de Elali em que se retirou a maio-
ria de suas informações sólidas para a construção desta 
pesquisa, bem como o uso de artigos na parte inicial 
da mesma se fez necessária usando-se como pilares 
da Constituição Federal, Código Tributário Nacional para 
auxiliar em determinados momentos, ressaltando-se 
também os ensinamentos de Ricardo Alexandre, em seu 
livro ‘’Normas Tributarias Indutoras’’ que foi determi-
nante em esclarecimentos de determinados aspectos. 

2  DA NATUREZA DO TRIBUTO
 
 Tem que se falar primeiramente com significado do 

que vem a ser tributo, tal definição é encontrada no art. 
3º, Código Tributário Nacional de tal forma que gerou 
um pouco de desconforto em alguns doutrinadores da 
área no que concerne a sua redação, feito pelo nosso 
Legislador, senão vejamos:

Tributo é toda prestação pecuniária compulsó-
ria, em moeda ou cujo valor nela se possa ex-
primir, que não constituía sanção de ato ilícito, 
instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada (CTN, 
2014, p.711). 

Em seus ensinamentos, o professor Paulo de Barros 
de Carvalho explica a definição do que vem a ser Veja-
mos:

O vocábulo “tributo” experimenta nada mais 
nada menos do que seis significações diver-
sas, quando utilizado nos textos do direito 
positivo, nas lições da doutrina e nas manifes-
tações da jurisprudência. São elas: a) “tributo” 
como quantia em dinheiro; b) “tributo” como 
prestação correspondente ao dever jurídico do 
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sujeito passivo; c) “tributo” como direito subje-
tivo de que é titular o sujeito ativo; d) “tributo” 
como sinônimo de relação jurídica tributária; 
e) “tributo” como norma jurídica tributária; f) 
“tributo” como norma, fato e relação jurídica 
(CARVALHO, 2011, p. 51). 

 
Tal entendimento vale um reflexivo estudo apresen-

tado pelas doutrinas sobre tal redação em que o legis-
lador se utilizou de excesso para tamanho significado 
caso este que Ricardo Alexandre (2016) faz questão 
em refutar que houve uma redundância do legislador 
em dar significado para este instituto legal. Para tanto 
tende uma análise melhor do que o Legislador quis re-
ferir, pois Prestação Pecuniária são aquelas em moeda, 
demonstrando-se o erro que o Legislador deu ao Redi-
gir o art.3º - Código Tributário Nacional, no mais, outro 
aspecto relevante da redação o qual vale se a ter é a ex-
pressão “prestação compulsória”, haja vista que o poder 
do Estado (The Power off State) é puramente utilizado 
nesse aspecto como poder de império do estado em 
relação ao contribuinte em pagar determinados tributos, 
tal qual elucida nossa CF(1988) em que somente a lei 
pode obrigar a alguém fazer ou deixar de fazer algo tão 
somente em  virtude de lei. 

Agora, tende-se a uma disparidade entre a figura 
do Tributo com o da multa que são figuras totalmente 
distintas, no mesmo artigo, fala-se em “prestação que 
não constitui sanção de ato ilícito”, Ricardo Alexandre 
(2016) afirma em sua obra que multa tende a ser uma 
sanção aplicada pela realização de um ato ilícito diferen-
temente do tributo que é uma prestação compulsória do 
estado na utilização de seu poder de império. Surge en-
tão um questionamento para alguns autores se a multa 
é realizada por sanção de ato ilícito logo não incide fator 
gerador, correto? Não, haja vista que incide um princípio 
gerador na Roma antiga em que o imperador atribui tri-
buto para quem utilizava a latrina para suas necessida-
des, tal tributo fora questionado pelo seu filho alegando 
ser um desrespeito para com sua dinastia, o seu pai 
logo afirmou de que o dinheiro não cheira (non olet) logo 
acarretaria por analogia aos dias atuais que por mais 
de que o dinheiro tenha se conseguido de modo ilícito 
geraria a incidência do fator gerador. 

Ainda, mas não menos importante, para conceituar 
tal significado, vem da expressão “prestação instituída 
em lei”, no qual conforme a própria lei só se pode cobrar 
tributo por intermédio da mesma sendo ela Lei Comple-
mentar, Ordinária, ou ato normativo de igual força como 
as Medidas Provisórias, uma frase que consta tal ideia 
está presente no direito estadunidense como se fala no 
livro de Ricardo Alexandre (2016, p.41): “Afirma, no di-

reito norte-americano, é manifestada no brocardo No 
taxation without representation”, tal mostra-se que só 
pode cobrar tributos instituídos em lei pois não sendo 
de tal modo geraria um efeito confiscatório por parte 
dos entes federativos.

Logo após tal definição, tende a se falar outra que é 
a “prestação cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada”, é de máster importância desta-
cado por tal expressão de que o tributo é cobrado de 
forma vinculada (vinculate Power), em que não abre 
espaço para o discricionário (discretionary Power), por 
mais que o auditor tenha alguma benevolência em seus 
atos não poderá deixar de aplicar a cobrança. 

 
3  TEORIAS DA CRIAÇÃO DOS TRIBUTOS

Para demonstração de tais insígnias tributárias, se 
faz necessário demonstrar de onde surgiram e quais 
são suas teorias preponderantes para tanto, vejamos 
como o professor Ricardo Alexandre menciona as cor-
rentes aos quais se formaram tamanhos tributos:

A controvérsia sobre a classificação dos tribu-
tos em espécies fez com que surgissem quatro 
Principais correntes a respeito do assunto: a 
primeira, dualista, bipartida ou bipartite, que 
afirma serem espécies tributárias somente os 
impostos e as taxas; a segunda, a tripartida, 
tricotômica ou tripartite, que divide os tributos 
em impostos, taxas e contribuições de melho-
ria; a terceira, a pentapartida ou quinquipartida, 
que a estes acrescenta os empréstimos com-
pulsórios e as contribuições especiais previs-
tas nos arts. 149 e 149. A da Constituição Fe-
deral é a última, a quadripartida, tetrapartida ou 
tetrapartite, que simplesmente junta todas as 
contribuições num só grupo, de forma que os 
tributos seriam impostos, taxas, contribuições 
e empréstimos compulsórios (ALEXANDRE, 
2016, p.44).

 
Entretanto, é louvável frisar que o Supremo Tribunal 

Federal adotou a teoria Pentapartite dividida em impos-
tos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos 
compulsórios, e contribuições especiais, outro pensa-
dor do campo do Direito Tributário que afirma essa tal 
divisão e acompanha tal pensamento é Bastos (2016) 
onde surgiram essa teoria em virtude do a Acórdão o 
Ministro Moreira Alves RE 146.733-9/SP. 

Trataremos de se ver mais adiante as classificações 
de cada tributo para que se tenha uma noção do que 
vem a ser cada um deles e como é declarado sua in-
cidência/fato gerador ao qual incidirá devidamente nos 
contribuintes de forma igualitária (com exceção dos im-
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postos que será uma exceção mais explicado no alargar 
desse estudo). 

Muitos dos doutos na área tributária questionaram 
tal entendimento, visto que nossa Constituição Federal 
traz no Art. 145 - A União, os Estados, o Distrito Fe-
deral é:

Os Municípios poderão instituir os seguintes 
tributos: I - impostos; II - taxas, em razão do 
exercício do poder de polícia ou pela utilização, 
efetiva ou potencial, de serviços públicos es-
pecíficos e divisíveis, prestados ao contribuin-
te ou postos a sua disposição; III - contribui-
ção de melhoria, decorrente de obras públicas 
(BRASIL, 1988, p. 52).

 
No entanto, não a de se falar em tripartição, haja vis-

ta que tal artigo menciona a competência desses três 
tributos a estes respectivos entes federativos, tal qual 
como nesta citação:

Alguns entendem que a Constituição Federal 
segue a mesma teoria, ao estabelecer, no seu 
art. 145, que a União, os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios podem instituir impostos, 
taxas e contribuições de melhoria. O disposi-
tivo, na realidade, não restringe as espécies 
tributárias às três enumeradas, mas apenas 
agrupa aquelas cuja competência para criação 
é atribuída simultaneamente aos três entes po-
líticos. Trata-se, portanto, de norma atributiva 
de competência e não de norma que objetive 
listar exaustivamente as espécies de tributo 
existentes no ordenamento jurídico brasileiro 
(ALEXANDRE, 2016, p.44). 

 
É notório que os empréstimos compulsórios são 

matéria da União mediante a lei complementar, em ca-
sos que se exija um orçamento público para custear 
determinados fatores, como pode-se ver no Art. 148: 
“A União, mediante lei complementar, poderá instituir 
empréstimos compulsórios [...]” (BRASIL, 1988, p. 52). 

Nesse diapasão é que se escrituram contribuições 
especiais no artigo, como uma insígnia tributária exclu-
siva também da União, de acordo com o Art. 149:

 
Compete exclusivamente à União instituir con-
tribuições sociais, de intervenção no domínio 
econômico e de interesse das categorias pro-
fissionais ou econômicas, como instrumento 
de sua atuação nas respectivas áreas, obser-
vado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, 
e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o 
dispositivo (BRASIL, 1988, p. 52). 

  

Sendo assim, tais espécies não poderiam fiar no es-
paço do artigo 145º da Constituição Federal, haja visto 
que neste a competência é concorrente, e nos outros a 
competência é exclusiva da União. 

 
4  DA NATUREZA TRIBUTÁRIA

A natureza de cada tributo é determinada pela Lei, 
bem como pelos doutos que estudam a legislação tribu-
tária (Tax law), tais tributos podem apresentar em diver-
sas formas podendo se enquadrar em uma atuação es-
tatal ou não que são os que trataremos neste momento. 
Os tributos podem ser vinculados ou não vinculados, os 
primeiros são determinados por uma atuação do estado 
por intermédio de seu poder de polícia ou por seus servi-
ços prestados aos contribuintes específicos e divisíveis 
tal qual como as Taxas e contribuições de melhoria, já 
o segundo é cobrado sem tal atuação estatal pelo mero 
fato de o contribuinte possuir uma “expressão de rique-
za”, tais quais como os impostos. Tomemos como base:

Para classificar um tributo qualquer quanto ao 
fato gerador, deve-se perguntar se o Estado tem 
de realizar, para validar a cobrança, alguma ati-
vidade específica relativa ao sujeito passivo (de-
vedor). Se a resposta for negativa, trata-se de 
um tributo não vinculado; se for positiva, o tri-
buto é vinculado (pois sua cobrança se vincula 
a uma atividade estatal especificamente voltada 
ao contribuinte) (ALEXANDRE, 2016, p.45). 

   
Essa estrutura foi criada pelo professor Geraldo 

Ataliba (2006) em sua obra Hipótese de Incidência Tri-
butária onde classifica de forma ordenada cada figura 
tributária mencionada anteriormente:

 
Define-se, assim imposto como tributo não 
vinculado, ou seja, tributo cuja h.i consiste 
na conceituação dum fato qualquer que não 
se constitua numa atuação estatal (art. 16 do 
CTN); um fato da esfera jurídica do contribuinte 
(ATALIBA, 2006, p. 137).

 
Assim, não tão distante, o professor menciona que 

os tributos vinculados possuem um aspecto que é de-
terminante para sua apresentação conforme a hipóte-
se de incidência determinado pelo fato gerador que o 
contribuinte realizar, tal forma se dá por intermédio de 
uma figura estatal que se determina a parte uti singuli de 
cada contribuinte, vejamos:

 
Define-se os tributos vinculados como aque-
les cujo aspecto material da h.i consiste numa 
atuação estatal. Esta espécie comporta duas 
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subespécies, que se estremam pelas caracte-
rísticas dos inter-relacionamento estabelecido 
pelo legislador, entre os aspectos material e 
pessoal da h.i. (ATALIBA, 2006, p. 146). 

Os tributos podem ser de natureza uti singuli tal 
como uti universi, no primeiro plano, nós temos como 
identificar o contribuinte ao qual está se recaindo fato 
gerador bem apresentado na taxas e contribuições de 
melhoria, de outro plano, temos os tributos uti universi 
que são cobrados de forma independentemente das ca-
racterísticas do contribuinte como em alguns casos nos 
impostos (exceção do IR), tal fundamento realizado pelo 
Supremo Tribunal Federal mostra claramente que se faz 
máster essa distinção perante essas figuras tributárias 
para enriquecer uma distinção da natureza dos tributos.

5  DAS ESPÉCIES DE TRIBUTOS
  
Conforme Alexandre (2016) o STF adotou a teoria 

para classificação dos tributos como a pentapartite, no 
qual sendo divididos os tributos em cinco espécies: im-
postos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos 
compulsórios, e contribuições especiais. 

Os impostos são tributos não vinculados cobrados 
aos contribuintes pela simples manifestação de riqueza, 
tais casos são de fácil percepção ao adquirir um imóvel 
ao qual se cobra IPTU, ou um carro que incide IPVA, tal 
tributo tem caráter pessoal haja vista que verá de plano 
a situação financeira do contribuinte para que se incida 
do contrário se o contribuinte não tem tai características 
não incide tal tributo sobre o mesmo. De acordo com o 
Código Tributário Nacional, em seu Art. 145:

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios poderão instituir os seguintes tributos: 
I - impostos; II - taxas, em razão do exercício 
do poder de polícia ou pela utilização, efetiva 
ou potencial, de serviços públicos específi-
cos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 
postos a sua disposição; III - contribuição de 
melhoria, decorrente de obras públicas. § 1º 
Sempre que possível, os impostos terão cará-
ter pessoal e serão graduados segundo a ca-
pacidade econômica do contribuinte, facultado 
à administração tributária, especialmente para 
conferir efetividade a esses objetivos, identifi-
car, respeitados os direitos individuais e nos 
termos da lei, o patrimônio, os rendimentos 
e as atividades econômicas do contribuinte 
(BRASIL, 1966, p. 704). 

O supracitado tributo tem característica familiar com 
um ser mitológico (o chamado Robin Hood), conforme 

Alexandre (2016), pois retira dos ricos e transfere-se 
para os pobres, essa forma pode-se ser vislumbrada 
pois o caráter arrecadatório tem como tal finalidade for-
necer elementos suficientes para a máquina estatal gerir 
os setores de saúde, educação, dentro outros setores 
públicos indispensáveis para algumas pessoas que não 
possuem rendimento para arcar com tal ônus, sendo de 
tal forma tal tributo pessoal no que concerne a cobrança 
de IR ( imposto de renda), e real na cobrança da expres-
são de riqueza.

O imposto é previsto no Art. 16 do Código Tributário 
Nacional: “Imposto é o tributo cuja obrigação tem por 
fato gerador uma situação independente de qualquer ati-
vidade estatal específica, relativa ao contribuinte” (BRA-
SIL, 1966, p. 693).

De tal modo o Legislador deixou um tanto a desejar 
ao determinar o que seria de fato o instituto de tributo, 
mas não deixa de ser positivado em tal ordenamento, 
por de fato, tais redundâncias são dirimidas pelos então 
doutos do ramo tributário. 

Baleeiro (2015) assevera que imposto é:

Entende-se por imposto a prestação de dinhei-
ro que, para fins de interesse coletivo, uma 
pessoa jurídica de direito público, por lei, exi-
ge coletivamente de quantos lhe são sujeitos 
e têm capacidade contributiva, sem que lhes 
assegure qualquer vantagem ou serviço espe-
cífico em retribuição desse pagamento (BALE-
EIRO, 2015, p. 269). 

É notório, conforme a citação, que o imposto é co-
brado de forma não específica, sendo um tributo não 
vinculado. 

 
5.1  DAS TAXAS

As taxas são tributos vinculados cobrados mediante 
uma atividade estatal plenamente vinculada, por inter-
médio do poder de polícia ou mediante a prestação de 
serviços aos contribuintes ou posto a sua disposição de 
forma especifica e divisível, uti singuli. Vejamos o Art. 
77 do Código Tributário Nacional:

 
As taxas cobradas pela União, pelos Estados, 
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no 
âmbito de suas respectivas atribuições, têm 
como fato gerador o exercício regular do poder 
de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, 
de serviço público específico e divisível, pres-
tado ao contribuinte ou posto à sua disposição 
(BRASIL, 1966, p. 704). 

Dessa forma, a de se ver que a taxa é uma insígnia 
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tributária que diferentemente dos impostos, há de ser 
puramente fiscal deixando-se de lado a extrafiscal idade 
contida no imposto. 

Carvalho (2011, p.70-71) retrata uma definição de 
taxa em sua obra: “Taxas são tributos que se caracte-
rizam por apresentarem, na hipótese da norma a des-
crição de um fato revelador de uma atividade estatal, 
direta e especificadamente dirigida ao contribuinte”. É 
de se analisar que a taxa é um tributo cuja sua incidência 
depende de um ato estatal para que se possa cobrar ao 
contribuinte. 

 
5.2  DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

 
As contribuições de melhoria são marcadas e o tipo 

tributário divisível é vinculado a uma atuação estatal 
onde se tem um aperfeiçoamento da propriedade au-
mentando sua valorização, não se confundindo que o fa-
tor gerador é apenas a obra pública mais tem que haver 
um aumento significativo do imóvel para que se possa 
incidir tal tributo, tal tributo nasceu no direito Britâni-
co de forma que se valorizou algumas cassas ribeiras, 
tendo de tal forma o império requerer um aumento dos 
impostos por tal atuação, senão vejamos melhor:

 
Em 1605, na Inglaterra, a coroa inglesa reali-
zou uma obra de grande porte e com enorme 
dispêndio de dinheiro para retificar e sanear as 
margens do Rio Tâmisa, tornando-o mais nave-
gável e estimulando o incremento da atividade 
econômica nas áreas ribeirinhas. Os proprie-
tários dos imóveis localizados nessas áreas 
foram muito beneficiados, pois passaram a ter 
suas terras, antes sujeitas a frequentes alaga-
mentos, bastante valorizadas. Visando a sanar 
o enriquecimento sem causa, foi criado, por lei, 
um tributo (betterment tax), a ser pago pelos be-
neficiários, limitado ao montante da valorização 
individual (ALEXANDRE, 2016, p.64). 

 
Conforme mencionado na citação, tal tributo existirá 

antes mesmo de ser incorporada ao nosso sistema jurí-
dico por um ato de um rei da Inglaterra que melhorou os 
imóveis ribeiros na época já mencionada.

Tal tributo é perfeitamente tratado no código Tribu-
tário Nacional contendo sua característica e sua inci-
dência. De acordo com o Art. 145 do Código Tributário 
Nacional:

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios poderão instituir os seguintes tributos: I 
- impostos; II - taxas, em razão do exercício do 
poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou po-
tencial, de serviços públicos específicos e divisí-

veis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 
disposição; III - contribuição de melhoria, decor-
rente de obras públicas (BRASIL, 1966, p. 704). 

É de fato não oponível que tal instituto está escul-
pido em tal ordenamento garantindo-se a sua perfeita 
incidência. Tal figura tributária é asseverada por Baleeiro 
(2006) como:

A contribuição de melhoria oferece matriz pró-
pria e específica: ela não é a contraprestação 
de um serviço público incorpóreo, mas a re-
cuperação do enriquecimento ganho por um 
proprietário em virtude de obra pública concre-
ta no local da situação do prédio (BALEEIRO, 
2006, p. 259). 

É assegurado por tal definição que a contribuição de 
melhoria se refuta em reaver o que o contribuinte auferiu 
em virtude de tal obra pública, conforme já mencionado.

5.3  DOS EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS

Esse tipo de tributo é cobrado em casos de extrema 
importância para o estado, tal qual em caso de guerra 
externa ou a sua iminência, ou em casos de investimen-
tos públicos de urgência e relevante interesse de todos, 
conforme o Art. 148 do Código Tributário Nacional:

 
A União, mediante lei complementar, poderá 
instituir empréstimos compulsórios: I – para 
atender a despesas extraordinárias, decorren-
tes de calamidade pública, de guerra externou 
sua iminência; II – no caso de investimento pú-
blico de caráter urgente e de relevante interes-
se nacional, observado o disposto no art. 150, 
III, b. Parágrafo único. A aplicação dos recur-
sos provenientes de empréstimo compulsório 
será vinculada à despesa que fundamentou sua 
instituição (BRASIL, 1966, p. 704). 

 
Um exemplo que se poderia dar é a Copa do Mun-

do em que ocorreu aqui no Brasil, momento em que o 
governo gastou vultuosos investimentos em estádios, 
poder-se-ia cobrar tais investimentos dos contribuintes/
pessoas em virtude de tal empreendimento ser de inte-
resse nacional. Tal nomenclatura é retratada por Carva-
lho (2011) onde explica que:

 
A matéria vem tratada no art. 148, I e II, com 
parágrafo único. A competência é exclusiva da 
pessoa jurídica da União e deverá ser exercida 
mediante lei complementar, em apenas dias 
hipóteses: a) para atender a despesas extra-
ordinárias, decorrentes de calamidade públi-
ca, de guerra externa ou sua iminência (I); e 
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b) no caso de investimento público de caráter 
urgente e de relevante interesse nacional [...] 
(CARVALHO, 2011, p. 63).

 
Conforme demonstrado pelo autor, são em apenas 

duas oportunidades que a União utilizará seu poder de 
tributação para aplicar este tributo aos contribuintes 
brasileiros. 

 
5.4  DAS CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS

 
Tais contribuições são esclarecidas no artigo 149, CF: 
 

Compete exclusivamente à União instituir con-
tribuições sociais, de intervenção no domínio 
econômico e de interesse das categorias pro-
fissionais ou econômicas, como instrumento 
de sua atuação nas respectivas áreas, obser-
vado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, 
e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6.º, 
relativamente às contribuições a que alude o 
dispositivo (BRASIL, 1988, p. 53).

 
As insígnias tributárias são expostas em Barros 

(2011) como figuras que estão subordinadas em tudo e 
por tudo das linhas de definição do regime constitucio-
nal de forma peculiar aos tributos. Tal figura é assevera-
da em Carvalho (2011), mediante tais ideias:

[...] As contribuições sociais, por sua vez, são 
subdivididas em duas categorias: (i) genéricas, 
voltadas aos diversos setores compreendidos 
no conjunto da ordem social, como educação, 
habitação et. (art. 149, caput); e (ii) destinadas 
ao custeio da seguridade social, compreen-
dendo a saúde, previdência e assistência ( art. 
149, caput, e §1º, conjugados com o art. 195) 
(CARVALHO, 2011, p. 76-77). 

 
De fato, os autores expõem de forma sintética a di-

visão das contribuições especiais dividindo-se nestes 
dois ramos ao qual são destinadas tais contribuições 
após sua arrecadação para políticas públicas quanto 
para a seguridade social. 

 
6  NORMAS TRIBUTÁRIAS INDUTORAS

 
Existem várias formas de o estado intervir na eco-

nomia, podendo ser de forma tão somente em querer 
arrecadar para poder garantir assim o funcionamento 
da máquina estatal. Tal fenômeno é comumente usados 
nos dias de hoje pela incidência desses tributos, como 
pode-se usar fatores sociais para que se possa incidir 
determinados tributos como é o caso apresentado nas 

normas tributárias indutoras indiretas. Como preceitua-
-se Shoueri (2005), indução é a ação de induzir, persua-
dir alguém a fazer ou deixar de fazer algo. 

Nesses dados momentos, o fisco pode influenciar o 
contribuinte a realizações de atos, podendo elevar alí-
quota de determinado produto para que o mesmo ad-
quira ou deixa de compra-lo, pode-se também isentar 
determinados tributos com o intuito de fomentar deter-
minadas áreas da economia, há depender do caso po-
de-se ser as mais variadas, de acordo com o ‘’animus ‘’ 
do fisco, e quais as vantagens que ele pode adquirir com 
essas determinadas ações. Como bem preceitua Shou-
eri (2005) em sua obra, o fisco desde séculos passados 
vem atuando de forma direta na economia, deixando a 
existir nos dias de hoje a forma indutiva da economia.

Uma outra forma de se utilizar determinadas formas 
indutivas é para almejar a garantia dos objetivos esta-
tais, como aumentando determinado setor para que se 
possa ter maior desenvolvimento de um setor econô-
mico do Estado Brasileiro, como algumas marcas na-
cionais, aumentando-se o patriotismo por setores eco-
nômicos nacionais, tal fato que vem se perdendo com 
os dias atuais por elementos estrangeiros da economia 
norte americana. 

Delimitando-se as formas intervencionistas como 
relata-se:

[...] Trata-se daquela que Washington Peluso 
Albmo de Souza denominou "a atuação do Es-
tado Empresário",' e Eros Roberto Grau, reser-
vando a tal modalidade de afiação a expressão 
"intervenção no Domínio Econômico", tratou 
como intervenção "por absorção", se o Esta-
do assume por inteiro o controle dos meios de 
produção e/ou troca, atuando cm regime de 
monopólio, ou "por participação", nos casos 
cm que apenas parcela dos meios de produção 
em determinado setor do Domínio Econômico 
c detida pelo Estado (SHOUERI, 2005, p. 42). 

 
O autor quer aduzir que existe as duas formas de se 

intervir na economia, por meio de um animus de alarga-
mento dos cofres públicos, sendo está de forma direta, 
ou de forma indireta com o intuito de modular o com-
portamento dos contribuintes em determinados setores 
da economia, seja para estimular o aumento daquele 
setor ou para desestimular em outro.

 
6.1  DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS POR 
DIREÇÃO (DIRETA)

As normas de intervenção estatal como já mencio-
nado pode se dar em duas esferas em primeiro momen-
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to pode-se dar por direção, onde o fisco tem o animus 
de impor tributos aos contribuintes interligados com 
característica puramente fiscal, em dado momento 
quando o fisco se utiliza desses tributos por imposição 
cabe a cada contribuinte em momento oportuno quitar 
determinado tributo após a realização dos fatos gerado-
res. Pode-se demonstrar que nessa modalidade quando 
o fisco impõe IPTU para em determinada propriedade 
ele não possui outra característica se não fiscal não se 
importando com setores da economia ou com com-
portamento dos contribuintes. Tal definição é perfeita 
elencada:

 
A intervenção por direção é aquela que se 
apresenta por meio de comandos imperativos, 
dotados de “cogência”, impositivos de certos 
comportamentos a serem necessariamente 
cumpridos pelos agentes que atuam no campo 
da atividade econômica em sentido strito [...] 
(SHOUERI, 2005, p. 43). 

 
Outra forma peculiar é trazida por direção uma ame-

aça de sanção negativa, segundo Bastos (2016): “por 
direção, em que os Estados impõem à iniciativa privada, 
sob ameaça de sanção negativa, padrões normativos de 
comportamento no mercado, a exemplo de tabelamen-
to ou congelamento de preços” (BASTOS, 2016, p. 76 
apud CASTRO, 2008, p. 202).

Vale salientar que tal modalidade é comumente utili-
zada com os tributos já instituídos em lei, nessa forma 
é impossível o erário se valer de tais tributos para se 
tapar algum defeito/decadência da economia, conforme 
Shoueri (2005) tem que se desmistificar a ideia de que 
a tributação é neutra, haja vista que se possui o caráter 
indutor para influenciar comportamentos de setores da 
econômica, de um parâmetro melhor, temos: “Por dire-
ção, em que os estados impõem à iniciativa privada, sob 
a ameaça de sanção negativa, padrões normativos de 
comportamento no mercado, a exemplo de tabelamen-
to ou congelamento de preços” (BASTOS, 2016, p. 76 
apud CASTRO, 2008, p. 122). 

  A intervenção referida pelo autor quer se re-
ferir na modalidade comum de intervenção estatal na 
cobrança de tributos quando se tem a realização de um 
fato gerador pelo contribuinte caso ele não pague será 
sancionado pelos seus atos.

 
6.2  DAS NORMAS TRIBUTARIAS POR 
INDUÇÃO (INDIRETA) 

Tem-se tal fenômeno como institutos sedutores 
que atraem o contribuinte de tal forma que se possa 

induzi-lo a realização de uma ação direta com desígnios 
estatais positivos ou de forma indireta com desígnios 
negativos, vejamos:

iv) por indução, na qual, em respeito às deman-
das do livre mercado, o Estado introduz dis-
positivos normativos convidativos e sedutores, 
do ponto de vista das vantagens que podem 
oferecer, v.g, incentivos fiscais e subvenções, 
em matéria de Direito Tributário e Financeiro, 
respectivamente (artigo 150, §6; artigo 153, 
§1; artigo 155, XII, “g”; artigo 177, §4º, incisos 
I e II, todos da Constituição Federal de 1998) 
(BASTOS, 2016, p. 77).  

Nessa modalidade de intervenção estatal o que se 
mais visa é como ela é feita e que setores que poderão 
ser beneficiados ou outros que poderão ser prejudica-
dos em virtude da atuação do fisco, levando-se sempre 
em conta quais setores o fisco deseja intervir, tal inter-
médio encontra-se intrinsicamente ligado o fenômeno 
de extrafiscalidade, pois é mister de se notar que o esta-
do visa um deleite para setores que achar mais oportu-
no ou inoportuno a depender das variações de alíquotas 
que tais tributos vem sofrendo.

Nessa modalidade, a intervenção não meramente ar-
recadatória mais principalmente social, e recuperação 
de setores da economia ou abolição de outros setores 
que o mesmo achar que não são frutíferos para a eco-
nomia brasileira. Vale salientar para dar de exemplo se o 
estado quer que haja uma menor interferência e degra-
dação ao meio ambiento o mesmo fará através de au-
mento de ICMS também considerados por muitos dou-
tos como tributo de figura ecológica pelo seu carácter, 
tal forma influência diretamente nos comportamentos 
dos contribuintes de tal forma que mudem suas ações 
por modelagem ao animus do Estado. 

Shoueri (2005) diz que o fenômeno da extrafiscalida-
de está interligada à forma intervencionista indutora sepa-
rando-se da figura por direção que se trata de fenômeno 
puramente fiscal. Outros pesquisadores tentam separar 
tais figuras por intermédio de alguns critérios, tais quais:

[...] Na lição do autor, no caso de normas com 
caráter indutor, o comportamento desejado 
pelo legislador é aquele que implica menor 
tributação. Bõckli refere-se aos tributos extra-
fiscais, como aqueles exigidos com a finalida-
de de desencorajar o contribuinte de adotar o 
comportamento tributado. Martul-Ortega afir-
ma que a utíltación del tributo intervencionista 
tiene lugar, precisamente, cuando el legislador 
utiliza deliberadamente el tributo para conse-
guir una determinada finalidad. Por lo tanto 
(...) han de considerarse solamente aquellos 
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tributos que son utilizados deliberadamente en 
la consecución de objetivos de politica econó-
mico-social (SHOUERI, 2005, p. 17). 

Já existem outros pesquisadores que se prendem 
em critérios objetivos para classificação de tais tributos:

 
Karl Friedrichs fazia referência ao fenômeno 
da norma tributária indutora, presente no que 
ele denominava "impostos de consideração" 
(Rücksichtssteuem), cuja hipótese de inci-
dência era formulada como meio de alcançar 
um fim, que poderia ser a melhor ou mesmo 
a manutenção da situação vigente. (SHOUERI, 
2005, p. 19). 

Haja vista que conforme a licenciatura de Shoueri, 
tais tributos podem ser para estimular ou desestimular 
atos dos contribuintes e percebe-se que de tal forma na 
primeira modalidade a título de exemplo o estado pode 
diminuir determinados tributos como o caso IPVA para 
determinados tipos de marcas de carro com o intuito 
de que o contribuinte se sinta atraído/induzido a adqui-
rir determinada marca pois seria mais vantajoso para o 
fisco a compra e aumenta daquele setor da economia. 
Outro exemplo pode-se dar no tributo de taxa aumen-
tando-se a taxa de coleta de água ou luz para dirimir 
determinados gastos exuberantes por negligência dos 
contribuintes, vejamos:

 
[...] Um tributo indutor que não oferece a seu 
destinatário a possibilidade de reduzir a quanti-
dade de seu consumo ambiental revela-se ime-
diatamente, ‘sem sucesso’ e, portanto, impró-
prio e, em seu efeito tributário, materialmente 
injustificado. [...] (SHOUERI, 2005, p. 49). 

É notório que de fato o contribuinte é um “meio” para 
o locupletamento positivo, de forma há instrumentalizar 
a máquina estatal.  

7  DAS VANTAGENS E DESVANTAGENS 
DA TRIBUTAÇÃO INDIRETA 

Uma das vantagens que se pode ter é a valorização 
do setor ao qual o estado quer intervir de modo a mino-
rar alíquotas ou aplicar isenções de formas discricioná-
rias por conveniência de oportunidade, o caso em tela 
que se pode suscitar é da Zona Franca De Manaus, onde 
por intermédio da emenda constitucional 83/2014, onde 
se prorrogou seus incentivos fiscais até 2073, promo-
vendo de tal forma as atividades econômicas daquela 
área, tais dados encontram-se presentes na PORTARIA 

MDIC Nº 123 DE 3 DE JUNHO DE 2008 ,outro caso em 
tela há de falar as indústrias de ar condicionado onde 
houve-se troca do gás maléfico que produz aumento 
dos gás estufa entre outros problemas ambientais, nes-
sa substituição as empresas consequentemente tiveram 
diminuição de tributos na circulação de determinados 
produtos. 

É mister de se verificar que nem toda empresa ganha-
rá isenção fiscal a luz do princípio da Igualdade, não é 
tal ato verificado nesses critérios estatais pois não existe 
critérios para se ter determinadas isenções tem que ter 
o famoso “interesse estatal”. O estado pode-se valer de 
tais normais para melhorar o comportamento em socie-
dade aplicando determinadas isenções ou diminuição de 
tributos em setores que ajudaram nas políticas públicas: 
como saúde, educação, no primeiro poderia diminuir tri-
butos de distribuidoras de medicamentos para apaziguar 
o Sistema Único De Saúde, e no segundo diminuir de cer-
tas editoras para que possam reduzir preços de livros no 
ensino médio estadual, esses parâmetros mostram-se 
uma válvula de escape para incumbir ao estado a melho-
rar determinados setores fragilizados. 

Para aqueles que recebem isenções, seus setores 
econômicos crescem de tal forma que não há de se pre-
ocupar com outros gastos impostos pelo fisco. Em con-
trapartida, aqueles que não ganham isenções sofrem a 
força da mão do estado (The Hand Of State), podendo 
decair determinados setores conforme o estado vai se 
valendo deste poder, onde pode-se gerar um grande nú-
mero de desempregados em todo estado nacional con-
forme o setor vai entrando em colapso. Por outro lado, 
os setores em que o fisco determine isenções, pode-se 
crescer uma maior demanda de empregos em virtude 
do mercado de trabalho que está crescendo (growing 
up) faz determinante a contratação de mais mão de obra 
para abarcar determinados pedidos dos consumidores. 

A de se notar que existem parâmetros diferentes e 
uma balança será mais pesada para um lado do que 
para o outro e de fato tal balança será para o contribuin-
te agraciado por tais normas indutoras:

 
A conclusão de Höfling é a de que o economi-
camente mais fraco poderá ser mais afetado 
pela norma indutora. A tal paradoxo também 
se referiu Bõckli, que vê nas normas tributárias 
indutoras um efeito regressivo, já que acabam 
implicando um prêmio para os contribuintes 
que têm maior capacidade econômica, de 
modo que após alguns anos, estes contribuin-
tes acabam ficando mais fortes. Nesse sentido, 
o autor alerta para o efeito concorrencial das 
normas tributárias indutoras, já que os mais 
fortes podem fazer investimentos para racio-
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nalizar sua produção, enquanto os menos favo-
recidos não suportam o aumento de custos do 
tributo, sendo obrigados a abandonar os inves-
timentos já efetuados (SHOUERI, 2005, p. 53). 

É claramente mostrado que tais benefícios são desti-
nados a setores de maior vulto, deixando de lado alguns 
empresários de pequeno porte que não trariam certas 
regalias aos setores econômicos mais com o animus 
de arrecadação seus tributos são bem-vindos para mais 
uma vez fomentar atos para os maiores produtores do 
mercado, bem asseverado em Shoueri (2005) em levan-
tamento por Surrey e Tilbery que asseveram que o para-
doxo de métodos indutivos implicam em uma alocação 
desigual de recursos, onde não se beneficia-se a classe 
mais baixa da economia e sim a mais alta. 

 
8  AS NORMAS TRIBUTÁRIAS 
INDUTORAS COMO FORMA DIRIMIR 
DESIGUALDADES SOCIAIS

Como foi apresentado no presente trabalho, as nor-
mas tributárias indutoras podem servir para melhorar ou 
prejudicar determinados setores da economia nacional, 
no entanto, podem gerar frutos na concretização de ob-
jetivos da Constituição, como diminuição das desigual-
dades sociais, tais normas podem muito bem influenciar 
setores para que se possam aumentar as ofertas de em-
pregos e podendo diminuir carga tributária em setores 
menos favorecidos da economia deixando assim de ser 
um estado burguês puramente fiscal, para se alcançar a 
égide de um estado mais social, bem seguro disso revela:

Tércio Sampaio Ferraz Júnior dá especial rele-
vo a esta cláusula, que mostra ‘a passagem, 
marcadamente visível na vida constitucional 
brasileira, de um Estado liberal burguês e sua 
expressão tradicional num Estado de Direito, 
para o chamado Estado Social’ (SHOUERI, 
2005, p. 83). 

 
Ou, em outro caso: “[...] a erradicação daquilo que 

o grande Pontes de Miranda chamou de o 'ser oligár-
quico' subsistente em quase todas as democracias [...]” 
(SHOUERI, 2005, p. 84). 

Em foco, é de fato asseverado que o fisco pode se 
valer de tais métodos na harmonização equitativa de tri-

butação para incentivar a dirimir tais desigualdades em 
todo o território nacional, cumprido de tal fato um dos 
másters princípio que é expurgar a pobreza, André Elali 
traduz que:

 
A constituição de 1998, nesse contexto, define 
a base do sistema jurídico, englobando e con-
cretizando valores que marcam as diferenças 
próprias de um Estado dotado de desigualda-
des, objetivando mudanças, que venham a be-
neficiar a sociedade. [...] (ELALI, 2007, p. 33). 

É fato de se notar que o fisco não utiliza tais métodos 
em todos os ramos, havendo de fato uma desproporcio-
nalidade em determinados ramos econômicos, de um 
lado os mais beneficiados, como, por exemplo, o estado 
do Mato Grosso em que grande parte das empresas são 
beneficiadas por isenções fiscais conforme a Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e pelo Gabinete 
de Transparência do governo estadual e de outro lado 
estados que não recebem tantos incentivos em virtude 
de suas mãos de obra não serem tão atrativas para o 
fisco gerando um par de desigualdades entre os entes 
federativos, assim incube a Ollero  afirma que:

 
No es dificil. por otra parte, descubrir a lo lar-
go del texto constitucional todo un entramado 
juridico promocional, que responde a las técni-
cas de alentamiento, estimulo o incentivaciôn, 
y cuya realizaciôn compromente asimismo, 
de manera especial, a una Hacienda pública 
llamada a diversificar no sólo sus fines y ob-
jetivos, sino también - en lo que ahora interesa 
- sus mecanismos y sus técnicas de actuación 
(OLLERO, p. 109)1. 

De fato, o autor retoma que se tem a possibilidade de o 
estado intervir na economia para buscar seus fins específi-
cos para a fazenda pública ao qual se está aplicando aque-
la determinada intervenção através de seus mecanismos e 
técnicas de atuação. O que o autor quer demonstrar é que 
de fato se assim o fisco querer pode intervir na economia 
através das normas tributárias indutoras.

9  CONCLUSÃO 
 
Conclui-se que existem duas formas de se intervir 

na economia uma direta atrelada à natureza arrecadató-

1  Tradução - Não é difícil. Além disso, descobrimos ao longo do texto constitucional todo quadro jurídico promocional, que se reúnem técnicas de 
alentamento, estímulo ou incentivos, e cuja implementação compromete-se, em particular, a um concurso público de propriedades diversificadas, não só 
seus fins e objetivos, mas também - no que agora interessa - seus mecanismos e técnicas de atuação (OLLERO, p. 109).
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ria do estado e a segunda por indução, atrelada por um 
significado extrafiscal onde se busca influenciar deter-
minados comportamentos dos contribuintes.

Verificou-se, também, que as normas tributárias 
podem ser por direção ou por indução, onde nesta por 
indução o estado poderá conforme seu animus alterar 
alíquotas ou isenções fiscais em determinados setores 
econômicos, o estado pode favorecer determinados 
produtos conforme o uso dessas intervenções, no en-
tanto é visto que alguns setores se beneficiam mais do 
que outros gerando empregos e aumento no setor, em 
contrapartida, outros geram desempregos e decadência 
de determinadas áreas não tão atrativas para o fisco.

Demonstrou-se que o tributo não possui um fim 
puramente fiscal, mas pode-se utilizar para manter a 

máquina estatal, intervir em uma política pública como 
melhorar os setores da educação por meio de isenções 
em editoras para que se possa circular determinados 
livros para escolas do setor público, podendo ser apli-
cado também em setores da saúde por intermédio de 
isenções ou diminuição de alíquotas em medicamen-
tos para favorecer os setores públicos de saúde. Por 
fim tem demonstrado que existe uma desigualdade na 
aplicação de normas indutoras tanto em determinados 
setores como em alguns entes federativos.

Portanto, conclui-se que este trabalho tem grande 
relevância para esta área de pesquisa, tendo em vista 
que contribui de forma positiva para o profissional em 
formação e também para o desenvolvimento de estudos 
futuros.
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Resumo
O presente trabalho versa sobre os aspectos do Direito Penal Econômico no ordenamento jurídico 
brasileiro, apresentando ao leitor a origem e o conceito desse ramo do Direito Penal, bem como analisando 
se existe eficiência nas penas que são cominadas atualmente para tais delitos, verificando se eles devem ser 
tutelados na esfera penal ou administrativa, respondendo quais as causas da confusão de alcance punitivo 
que existe entre os regimes administrativo-sancionador e penal, detalhando o procedimento da lavagem 
de dinheiro e expondo o processo de administrativização que o Direito Penal vem sofrendo no Brasil. Para 
tanto, foi empreendida a pesquisa bibliográfica, utilizando-se do método hipotético-dedutivo, respaldado 
pela consulta doutrinária e em artigos científicos. Buscando a formação de um conhecimento teórico sobre 
a eficiência da pena nos crimes tutelados pelo direito penal econômico, uma vez que ainda não existe um 
consenso na doutrina pátria sobre como conduzir essa matéria. 
   
Palavras-chave: Direito penal econômico. Eficiência. Pena. 

ASPECTS OF ECONOMIC CRIMINAL LAW IN THE BRAZILIAN LEGAL ORDER

Abstract
The present work grants an analysis of aspects of Criminal Economic Law within the Brazilian legal 
system, presenting to readers the origin and concept of said branch of Criminal Law as well as analyzing 
how efficient current penalties applied to such crimes actually are. The examination, therefore, verifies 
the pertinence of prosecuting this transgressions in the Criminal or Administrative spheres, providing an 
answer to the confusion stablished about the punitive scope within the administrative-sanctioning and 
criminal regimes and detailing the procedure of Money laundering while exposing the administrativization 
process that has ravaged Brazilian Criminal Law. With this is mind, a thorough bibliographical research 
was procured, using the hypothetical-deductive method, validated by doctrinal consult to scientific 
articles. The work, thus, pursues the shaping of theoretical knowledge about the efficiency of penalties 
applied to crimes prescribed by Criminal Economic Law, taking into account that we have not yet reached 
domestic academic consensus about the matter.

Keywords: Economic criminal law. Efficiency. Feather.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa apresentar ao leitor uma vi-
são panorâmica sobre o que é o direito penal econômi-
co, como esse ramo do direito penal é tutelado na legis-
lação brasileira, quais são os bens jurídicos protegidos 
por ele e até onde vai à eficiência de suas reprimendas. 

Tendo em vista que esse assunto é pouco discutido 
nos ambientes acadêmicos, mas está cada vez mais 
presente em nosso dia a dia, através do que é noticiado 
nos telejornais, nas revistas e nas redes sociais. Moti-
vado principalmente  

pelos constantes escândalos de corrupção que são 
trazidos ao conhecimento público por meio da “Opera-
ção Lava Jato”. 

Para tanto, foi empreendida a pesquisa bibliográfica, 
utilizando-se do método hipotético-dedutivo, respalda-
do pela consulta doutrinária e artigos científicos. Ana-
lisando se existe eficiência nas penas dos crimes que 
são tutelados pelo direito penal econômico; verificando 
se os crimes econômicos devem ser tratados na esfe-
ra penal ou se o direito administrativo sancionador tem 
mais eficácia na reprimenda dessas condutas; respon-
dendo quais as causas da confusão de alcance punitivo 
que existe entre os regimes administrativo-sancionador 
e o penal; detalhando o processo de lavagem de capi-
tais; apontando as intenções do legislador ao criar as 
leis que regulamentam os crimes contra o sistema fi-
nanceiro nacional, os crimes contra a ordem tributária e 
a lavagem de dinheiro.

Desse modo, o presente trabalho divide-se basica-
mente em três tópicos principais. No tópico dois, fa-
remos nossas considerações acerca do direito penal 
econômico na contemporaneidade brasileira, falaremos 
sobre a origem e o conceito desse ramo do direito pe-
nal, além de pontuarmos sobre como é feita a tutela dos 
delitos econômicos nas Leis nº. 7.492/86, nº. 8.137/90 
e nº. 9.613/98.

Já no tópico três, trataremos acerca do processo de 
administrativização que o Direito Penal vem atravessan-
do nas últimas décadas, bem como, faremos aponta-
mentos sobre o regime administrativo-sancionador. 

Por fim, no tópico quatro, trataremos da expansão 
da política criminal brasileira e analisaremos se existe 
eficiência nas reprimendas que são cominadas para tais 
delitos. 

2 O DIREITO PENAL ECONÔMICO NA 
CONTEMPORANEIDADE DO BRASILEIRA 

Em um contexto onde a operação “Lava Jato” é o 
centro das atenções da mídia nacional, surge um olhar 
mais crítico para a eficiência das penas cominadas para 
os crimes tutelados pelo Direito Penal Econômico, uma 
vez que estes delitos não afetam um bem jurídico in-
dividualizado, mas sim bens supra individuais. Diante 
disso, surge um confronto doutrinário entre a Teoria do 
Direito Penal de Duas Velocidades e a Teoria do Direito 
Penal Único, haja vista que a função/finalidade do Di-
reito Penal estaria se distanciando da sua essência de 
ultima ratio. 

Nesse mesmo norte, Rodrigues (2014, p. 171) men-
ciona que cresce o número de delitos de mera conduta e 
atribui isso ao conceito de administrativização do direito 
penal. 

Pois, na visão de Sánchez, “o Direito Penal assume 
o modo de racionalizar próprio do Direito Administrativo 
sancionador, senão que inclusive, a partir daí, se trans-
forma em um direito de gestão ordinária de grandes 
problemas sociais”. (SÁNCHEZ, 2011. P. 156)

No entanto, como bem coloca Rodrigues (2014, p. 
171-172), a tipificação de mera conduta não desperta 
essa preocupação do direito administrativo sanciona-
dor, pois, aqui, trata-se de um instrumento comum e 
condizente com as sanções mais leves a serem aplica-
das. A diferenciação de abordagem entre o direito admi-
nistrativo sancionador e o direito penal está na função 
particular que cada um desempenha dentro da unidade 
do ordenamento jurídico.

O centro da divergência está nas finalidades distin-
tas que ambos perseguem, pois, enquanto a função/
finalidade do direito penal constitui-se na defesa de 
bens jurídicos em casos concretos e segue critérios de 
lesividade ou perigo concreto, bem como imputação de 
responsabilidade individual de um ilícito próprio, o Direi-
to Administrativo objetiva o controle, de modo geral, de 
setores da atividade do aparato estatal.

Então, quais são as causas dessa indefinição de al-
cance punitivo entre os regimes administrativo-sancio-
nador e penal? Esse é o ponto de partida da nossa pes-
quisa, pontuar a distinção entre tais conceitos e, a partir 
disso, analisar se as condutas do direito penal econô-
mico deveriam ser tuteladas na esfera administrativa 
ou penal, bem como, analisar se existe eficiência nas 
penas que são cominadas atualmente para tais delitos.

2.1 ORIGEM E CONCEITO 

Inicialmente, é bom que se atente para o fato de que 
o Direito Econômico surge em um contexto de recessão 
e de descrédito quanto ao Liberalismo Econômico, uma 
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vez que a “Grande Depressão” americana, ocasionada 
pela quebra da bolsa de Nova York, em 1929, fez com 
que os Estados perdessem a sua indiferença frente à 
evolução das atividades econômicas ou as decisões 
dos agentes da economia privada. (COMPARATO, 1965, 
p. 15)

Diante disso, surge a necessidade de proteção da 
atividade econômica e, consequentemente, o estabe-
lecimento de sanções para aqueles que atentassem 
contra o bom funcionamento do sistema financeiro na-
cional, boas condições de concorrência, livre iniciativa, 
dentre outras. 

Esse é o embrião que deu origem ao atual ramo do 
Direito Penal que é objeto de estudo desse trabalho, uma 
vez que o Direito Penal Econômico “é um conjunto de 
normas que tem por objetivo sancionar, com as penas 
que lhe são próprias, as condutas que, no âmbito das 
relações econômicas, ofendam ou ponham em perigo 
bens ou interesses juridicamente relevantes”. (PIMEN-
TEL, 1973, p.10)

Para Callegari (2003, p. 21-22), o Direito Penal Eco-
nômico é o conjunto de normas jurídico-penais que 
protegem a ordem socioeconômica. Sua característica 
é ser um grau de intervenção estatal na economia, pre-
cisamente o mais intenso do intervencionismo mediante 
o exercício do jus puniendi.

Assim, o Direito Penal Econômico pode ser definido 
como o ramo do Direito Penal que se ocupa de tutelar 
as condutas que atentam contra a ordem econômica 
de um determinado Estado. Mas, afinal, o que é Ordem 
Econômica? 

A ordem econômica é “a expressão de um certo 
arranjo econômico, dentro de um específico sistema 
econômico, preordenado juridicamente. É a sua estru-
tura ordenadora, composta por um conjunto de elemen-
tos que confronta um sistema econômico” (TAVARES, 
2006, p. 81).

Desse modo, podemos dizer que a ordem econômi-
ca é uma parte da Constituição que cuida da atividade 
econômica. No Brasil, a ordem econômica está discipli-
nada no corpo da Constituição Federal de 1988, mais 
precisamente do artigo 170 ao 192.

Portanto, a política econômica nacional será pauta-
da na observância dos seguintes princípios: Soberania 
nacional; propriedade privada; função social da proprie-
dade; livre-concorrência; defesa do consumidor; defesa 
do meio ambiente; redução das desigualdades regionais 
e sociais; busca do pleno emprego e favorecimento para 
as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 
brasileiras e que tenham sua sede e administração no 
país. 

2.2 A TUTELA DOS DELITOS ECONÔMICOS 
NA LEGISLAÇÃO PÁTRIA 

No Brasil, a tutela dessas condutas é feita através 
do Código Penal e de leis esparsas, a exemplo das leis 
que regulamentam os crimes contra o sistema financei-
ro nacional (Lei N° 7.492/86), os crimes contra a ordem 
tributária (Lei N° 8.137/90) e a lavagem de dinheiro (Lei 
N° 9.613/98).

2.2.1 Comentários à Lei nº 7.492/86

De início, percebe-se que a intenção do legislador 
ao criar essa lei foi a de regulamentar os crimes contra 
o sistema financeiro nacional, para tanto, logo em seu 
artigo primeiro, ela traz o conceito de instituição finan-
ceira.

Na sequência do Art. 2º ao 23, o legislador apresenta 
as condutas que são tipificadas como crimes, sendo as 
penas de reclusão e multa a regra geral, com exceção 
do Art. 21, que prevê pena de detenção e multa.

O que podemos inferir disso é que o legislador ob-
jetivou dar mais rigor para as reprimendas desses de-
litos, uma vez que a pena de reclusão é a mais severa 
do nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que ela 
autoriza o cumprimento de pena inicialmente no regime 
fechado, enquanto que a detenção e a prisão simples 
não comportam essa possibilidade. 

Outro ponto que merece destaque é que o legislador 
trouxe no rol dos penalmente responsáveis, pelas con-
dutas tipificadas nesta lei, os controladores e os admi-
nistradores das instituições financeiras. 

Além disso, o legislador estabeleceu no Art. 30 da 
referida lei, que poderá ser decretada a prisão preven-
tiva do acusado da prática de crimes contra o sistema 
financeiro nacional dependendo da magnitude da lesão 
causada. 

Feitos esses apontamentos, passemos a analisar as 
outras leis que tratam dos crimes econômicos. 

2.2.2 Anotações sobre Lei nº 8.137/90

Inicialmente, infere-se que a intenção do legislador 
com essa lei foi a de regulamentar o tratamento para os 
Crimes contra a ordem tributária, como se percebe no 
artigo 1º, quando se fala dos crimes materiais, no 2º, 
quando se fala dos crimes formais e no 3º, quando se 
fala dos crimes funcionais. 

Na sequência, o artigo 4º trata dos Crimes contra a 
ordem econômica, a exemplo do Cartel. Mas adiante, 
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em seu artigo 7º, ela trata dos Crimes contra as rela-
ções de consumo.  

Em seu artigo 12, fica definido que poderão ser agra-
vadas de 1/3 (um terço) até a metade as penas previstas 
para os crimes tipificados nos artigos 1º, 2º, 4º e 7º, se 
ocasionarem grave dano à coletividade, se o crime for 
cometido por servidor público no exercício de suas fun-
ções e se o crime for praticado em relação à prestação 
de serviços ou ao comércio de bens essenciais à vida 
ou à saúde. 

Outro ponto que merece destaque é que no seu ar-
tigo 15, fica definido que os crimes por ela tutelados 
serão, de regra, crimes de ação penal pública, conforme 
disposto no artigo 100 do Código Penal de 1940.

2.2.3 Apontamentos sobre a Lei n° 9.613/98

A princípio, percebe-se que a intensão do legislador 
com essa norma, foi a de tutelar os crimes de “lavagem” 
ou ocultação de bens, direitos e valores, além de criar o 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF. 

Mas o que é “lavagem” ou ocultação de bens, direi-
tos e valores? Nas palavras de Delgado “é o processo 
pelo qual o criminoso, ou o grupo criminoso, transforma 
recursos oriundos de atividades ilícitas em ativos com a 
aparência legal” (2015, p.280). Para tanto, eles utilizam 
fraudes e simulações que escondem a origem ilícita do 
recurso.

Sobre o tema, consideramos imprescindível a leitura 
da posição de Aleixo e Fonseca sobre a divisão do pro-
cesso da lavagem de dinheiro em três etapas, a saber: 

A primeira etapa é denominada de placement 
ou colocação, consistindo na conduta de in-
filtrar os bens ou valores de origem ilícita no 
sistema financeiro, de modo que há dificulda-
de em identificar sua procedência ilegal. Esta 
é a movimentação criminosa mais fácil de ser 
identificada pelas autoridades de combate a 
este crime, dada a vulnerabilidade da conduta. 
Busca-se evitar a aparência da conexão entre o 
agente e o resultado da pratica do crime ante-
cedente. Um exemplo dessa fase, denominado 
de smurfing, é a utilização de empresas peque-
nas que trabalham com dinheiro em pequenas 
quantidades, para camuflar uma operação com 
quantidades vultuosas de dinheiro. Smurfing, 
portanto, significa o fracionamento de gran-
des quantias em pequenos valores por meio 
de um negócio lícito. [...] A ideia que ilumina 
os criminosos que buscam neste delito a so-
lução para limpar dinheiro, é colocar as autori-
dades fiscais sem condições, ou com enorme 
dificuldade, em identificar a fonte do dinheiro 
ilícito. Além de outros, ainda podem ser apon-

tados como exemplo, a remessa de dinheiro 
para paraísos fiscais, aquisição de obras de 
arte, imóveis ou investimento em negócios 
formais que dão margem para desencontro de 
auditorias fiscais, como motéis, hotéis, casas 
noturnas, restaurantes.  A segunda fase do cri-
me de lavagem de dinheiro é a dissimulação, 
mascaramento ou layering, que tem o objetivo 
de impedir o rastreamento da origem ilícita dos 
bens ou valores adquiridos com a atividade 
antecedente. É a verdadeira lavagem de dinhei-
ro. É colocada em prática por meio de várias 
movimentações financeiras ou a realização de 
vários negócios, de maneira que há a dificulda-
de de reconstruir o caminho percorrido pelo di-
nheiro, denominado paper trail. Os autores do 
crime multiplicam transações por meio de ou-
tros negócios, desconstruindo a possibilidade 
de investigar a verdadeira origem do dinheiro 
ilícito. Trata-se de operações, no Brasil ou no 
exterior, em que os valores ilícitos inseridos no 
sistema financeiro são pulverizados por meio 
de operações variadas e sucessivas. Exemplo 
claro desta fase seria a realização de repetidos 
e sucessivos empréstimos ou mesmo, várias 
transferências bancárias de pouca quantidade. 
A terceira fase do crime de lavagem de dinheiro 
é conhecida como integração ou integration, 
em que os bens ou valores são formalmente 
incorporados ao sistema financeiro. Existe, por 
meio desta terceira fase, um aprofundamento 
na realização da exclusão da origem ilícita dos 
bens e valores, por meio do envolvimento com 
negócios legais, como por exemplo, a obten-
ção de empresas de consultoria, em que há 
dificuldade de fiscalização dos negócios que 
envolvem sua atividade; ou mesmo a aquisi-
ção de empresas já estabelecidas no mercado; 
empresas de “fachada”, operações como a 
compra e venda de ações, dentre outros tantos 
exemplos que permitem verificar a estabiliza-
ção legal de movimentos com bens e capitais 
de origem ilícita. O que fica evidente nesta fase 
é a atuação do delinquente conforme as regras 
do sistema, disfarçados pela legalidade, lisura 
e compromisso com as regras impostas pelo 
Estado (2015, p. 451-452).

Após a conceituação de “lavagem” de dinheiro, se-
guiremos com outros pontos que merecem ser destaca-
dos na Lei 9.613/98, como por exemplo, o parágrafo 5º, 
do artigo 1ª, uma vez que o legislador previu que poderá 
ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida no regi-
me aberto ou semiaberto, podendo o juiz deixar de apli-
car a pena ou substituí-la por pena restritiva de direitos, 
caso o autor, coautor ou partícipe, colabore esponta-
neamente com as autoridades, fornecendo informações 
que conduzam à apuração dos crimes, à identificação 
dos criminosos ou à identificação dos bens, direitos ou 
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valores objeto do crime.                                                                                                         
Outrossim, o artigo 7º da referida lei traz os efeitos 

da condenação, além daqueles já previstos no Código 
Penal de 1940, tais como: a perda de todos os bens, 
direitos e valores relacionados direta ou indiretamente 
aos crimes, além da interdição do exercício de cargo 
ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de 
membro de conselho de administração ou gerência de 
pessoas jurídicas que tenham, em caráter permanen-
te ou eventual, como atividade principal ou acessória 
o que está descrito nos incisos do artigo 9° da men-
cionada lei, sem prejuízo das sanções administrativas 
previstas no artigo 12.

Após mencionarmos a origem, conceito e bem jurí-
dico protegido pelo direito penal econômico, bem como 
destacarmos os pontos mais relevantes das leis que re-
gulamentam os crimes contra o sistema financeiro na-
cional, os crimes contra a ordem tributária e a lavagem 
de dinheiro, respectivamente, seguiremos com o direito 
administrativo sancionador. 

3 O PROCESSO DE 
ADMINSTRATIVIZAÇÃO PELO QUAL VEM 
ATRAVESSANDO O DIREITO PENAL NA 
CONTEPORANEIDADE 

  
Conforme asseveram Benfica e Oliveira (2015, P. 7), 

a ordem econômica foi elevada à condição de bem jurí-
dico tutelado pelo direito penal, objetivando comportar 
mais proteção ao Sistema Tributário Nacional e deses-
timular a sonegação fiscal. Contudo, a edição de Pro-
gramas de Recuperação Fiscal e Parcelamento (Refis I 
e Refis II), além de outras legislações que proporcionam 
benefícios mediante o pagamento do que havia sido 
sonegado, demonstram que o Direito Penal foi utilizado 
como barganha para o pagamento de impostos.  

Através desses Programas de Recuperação Fiscal se 
objetivou a regularização de créditos da união, decor-
rentes de dívidas de pessoas jurídicas, ocasionando a 
suspensão do jus puniendi em casos de parcelamento, 
ou até mesmo a exclusão da punibilidade, através do 
pagamento da dívida.  

Forçando o Direito Penal a passar por um processo 
de administrativização, que tem como consequência a 
sua ineficácia, haja vista que esses tipos penais seriam 
melhores albergados na esfera administrativa, a exem-
plo do regime administrativo-sancionador, que pode ser 
entendido como uma função administrativa regulatória 
do ordenamento social. 

Nas palavras de Rodrigues (2014): 

O reflexo das causas de expansão na dogmá-
tica penal se dá em várias vertentes, a exem-
plo do incremento de tipificação de crimes de 
perigo abstrato, da flexibilização de garantias 
processuais, bem como da abertura do siste-
ma para mais crimes de mera conduta. (p.168)

Sendo os crimes de mera conduta, aqueles que não 
precisam de um resultado naturalístico para se consu-
mar, entendemos pertinente o posicionamento de Biten-
court (2012) sobre o tema, a saber: 

Na verdade, temos dificuldade de constatar 
com precisão a diferença entre crime formal e 
de mera conduta porque se trata de uma clas-
sificação imprecisa, superada pela moderna 
dogmática jurídico-penal. Com efeito, como 
já referimos, os crimes de resultado abrangem 
tanto os resultados de dano como os resulta-
dos de perigo. Nesses termos, os crimes ditos 
formais podem constituir crimes de resultado 
de perigo para o bem jurídico protegido pela 
norma penal. Na realidade, a classificação que 
consideramos mais adequada, em função da 
técnica legislativa utilizada na redação dos ti-
pos penais, é aquela que distingue os crimes 
de resultado dos crimes de mera conduta, por 
que o elemento a ser considerado, nesse âmbi-
to, é se, para a consumação do crime, há a exi-
gência da produção de algum tipo de resultado: 
nos crimes materiais podem ser diferenciadas 
as espécies de resultado (de dano ou de perigo, 
como veremos no tópico seguinte), enquanto 
nos crimes de mera conduta, a simples ação 
ou omissão já é suficiente para a sua consu-
mação. (p. 313)

Seguindo essa mesma linha, Rodrigues (2014, p. 
170) demonstra preocupação quanto à absurda des-
proporção entre as sanções de ilícitos genuinamente 
penais e de ilícitos de mera conduta. Uma vez que o 
aumento destes no sistema jurídico costuma gerar, 
como consequência, violação ao princípio da propor-
cionalidade das penas.

Dito isso, passamos a responder o questionamento 
feito no item dois, acerca das causas da confusão de 
alcance punitivo entre os regimes administrativo-san-
cionador e penal. 

Para tanto, nos filiamos ao pensamento de Rodri-
gues (2014, p. 172), uma vez que ele menciona como 
hipóteses para esse conflito dogmático, a transferên-
cia da tutela de bens jurídicos do direito administrativo 
para o penal, já que o direito penal deveria ser utilizado 
apenas como ultima ratio na resolução das lides, não 
devendo se ocupar de bens que poderiam ser tutelados 
em outros ramos do direito. 
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Além disso, ele menciona também a ineficiência da 
instância administrativa, na prevenção e reparação dos 
ilícitos de mera conduta, o que acaba por acarretar a 
intervenção penal de maneira subsidiária, por fim, ele 
reporta-se a ingerência da política criminal das últimas 
décadas, influenciada pela política de esquerda, que 
tem transformado o Direito Penal em um instrumento de 
gestão para promoção de justiça social.

3.1 APONTAMENTOS SOBRE O REGIME 
ADMINISTRATIVO-SANCIONADOR 

Sobre o regime administrativo sancionador, nos fi-
liamos a posição de Batisti (2015), quando ela diz que: 

Apesar de ser considerado ramo distinto do di-
reito penal, a maior parte da doutrina ecoa no 
sentido de considerar o administrativo sancio-
nador como um braço do direito punitivo esta-
tal, com origens no poder de polícia, ainda que 
possua certa flexibilidade na sua aplicação, po-
dendo incidir sobre diversos terrenos jurídicos, 
tais como o mercado de capitais, a defesa da 
concorrência, o sistema tributário e na legisla-
ção anticorrupção (p. 200-201).

Acontece que no Brasil esse pensamento não ul-
trapassa os limites doutrinários e adentra na realidade 
cotidiana das práticas forenses, haja vista que cada vez 
mais nos deparamos com o fenômeno da judicialização 
desenfreada de demandas que poderiam ser facilmente 
discutidas e solucionadas na seara administrativa. 

Não bastasse isso, as demandas que são levadas 
ao conhecimento dos agentes administrativos, comu-
mente, são morosas e não são solucionadas de maneira 
satisfatória. O que acaba por implicar na intervenção do 
Direito Penal de maneira subsidiária. 

4 A EXPANSÃO DA POLÍTICA CRIMINAL 
BRASILEIRA

Antes de adentrarmos em nossas considerações, é 
válido observar o que Rodrigues (2014) diz sobre a ex-
pansão do Direito Penal: 

Após a análise das mais diversas aborda-
gens do fenômeno expansão do Direito Penal, 
restou demonstrado que se trata, até certa 
medida, de uma transformação inevitável, 
sobretudo no que se refere aos novos riscos 
e interesses que efetivamente permeiam a 
sociedade contemporânea. Há, portanto, um 
espaço de expansão razoável do Direito Penal, 
cujos limites devem se encontrar precisamen-

te nos direitos e garantias constitucionais, de 
primeira geração, base do Estado Democráti-
co de Direito. (p. 173)

O que podemos inferir disso é que o Direito Penal 
tem um futuro incerto, na medida em que as relações 
sociais são mutáveis e cada vez mais complexas, além 
disso, a política criminal está passando por um proces-
so de administrativização, com um distanciamento cada 
vez maior de sua essência. 

Como se isso não bastasse, a política brasileira tem 
uma relação íntima e consolidada com dirigentes de 
grandes empresas prestadoras de serviços, a exemplos 
das empreiteiras. E dessas relações o que se tem per-
cebido é a subversão das parcerias público-privadas, 
instituto típico do direito administrativo, mas que ilustra 
bem o uso da máquina pública e entenda por máquina 
pública o dinheiro e o aparato estatal para atender os 
interesses individuais de grandes empresas, de forma 
que os políticos corruptos e seus respectivos partidos 
são agraciados com doações de campanha e benefícios 
pessoais. 

O que denota uma enorme insegurança jurídica, haja 
vista que esses mesmos políticos são os responsáveis 
por legislar sobre a matéria criminal. E eles já deixaram 
claro que não vão ceder facilmente as pressões sociais 
e aos avanços da Operação Lava Jato. Um exemplo dis-
so foi o que aconteceu na fatídica seção legislativa de 
30 de novembro de 2016, onde os deputados federais 
em uma votação feita em surdina, quando as atenções 
da mídia estavam voltadas para o acidente aéreo com a 
equipe da Chapecoense, deturparam o texto base do pa-
cote de medidas anticorrupção sugerido pelo Ministério 
Público Federal – MPF, por meio de um projeto de lei de 
iniciativa popular.  

Após dissertarmos sobre o processo de administra-
tivização do Direito Penal, sobre o regime administrati-
vo-sancionador e a expansão da política criminal comi-
nadas atualmente para os delitos tutelados pelo Direito 
Penal Econômico. 

4.1 A “IN” EFICIÊNCIA DAS PENAS DOS 
DELITOS ECONÔMICOS NA LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA

  
 Não podemos fazer considerações acerca da efici-

ência das penas cominadas para os crimes tutelados 
pelo Direito Penal Econômico sem que adentremos um 
pouco na essência do Direito Penal para, a partir de en-
tão, passarmos a avaliar até que ponto ele vem cumprin-
do com sua missão.  



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

76

Revista Juris Rationis, Ano 10, n.2, p. 70-78, abr./set.2017  ISSN 2237-4469

  Nesse contexto, consideramos pertinente a expla-
nação de Sales (2016) sobre o tema: 

Temos vivenciado a era do Direito, mais pre-
cisamente, do Direito Penal, das prisões, das 
conduções coercitivas, das grandes operações 
e de uma farta sensação de impunidade expe-
rimentada por grande parcela da sociedade 
frente aos altos índices de criminalidade e da 
lentidão do tramitar processual, muitas vezes 
decorrente da inobservância dos direitos fun-
damentais assegurados ao investigado ou ao 
réu em uma ação penal, os quais, apesar de 
em sua grande maioria serem desrespeitados, 
acabam postergando a imposição de uma san-
ção penal definitiva. [...] É possível se observar 
que tem prevalecido para a grande massa o 
ideal de desnecessidade do devido processo 
legal na formação da culpa, defendendo em 
sua maioria que o investigado, diga-se, o sus-
peito de um ilícito criminal, deve ser imediata-
mente lançado ao cárcere para cumprir pena, 
a qual por sua vez deve ser a mais grotesca 
possível, sem qualquer cunho educativo, mas 
sim, unicamente retributivo, fugindo ao verda-
deiro papel do Direito Penal. (p. 57) 

Fazendo uma ponte com o que foi dito acerca do ver-
dadeiro papel do Direito Penal, esclarecemos que a sua 
função não é meramente a de punir, mas sim, a de ser 
suficientemente desencorajador para a prática de novas 
condutas criminosas. 

Sobre esse tema, Bitencourt (2012) diz que: 

A finalidade preventiva da pena divide-se – a 
partir de Feuerbach – em duas direções bem-
-definidas: prevenção geral e prevenção espe-
cial. Essas duas grandes vertentes da preven-
ção se diferenciam em função dos destinatários 
da prevenção: o destinatário da prevenção ge-
ral é o coletivo social, enquanto o destinatário 
da prevenção especial é aquele que delinquiu. 
Além disso, essas duas vertentes da preven-
ção são atualmente subdivididas em função da 
natureza das prestações da pena, que podem 
ser positivas ou negativas. (p. 159)

Igualmente, ainda incumbe a Direito Penal o dever 
de ser educativo e de reintegrar os criminosos, que já 
cumpriram suas penas, no seio da sociedade da qual 
eles foram retirados por não se amoldarem dentro dos 
parâmetros sociais estabelecidos pela ordem vigente. 

Nessa mesma linha, podemos dizer “que o fim do 
Direito Penal é a proteção da sociedade e, mais precisa-
mente, a defesa dos bens jurídicos fundamentais (vida, 
integridade física e mental, honra, liberdade, patrimônio, 
costumes, paz pública etc.)”. (FABBRINI; MIRABETE, 

2007, p. 03)
Após fazermos esses apontamentos acerca da es-

sência do Direito Penal, o que percebemos é que ele 
vem se distanciando dos seus objetivos precípuos, tor-
nando-se cada vez mais um instrumento de mudança 
social do que de controle, o que não deveria ser. 

Como se isso não bastasse, o número de delitos 
cresce de maneira nunca antes vista e em todas as ca-
madas sociais, mas com mais ênfase nas pobres, uma 
vez que as lacunas deixadas pelo estado na prestação 
dos serviços de segurança e de educação são preen-
chidas pela criminalidade organizada e pelo tráfico de 
drogas.

O que nos faz refletir sobre o fracasso da política 
criminal brasileira na atualidade seja na forma como é 
conduzida a aplicação da Lei de Execução Penal (Lei nº 
7.210/84), seja na política de combate às drogas, seja 
no combate a violência dos grandes centros urbanos, 
seja no combate à corrupção, e, por que não, no comba-
te aos crimes econômicos, que são o objeto de estudo 
desse trabalho.

Uma vez que o encarceramento dos diretores de em-
presas fraudadoras de licitações públicas, de políticos 
que praticam caixa dois e crimes de lavagem de dinheiro 
e de empresários que fraudam o sistema tributário, não 
é suficiente para cumprir o papel que foi designado ao 
Direito Penal Econômico.

 Uma vez que essas medidas, por si só, não são ca-
pazes de minar a prática dessas condutas e nem de re-
estabelecer a ordem econômica ao seu status quo ante. 

Tendo em vista, que a engrenagem da máquina eco-
nômica de um Estado é bem mais complexa do que se 
costuma pensar e a quebra de qualquer uma das bases 
que lhe dão sustentação é de difícil substituição. 

O que podemos inferir disso é que as penas comina-
das para os delitos econômicos não comportam prote-
ção aos bens jurídicos que são tutelados por esse ramo 
do Direito Penal, uma vez que, no nosso entender, essas 
condutas seriam melhor geridas em um direito adminis-
trativo que levasse o poder de polícia a um patamar que, 
por enquanto, só está presente nos livros e nos artigos 
jurídicos.

5 CONCLUSÃO 

Ante o exposto, pode-se inferir que o Direito Penal 
Econômico é o ramo do Direito Penal que se ocupa da 
tutela dos crimes que atentam contra a ordem econômi-
ca de um determinado Estado.

No Brasil, a tutela dessas condutas é feita através 
do Código Penal e de leis esparsas, a exemplo das leis 
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que regulamentam os crimes contra o sistema financei-
ro nacional (Lei N° 7.492/86), os crimes contra a ordem 
tributária (Lei N° 8.137/90) e a lavagem de dinheiro (Lei 
N° 9.613/98).

Contudo, ficou demonstrado que cada vez mais nos 
deparamos com o fenômeno da judicialização desenfre-
ada de demandas que poderiam ser facilmente discuti-
das e solucionadas na seara administrativa.

O que se pode retirar disso é que o Direito Penal tem 
um futuro incerto, na medida em que as relações sociais 
são mutáveis e cada vez mais complexas, além disso, 
a política criminal brasileira está passando por um pro-
cesso de administrativização, com um distanciamento 
cada vez maior de sua essência.

Não bastasse isso, as demandas que são levadas 
ao conhecimento dos agentes administrativos, comu-

mente, são morosas e não são solucionadas de maneira 
satisfatória. O que acaba por implicar na intervenção do 
Direito Penal de maneira subsidiária. 

Uma vez que essas medidas, por si só, não são ca-
pazes de minar a prática dessas condutas e nem de re-
estabelecer a ordem econômica ao seu status quo ante. 

Tendo em vista que a engrenagem da máquina eco-
nômica de um Estado é bem mais complexa do que se 
costuma pensar e a quebra de qualquer uma das bases 
que lhe dão sustentação é de difícil substituição. 

Dessa forma, concluímos as penas cominadas atu-
almente para os delitos econômicos na legislação bra-
sileira, não comportam proteção aos bens jurídicos que 
são tutelados por esse ramo do Direito Penal, uma vez 
que, em nosso entender, essas condutas seriam melhor 
geridas no direito administrativo.

REFERÊNCIAS

ALEIXO, Klelia Canabrava; FONSECA, Pedro Henrique Carneiro da.  Do bem jurídico nos crimes de lavagem de 
dinheiro: uma abordagem dogmática. Direito penal e constituição [Recurso eletrônico on-line] organização CON-
PEDI/UFMG/ FUMEC/Dom Helder Câmara; coordenadores: Bartira Macedo Miranda Santos, Luiz Gustavo Gonçalves 
Ribeiro, Matheus Felipe De Castro – Florianópolis: CONPEDI, 2015. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/
publicacoes/66fsl345/393xa7s7/c7IK7I3nVx0ao195.pdf.> Acesso em: 23 de abril de 2017.

BATISTI, Beatriz Miranda. Fundamentos teóricos da responsabilidade empresarial objetiva por ato de corrupção 
nos termos da lei 12.846/13. Direito empresarial I [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/UFMG/ FU-
MEC/Dom Helder Câmara; coordenadores: Eloy P. Lemos Junior, Maria De Fatima Ribeiro, Marcelo Andrade Féres 
– Florianópolis: CONPEDI, 2015. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/90d23xgb/8Fw
oDghJ5X39L7CY.pdf>.  Acesso em: 24 de abril de 2017.

BENFICA, Amanda Daniela; OLIVEIRA, Leônidas Meireles Mansur Muniz de. A (des)necessidade da tutela pe-
nal nos crimes de sonegação fiscal. Criminologias e política criminal [Recurso eletrônico on-line] organização 
CONPEDI/UFS; Coordenadores: Luiz Gustavo Gonçalves Ribeiro, Bartira Macedo Miranda Santos, Marilia Monte-
negro Pessoa De Mello – Florianópolis: CONPEDI, 2015. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/publicacoes/
c178h0tg/23r885k0/dD3b8879qHIxDTtj.pdf>. Acesso em: 23 de abril de 2017.

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. V. 1, 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 23 de abril de 2017.

______. Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 23 de abril de 2017.

______. Lei n.º 7.492, de 16 de junho de 1986. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7492.
htm>. Acesso em: 23 de abril de 2017.

______. Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
L8137.htm>. Acesso em: 30 de abril de 2017. 



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

78

Revista Juris Rationis, Ano 10, n.2, p. 70-78, abr./set.2017  ISSN 2237-4469

______. Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.
htm>. Acesso em: 30 de abril de 2017. 

CALLEGARI, André Luís. Direito penal econômico e lavagem de dinheiro: aspectos criminológicos. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2003.

COMPARATO, Fábio Konder. O indispensável direito econômico. Revista dos Tribunais. São Paulo, n. 353, março 
de 1965.

DELGADO, Herleide Herculano. Lavagem de dinheiro: a obrigação da colaboração das instituições finan-
ceiras nas informações das transações atípicas dos seus clientes. Autonomia privada, regulação e estraté-
gia [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/ UFMG/FUMEC/Dom Helder Câmara; coordenadores: 
Frederico de Andrade Gabrich, Rogerio Luiz Nery Da Silva – Florianópolis: CONPEDI, 2015. Disponível em:                                                                                                        
<http://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/h0yx9ly1/QGGLGt2IyqNoTC4I.pdf>. Acesso em: 23 de abril de 
2017. 

MIRABETE, Julio Fabrini; FABRINI, Renato N. Manual de Direito Penal. 24.ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

PIMENTEL. Manoel Pedro. Direito Penal Econômico. 1ª Ed. RT. São Paulo: 1973.

RODRIGUES, Fillipe Azevedo. Análise econômica da expansão do direito penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2014.

SALES, Floreston Duarte de. O direito penal do inimigo e a relativização de direitos e garantias fundamentais na per-
secução criminal. Revista Júris Rationis, Universidade Potiguar, Escola do Direito, Ano 9, n.1, out.2015./mar.2016. 
– Natal: Edunp, 2016. Disponível em: <http://portal.unp.br/arquivos/pdf/institucional/edunp/juris_a9n1.pdf>. Aces-
so em: 30 abr. 2017.

SÁNCHEZ, Jesús-Maria Silva. A expansão do direito penal: aspectos de política criminal nas sociedade pós-indus-
triais. 2 ed. Trad. Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Método, 2006.



Revista Juris Rationis, Ano 10, n.2, p. 79-89, abr./set.2017  ISSN 2237-4469

79

juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DO DIREITO

ENCARCERAMENTO NO BRASIL: A 
(IN)APLICABILIDADE DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS DO PRESO E AS ALTERNATIVAS 
PENAIS EXISTENTES
ARTHUR NELSON MARTINS
E-mail: arthurnelsonmartins@gmail.com

Envio em: Novembro de 2017
Aceite em: Janeiro de 2018

Resumo
O presente artigo apresenta um breve histórico acerca da pena privativa de liberdade, os ideais das escolas 
penais, teorias aplicadas sobre a pena, narra a evolução do direito penal no Brasil, as principais modificações 
trazidas pela legislação ao longo do tempo, com a introdução das penas de encarceramento, análise de 
sua funcionalidade, passando pela verificação da existência e aplicabilidade dos direitos fundamentais dos 
presos e como a dignidade destes é assegurada. Busca-se averiguar se o encarceramento no Brasil produz 
os efeitos desejados, atingindo suas finalidades principais. O trabalho abrange, ainda, um estudo acerca das 
penas alternativas existentes no Brasil, as principais vantagens e resultados alcançados por esta, como são 
aplicadas, os principais exemplos no direito comparado, que podem ser aplicados em nosso sistema penal. 
Baseado, especialmente em estatísticas oficiais, o estudo em tela, aponta os principais problemas existentes 
no sistema penitenciário e como estes influem na ressocialização dos apenados.

PALAVRAS-CHAVE: Encarceramento. Direitos fundamentais. Penas Alternativas.

INCARCERATION IN BRAZIL: THE (UN)APPLICABILITY OF PRISONERS FUNDAMENTAL 
RIGHTS AND THE EXISTING ALTERNATIVE PENALTIES

Abstract
This article presents a brief history of the deprivation of liberty, the ideals of the penal schools, the 
theories applied on punishment, the evolution of criminal law in Brazil, the main changes brought about 
by legislation over time, the introduction of Sentences of imprisonment, analysis of their functionality, 
verification of the existence and applicability of the fundamental rights of prisoners and how their dignity 
is ensured. It is sought to determine if the incarceration in Brazil produces the desired effects, reaching 
its main purposes. The study also covers a study of alternative penalties in Brazil, the main advantages 
and results achieved by it, as applied, the main examples in comparative law, that can be applied in our 
criminal justice system. Based on official statistics, the study shows the main problems in the penitentiary 
system and how they influence the resocialization of the prisoners.

KEY WORDS: Incarceration. Fundamental Rights.  Alternative Penalties.
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1 INTRODUÇÃO

O sistema prisional brasileiro é sempre alvo de inda-
gações, sendo foco de problemas a todo tempo.

A pena privativa de liberdade ainda é a punição mais 
utilizada no Brasil e as chamadas prisões provisórias ou 
cautelares são utilizadas em larga escala em detrimento 
a outras medidas previstas na legislação penal.

Busca-se com o presente trabalho averiguar se esta 
forma de sanção atinge suas finalidades principais e se 
quais as penas alternativas que trariam benefícios so-
ciais e econômicos maiores à sociedade ao serem apli-
cadas, a depender do crime praticado.

O estudo abarca, portanto, fato de relevante valor 
social, jurídico e econômico, que interessa a todo e 
qualquer cidadão.

Este trabalho é fundamentado nos principais objeti-
vos: avaliar a efetividade da pena privativa de liberdade 
aplicada no Brasil; a aplicabilidade e compatibilização 
do encarceramento com os Direitos Fundamentais; al-
ternativas penais existentes.

A pesquisa é alicerçada no método hipotético de-
dutivo e a bibliografia baseada em livros e estudos já 
publicados sobre o assunto.

A técnica de coleta será concentrada em documen-
tação indireta com pesquisa em documentos variados, 
tais como leis e pareceres, disponíveis em sites da inter-
net e pesquisa bibliográfica, através da leitura de livros, 
artigos e outros meios de informação em periódicos 
(revistas, boletins, jornais, etc...).

O presente projeto inicia-se com um breve histórico 
acerca das penas, em especial a pena privativa de liber-
dade, sua origem, aplicabilidade ao longo da história no 
mundo e o surgimento desta com a evolução do Direito 
penal Brasil, as principais finalidades, seus efeitos e sua 
funcionalidade.

Passa-se então ao estudo dos direitos fundamentais 
do preso, de como estes são preservados e aplicados 
na realidade, traduzindo na análise de sua eficácia, con-
siderando a realidade do sistema prisional brasileiro e 
seus reflexos no comportamento e ressocialização dos 
condenados.

O trabalho deságua em uma busca por ideias e alter-
nativas penais já existentes no Brasil e em outros paí-
ses, analisando a forma que estas são ou possam vir a 
ser aplicadas.

 
2  HISTÓRICO DAS PENAS E SUAS 
FINALIDADES

Até o final do século XVIII, as penas aplicadas a 
quem praticava um crime eram voltadas em sua maioria 

ao corpo do criminoso. Eram as chamadas penas de 
suplício. 

Alguns relatos da época (e também atuais), o 
desaparecimento do suplício tem a ver com 
a tomada de consciência dos contemporâne-
os em prol de uma humanização das penas. 
Mas a mudança talvez se deva mais ao fato de 
que o assassino e o juiz trocavam de papeis 
no momento do suplício, o que gerava revolta 
e fomentava a violência social. Era como se a 
execução pública fosse uma fornalha em que 
se acende a violência (FOCAULT, 1999,p. 13). 

Nucci (2008, p. 63), concordando com Cezar Rober-
to Bitencourt, diz que até o século XIX “utilizava-se a 
prisão como meio de guardar os réus, preservando-os 
fisicamente até que houvesse o julgamento”.  

Desde então a “pena de prisão”, imprimindo o isola-
mento do indivíduo infrator, sua autorregulação, reflexão 
e o trabalho forçado, tem o fim precípuo de transformar 
o apenado de sujeito pervertido a pessoa de possível 
convivência em sociedade, o que chamamos hoje de 
ressocialização.

As principais finalidades da pena privativa de liber-
dade defendidas por diferentes autores e estudiosos do 
direito criminal são: função retributiva, na qual o Esta-
do retribui proporcionalmente com uma sanção penal 
o delito cometido pelo infrator; função preventiva, que 
manda uma mensagem à todos os indivíduos que fa-
zem parte de uma sociedade, deixando claro que uma 
determinada conduta ilícita será punida e por derradeiro 
e, de forma geral, mas não menos importante, a função 
de ressocialização, em que o Estado, ao aplicar a pena 
a determinado indivíduo infrator, utilizaria deste “casti-
go” para tornar o criminoso uma “pessoa melhor”, que 
pudesse ser reinserida na sociedade, sendo capaz de 
seguir suas normas.

A partir do momento em que indivíduos se agrupam 
e passam a viver em algum tipo de sociedade, abrem 
mão de parte de sua liberdade para sujeitar-se a coman-
dos e normas da coletividade.

De acordo com Rousseau, “O que o homem perde 
pelo contrato social é a liberdade natural e um direito 
ilimitado a tudo que o tenta e que ele pode alcançar; o 
que ele ganha é a liberdade civil e a propriedade de tudo 
que possui” (ROSSEAU, 2013, p. 31).

Nos primórdios das civilizações, as penas recaiam 
sobre o corpo dos infratores, com o uso acerbado da tor-
tura e a depender do delito se aplicava a pena de morte.

Durante muito tempo utilizou-se o que alguns auto-
res chamam de “vingança privada”, em que a punição 
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não vinha determinada por um juiz ou pelo soberano, 
mas através da própria vítima, de sua família ou de de-
terminado clã.

Outra fase das chamadas época das vinganças pas-
sa pela “vingança divina”, em que uma pessoa era puni-
da por determinado comportamento ou conduta inacei-
tável, pelo seu próprio grupo social, para reparação da 
ofensa à divindade. 

Nas sociedades primitivas, a percepção do 
mundo pelos homens era muito mitigada, 
carregada de misticismos e crenças em seres 
sobrenaturais. Não se tinha conhecimento de 
que ventos, chuvas trovões, raios, secas etc. 
decorriam de leis da natureza, levando pesso-
as a acreditarem que esses fenômenos eram 
provocados por divindades que os premiavam 
ou castigavam pelos seus comportamentos. 
Essas divindades com poderes infinitos e ca-
pazes de influenciar diretamente na vida das 
pessoas eram os Totens, sendo essas socie-
dades chamadas Totêmicas. Quando membro 
do grupo social descumpria regras, ofendendo 
os “totens”, era punido pelo próprio grupo, que 
temia ser retaliado pela divindade. Pautando-se 
na satisfação divina, a pena era cruel, desuma-
na e degradante (SANCHES, 2013, P. 41).

As penas de vingança derivavam da chamada “Lei 
de Talião”, expressa pela conhecida frase “olho por olho, 
dente por dente”. Por essa máxima defendia-se a apli-
cação da pena a um indivíduo na mesma proporção da 
lesão causada, ou seja, se determinado indivíduo ma-
tasse outro, deveria ser condenado à morte.

Talião origina-se do latim talionis, que significa 
“como tal”, “idêntico”.”.

O Código de Hamurabi de 1.780, a.c., conhecido por 
ser o “ordenamento penal” mais antigo, traz na maioria 
de seus duzentos e oitenta e dois artigos, sanções ta-
liônicas, ou seja, que se baseiam na reciprocidade ao 
aplicar a pena.

Completando a fase das vinganças, existiu a “vin-
gança pública”, em que a crueldade permanecia, porém 
não mais aplicada para vingança de determinada pes-
soa, família ou clã (vingança privada), nem tampouco 
por temor ou respeito aos deuses (vingança divina), 
mas sim como um controle do soberano às condutas 
dos indivíduos de determinada sociedade.

De acordo com Fillipe Azevedo Rodrigues, a vingan-
ça pública traz “uma gradual distanciação da jurisdição 
penal com relação à religião. Surgem as ideias de cul-
pabilidade e do caráter coercitivo da pena em prol da 
defesa social” (RODRIGUES, 2014, p. 118).

A vingança pública era aplicada como repressão es-

tatal a crimes que afetavam a coletividade e as ativida-
des do soberano, coexistindo a vingança privada para os 
casos lesivos a interesses diretos de outros indivíduos.

Evidente que o termo vingança, comum a todos 
os períodos antes mencionados, é utilizado em 
razão da construção do Direito Penal com o fim 
exclusivo da repressão. A pena, nesses tempos, 
não guardava qualquer caráter pedagógico ou de 
reinserção do indivíduo na sociedade, haja visto 
que o delito era caminho sem volta rumo à abso-
luta exclusão social (RODRIGUES, 2014, p. 119).

Os reflexos do movimento iluminista, em especial a Re-
volução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Ho-
mem e do Cidadão, e ainda, a “Bill of Rights”, com a Decla-
ração de Independência das 13 ex-colônias da Inglaterra na 
América do Norte, fizeram com que o mundo se voltasse 
à defesa dos direitos fundamentais a todos os indivíduos, 
mesmo os condenados pela prática de algum delito.

A partir do despertar da razão e das mudanças pro-
vocadas nessa época, especialmente pelo homocentris-
mo e ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, inau-
gura-se o período humanitário e a escola penal clássica.  

Um dos expoentes desta fase, Beccaria, aponta 
na conclusão de sua obra Dos delitos e das penas, a 
proporcionalidade / razoabilidade que deve reinar ao se 
aplicar uma pena a um delito, o que influenciou os mais 
variáveis ordenamentos jurídico em todo o mundo, a 
exemplo do código penal brasileiro e a própria consti-
tuição federal. No texto abaixo, podemos visualizar os 
princípios da publicidade, anterioridade, proporcionali-
dade e legalidade:

É que, para não ser um ato de violência contra 
o cidadão, a pena deve ser, de modo essen-
cial, pública, pronta, necessária, a menor das 
penas aplicáveis nas circunstâncias dadas, 
proporcionada ao delito e determinada pela lei 
(BECCARIA, 2003, p. 107).

 
Contrapondo as ideias da Escola clássica, surge a 

escola positivista, entre o final do século XIX e o início 
do século XX. Enquanto que a escola clássica nasceu 
como forma de combater e desestimular o absolutismo 
estatal através do direito penal, a escola positiva passou 
a priorizar o interesse social frente ao indivíduo e surge 
quando o foco dos estudos voltou para o criminoso e 
a descobrir qual seria o motivo que o levaria a praticar 
determinado delito.

Para a escola positivista o indivíduo torna-se crimi-
nosos por influência de fatores sociais, físicos ou bio-
lógicos.
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Diversas teorias e correntes surgiram ao longo do 
tempo, buscando esclarecer e estruturar o social e o 
jurídico em torno das penas. O garantismo jurídico de 
Luigi Ferrajoli é uma delas.

O termo garantismo envolve, especialmente, duas 
acepções. A primeira nos leva a um modelo de direito, 
estruturado no princípio da legalidade como forma de 
reduzir o grau de violência, soerguer a ideia de liberdade 
e limitar o poder de punição do Estado.

A segunda acepção do garantismo busca resolver os 
problemas da validade e da efetividade, visando aproxi-
mar tais elementos.

O direito penal fundado no garantismo jurídico traz 
pontos interessantes, como a abolição de vários tipos 
penais, tendo como critério a subsidiariedade e a des-
penalização, com a criação de medidas alternativas a 
solução de conflitos penais.

O jurista argentino Eugênio Raúl Zaffaroni, capita-
neando a chamada “Teoria agnóstica da pena”, já vê a 
pena como “uma coerção que impõe uma privação de 
direitos ou uma dor, mas não repara nem restitui, nem 
tampouco detém as lesões em curso ou neutraliza peri-
gos iminentes (ZAFFARONI, 2013, p.99)”. 

Nessa leitura, vê-se que a teoria agnóstica dispõe 
que a pena nada mais é que exercício de poder. Na 
teoria agnóstica não se acredita no poder da pena de 
conseguir atingir todas as finalidades atribuídas a ela. 
Para os defensores dessa teoria, a pena apenas cumpre 
um papel de neutralização, já que está “cientificamente 
comprovada” a impossibilidade de ressocialização do 
indivíduo criminoso. Por esta linha de pensamento, a 
ressocialização deve ser revista e estruturada de uma 
maneira diferente, advertindo que a reintegração social 
do infrator não deve ser perseguida através da pena e 
sim apesar dela, vez que para efeitos de ressocialização 
o melhor criminoso é o que não existe.

Vai de encontro às teorias positivistas, por defender 
que estas últimas são falsas ou não generalizáveis, fo-
cando em um objetivo de se ter uma maior segurança 
jurídica para todos os indivíduos da sociedade, mediante 
aumento do estado de direito em detrimento ao estado 
de polícia. A teoria agnóstica da pena busca justamente 
um equilíbrio entre as duas concepções de estado.

 
3  A EVOLUÇÃO DO DIREITO PENAL NO 
BRASIL

No Brasil, a pena privativa de liberdade surge, com 
a constituição de 1824, onde se trazia garantias à liber-
dade pública e a direitos individuais, mas se configura, 

especialmente, com o código penal de 1830.
O novo código reduziu os delitos que eram apenados 

com morte, bem como, promoveu a extinção das penas 
infamantes. A pena de privação de liberdade substituiria 
as penas corporais. A prisão passou a ter uma função 
de emenda e reforma moral para o condenado.

Em 1889, o Brasil se tornaria uma república. Alguns 
avanços sociais sugiram, como a lei Áurea e o já antigo 
código criminal do império, necessitava ser urgente-
mente substituído. 

O Decreto n° 847, de 11 de outubro de 1890, convo-
lou o projeto no “Código Penal dos Estados Unidos do 
Brasil”. Este novo Código possuía penas mais brandas, 
e com caráter de correção. Um ano depois a Constitui-
ção foi promulgada, abolindo algumas penas impostas.

Em 1934, houve a promulgação da Constituição da 
República. A nova carta extinguia as penas de bani-
mento, morte, confisco de bens e as de caráter perpé-
tuo, com exceção em caso de guerra declarada a pena 
capital. Em 1937 com a entrada do Estado Novo, as 
mudanças na área política influenciaram a lei penal. A 
Constituição Federal é outorgada pelo presidente Getú-
lio Vargas, sob o prisma do poder autoritário e militar. 
O congresso é fechado, criam-se crimes políticos e a 
figura da pena de morte reaparece.   

Dando continuidade aos trabalhos capitaneados pelo 
Desembargador Vicente de Pirangibe, da Consolidação 
das Leis Penais, comissão instituída para este fim, sob 
a presidência do ministro Francisco Campos apresentou 
ao governo em 4 de novembro de 1940, vindo a ser san-
cionado como Código Penal pelo Decreto-Lei n° 2.848 
de 7 de dezembro do mesmo ano, porém só entrando 
em vigor no dia 1° de janeiro de 1942. 

O Código de 1940 não traduziu literalmente as ideo-
logias de qualquer das escolas ou correntes existentes. 
Fez, sim, uma verdadeira conciliação entre o que apon-
tavam as escolas clássica e positiva, sendo influenciado 
por várias legislações de orientação liberal, em especial 
os códigos italiano e Suíço.

Na aplicação da pena, o Código dá ao juiz um grande 
poder de apreciação, não só em relação ao quantum da 
pena, mas em determinados casos, o Código lhe confere 
a escolha entre as penas alternativamente cominadas. 

O Código Penal de 1940 resultou em uma obra equi-
librada, concisa, e que harmonizou as principais teorias 
e legislações penais existentes à época.

Quase que conjuntamente, se instituiu o Decreto Lei 
3.689, de 3 de outubro de 1.941, sendo o atual código 
de processo penal vigente, que surge em total sintonia e 
harmonia com o CP/1940. 

O Código Penal passou por várias alterações, espe-
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cialmente em sua parte geral, através da Lei nº 7.209, 
de 11 de julho de 1984, dando origem a uma Lei de 
execuções penais – LEP. Recentemente o CP sofreu 
modificações 

concernentes às penas restritivas de direito, sendo 
incluídas no ordenamento a prestação pecuniária e a 
perda de bens e valores.

A partir deste ponto passam o Direito penal e pro-
cessual penal, a valorizarem as chamadas penas res-
tritivas de direitos, com o preenchimento de requisitos 
mínimos por parte do infrator, como não reincidência e 
boa conduta social. 

Verifica-se um afastamento da pena privativa de li-
berdade como regra, obrigando o juiz a privilegiar as 
outras medidas cautelares previstas no código de pro-
cesso penal, em seu art. 319 em detrimento daquela.

4 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E 
DIREITOS FUNDAMENTAIS

A pena é privação de direitos, em especial, o da liber-
dade. Não tem como punir um indivíduo, sem lhe retirar 
direitos, porém existem previsões constitucionais no rol 
de direitos fundamentais, que hão de ser observados 
como forma de se manter a observância do princípio 
máximo previsto na constituição de 1988, que é o da 
dignidade da pessoa humana.

A dignidade da pessoa humana é um dos fundamen-
tos da república, isto é, um de seus pilares, juntamente 
com a soberania, cidadania, pluralismo político e dos 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

A dignidade da pessoa humana deve ser vista como 
o principal limitador à força do Estado frente aos seus 
cidadãos. Não é à toa que se encontra no mesmo pata-
mar da soberania na carta magna, portanto, mesmo que 
se trate de um infrator às normas da coletividade, uma 
pessoa fora do eixo, passível de sofrer a mais dura das 
punições; essa punição não pode passar por cima da 
dignidade desse indivíduo.

Conceituar a dignidade da pessoa humana não é das 
tarefas mais fáceis. De acordo com o filósofo alemão 
Immanuel Kant (1724-1804), a dignidade é o valor de 
que se reveste tudo aquilo que não tem preço, ou seja, 
que não é passível de ser substituído por um equiva-
lente.

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

traz em seu artigo 11, a previsão da proteção da honra 
e da dignidade, prevendo o direito de todos ao respeito 
de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade, 
vedando as ingerências arbitrárias na vida privada dos 
cidadãos.

Já a LEP – Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), 
prevê em seus artigos 10 e 11, o caráter ressocializa-
dor da pena e os deveres de assistência que devem ser 
prestadas pelo Estado ao preso, tais como assistência 
material, à saúde, jurídica e educacional, dentre outras. 

A Constituição Federal de 1988 traz dezenas de di-
reitos aos cidadãos que devem ser assegurados. Vê-
-se primeiramente a definição dos chamados direitos 
civis, de 1ª geração, baseados na vida, propriedade e 
liberdade, previstos no artigo 5º, que impõe ao Estado 
uma prestação negativa frente aos indivíduos, isto é, a 
limitação ao poder deste Estado de intervir na vida dos 
cidadãos.

 Em segundo lugar, em especial, nos artigos 6º 
e 7º, verifica-se a presença dos direitos sociais inseri-
dos no contexto dos chamados direitos de 2ª geração, 
fundamentados na igualdade e que exigem uma atuação 
positiva do Estado frente aos cidadãos, devendo aquele 
agir de forma a assegurar um mínimo digno de educa-
ção, trabalho, moradia, alimentação, dentre outros.

Ao longo da Carta Magna ainda se revelam vários 
outros direitos que de acordo com uma doutrina e outra, 
se encaixariam dentro da 1ª ou 2ª geração, ou, ainda, 
em uma terceira ou até quarta geração, como direitos 
coletivos sobre o meio ambiente, comunicação, desen-
volvimento e informação.

4.1  DIREITOS FUNDAMENTAIS DO PRESO

Em leitura ao artigo 5º da CF/1988, podemos cole-
cionar vários direitos que são voltados aos que se en-
contram privados de sua liberdade, tais como a indivi-
dualização da pena, observância de penas alternativas, 
vedação de penas de morte, cruéis, assegurando-se 
a integridade física e moral dos presos, a obediência 
ao devido processo legal, presunção de inocência e a 
obrigatoriedade de aplicação da liberdade provisória, se 
obedecidos os requisitos legais. 

Uma análise superficial aos direitos positivados na 
carta magna, já nos traz a realidade acerca da aplicação 
destes. Na grande maioria dos casos, o Estado não con-
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segue viabilizar que os direitos sejam observados, seja 
durante a investigação, com a decretação das prisões 
cautelares ou após a condenação, quando há o cumpri-
mento da pena.

De acordo com levantamento realizado pelo Minis-
tério da Justiça (Infopen/2014), estão presos no Brasil, 
mais de 622.000 pessoas, sendo que aproximadamente 
40% desse número refere-se a presos provisórios, ou 
seja, que aguardam pela conclusão de procedimentos 
investigatórios ou por decisão judicial de apuração do 
crime.

Nos últimos 14 anos, aponta o estudo do Ministério 
da Justiça, a população carcerária no Brasil cresceu, 
assustadoramente, 167,32%, aumento este guiado, es-
pecialmente, pelos crimes de tráfico de drogas. 

Vê-se um contínuo aumento do número de vagas pri-
sionais, porém, este não consegue acompanhar a mes-
ma velocidade do crescimento da população prisional, 
criando cada vez mais um inchaço nos estabelecimen-
tos carcerários, que traduz em direto descumprimento 
dos direitos fundamentais dos presos.

O próprio estudo já inicia sua apresentação, no pri-
meiro parágrafo trazendo a triste realidade do sistema 
prisional e sua relação com os direitos fundamentais: 

Nosso sistema punitivo, forjado sob o signo 
das matrizes do patrimonialismo, da escravi-
dão e da exclusão, consagrou um padrão or-
ganizacional e estrutural de estabelecimentos 
penais que são o retrato da violação de direitos 
das pessoas privadas de liberdade (INFOPEN/
MJ, p. 6)     

Em seis estados brasileiros encontram-se mais de 
duas pessoas presas por vaga em regime fechado, 
sendo as piores situações encontradas nos estados da 
Bahia, Pernambuco e Amazonas.

O estudo traz índices altíssimos de doenças nos 
presídios, puro reflexo das condições degradantes em 
que os presos vivem. A cada 100 pessoas presas em 
dezembro de 2014, 1,3 viviam com HIV, 0,5% da popu-
lação prisional vivia com sífilis, 0,6% com hepatite, 0,9% 
com tuberculose e 0,5% com outras doenças.

Outra questão trazida à tona pelo estudo Infopen, é 
a condição das pessoas deficientes encarceradas. Em 
nada menos que 12 estados brasileiros, nenhuma pes-
soa presa com deficiência física está alocada em uma 
vaga compatível com sua condição.

5  ALTERNATIVAS PENAIS

O Brasil possui um ordenamento jurídico dos mais 

complexos do mundo. Após a Constituição de 1988, 
passou a ocorrer o que a doutrina chama de constitu-
cionalização do Direito. Em resumo, passa-se a instituir, 
modificar, interpretar e aplicar as Leis, nos mais diferen-
tes ramos do Direito, orientando-se de acordo com as 
premissas constitucionais. Deve-se verificar a compati-
bilidade vertical imposta pelo Constituição, buscando-se 
uma correta interpretação e justa aplicação das normas.

Ocorre que o problema não se encontra na existência 
ou validade das normas jurídicas, mas sim em sua apli-
cabilidade e eficácia.

Como análise inicial vale debruçarmos sobre o prin-
cípio da individualização da pena, prevista no inciso 
XLVI do artigo 5º, da CF/88, que prevê “XLVI - a lei regu-
lará a individualização da pena e adotará, entre outras, 
as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos.” 

Isto é, devem ser observadas as características de 
cada indivíduo ao se estabelecer o quantum e a forma 
de cumprimento da pena, já que individualmente existe 
um histórico pessoal diferente, independente da prática 
de mesma conduta. Na maioria dos casos, tal disposi-
ção, diga-se de passagem, um direito fundamental, não 
é observada.  Como já citado, nada menos que 40% 
dos presos são provisórios, muitos identificados, com 
endereço fixo, que não cometeram crimes violentos, 
cumprindo assim os requisitos legais para aguardarem 
em liberdade o processo criminal. 

O inciso XLVIII já dispõe que “a pena será cumprida 
em estabelecimentos distintos, de acordo com a natu-
reza do delito, a idade e o sexo do apenado”. O des-
cumprimento deste direito gera um efeito devastador ao 
apenado e a toda sociedade, já que, na prática, o que 
vemos são condenados por furto ou pequenos roubos, 
cumprindo pena juntamente com homicidas, crimino-
sos pertencentes a facções criminosas, o que faz com 
que ao invés de ser ressocializado, o indivíduo passe a 
se tornar um criminoso de maior periculosidade, pois 
este passa a obedecer as normas e regras das organi-
zações criminosas que dominam os presídios no Brasil.

Aliás, este é outro ponto que se combatido externa-
mente, em sua fonte, ajudaria a diminuir o crescimento 
da população prisional, já que pela total falta de estrutu-
ra do Estado, corrupção de seus agentes públicos e pelo 
poderio econômico das organizações criminosas, o que 
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se vê é uma inversão de valores, com uma submissão 
estatal à “soberania” das grandes facções. 

 Os criminosos de tráfico de drogas são a maioria no 
sistema prisional e como já sabido, através deste tipo de 
crime, as grandes organizações geram a maior parte de 
seus lucros, formando grandes exércitos e dominando, não 
só presídios, mas bairros imensos da periferia das cidades.

Uma mudança no combate desse tipo de crime já 
geraria por si só uma diminuição substancial nos índi-
ces atuais. Maior fiscalização nas fronteiras, combate 
à corrupção e atuações conjuntas com países onde as 
drogas são mais produzidas, como por exemplo, a Co-
lômbia, traria benefícios diretos. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo 
Tribunal Federal (STF) permitem a aplicação do regime 
aberto em caso de tráfico de drogas, mas o entendimen-
to nem sempre é observado pelas instâncias inferiores.

Instrumento ainda novo no Brasil, as audiências de 
custódia surgiram com a promessa de coibir abusos por 
parte dos policiais quando da prisão e na diminuição do 
índice de presos provisórios. Desde que começaram a 
ser implementadas, as audiências de custódia permiti-
ram que mais de 40% dos presos em flagrante respon-
dessem em liberdade. O dado é do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ).

As audiências de custódia nasceram em 2015 de 
uma parceria do CNJ com o Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP). A prática garante que pessoas presas em 
flagrante sejam levadas a um juiz em até 24 horas após 
a prisão.

No tribunal são ouvidos, além do próprio preso, o 
Ministério Público (MP) e o advogado ou defensor pú-
blico da pessoa detida. Caberá ao juiz decidir se o preso 
responderá por seu delito em liberdade ou encaminhado 
a algum presídio. O magistrado pode determinar tam-
bém o cumprimento de medidas alternativas, como a 
proibição de frequentar determinados lugares ou de 
aproximação de determinadas pessoas.

Apesar do crescente aumento na aplicação de me-
didas restritivas de direito, essas, em sua maioria são 
voltadas às infrações de menor potencial ofensivo ou a 
crimes com pena mínima inferior a um ano. 

O CP/1940 prevê, no art. 43, que são penas restriti-
vas de direito: a prestação pecuniária; a perda de bens 
e valore; a prestação de serviço à comunidade ou a en-
tidades públicas; a interdição temporária de direitos e 
a limitação de fim de semana. Já o art. 44 do mesmo 
diploma legal dispõe sobre os requisitos a serem obe-
decidos para a aplicação das penas restritivas de direito 
em substituição à privativa de liberdade, não podendo 
o réu ser reincidente em crime doloso, o crime não ter 

sido cometido com violência ou grave ameaça e aplica-
da pena privativa de liberdade não superior a quatro ano 
ou, independente da pena, para os crimes culposos, e 
ainda, a análise do histórico do infrator e a relação com 
o delito cometido (culpabilidade, antecedentes, conduta 
social, etc...).  

As penas restritivas de direito são aplicadas em 
larga escala nos crimes de menor potencial ofensivo, 
nos juizados especiais criminais, de acordo com a Lei 
9.099/95, porém fora dos juizados, ficam condiciona-
das à vontade do magistrado, apesar da doutrina diver-
gir se a aplicação destas seria um direito subjetivo do 
condenado ou uma faculdade do magistrado.

Em pesquisa do IPEA divulgada em Março/2015, 
mostrou que em 1.394 processos concluídos com 
condenação a penas privativas de liberdade ou a penas 
alternativas, apenas 20,7% receberam essa última puni-
ção, sendo que nos demais foram aplicadas condena-
ções a prisão, em regime aberto ou semiaberto.

Já em alguns países europeus, a proporção é inver-
sa. Na Inglaterra e no País de Gales, 19% dos condena-
dos cumpriram penas privativas de liberdade em 2014, 
segundo dados do Governo do Reino Unido. Em 70% 
dos casos se aplicou multa e em 9%, prestação de ser-
viços comunitários.

Na Alemanha, dados de 2010 coletados pela ONG 
Americana “Instituto Vera”, mostram que 79% dos in-
fratores daquele país foram condenados a pagamento 
de multa aos cofres públicos, enquanto que 21% foram 
condenados a penas privativas de liberdade.

Informação do Instituto Terra Trabalho e Cidadania 
indica que, aproximadamente, ¼ da população prisio-
nal no Brasil poderia ter sido punida com pena restritiva 
de direitos, ao invés de privativa de liberdade. Estamos 
diante de um número de 150.000 pessoas que, ini-
cialmente, atendem os requisitos legais para a aplica-
ção das penas alternativas e que custam cerca de R$ 
300.000.000,00 (Trezentos milhões de reais) aos cofres 
públicos todos os meses.

Outro ponto importante sobre as penas restritivas 
de direito é a fiscalização e monitoramento direito do 
seu cumprimento, o que em alguns Estados ainda não 
foi sequer implantado um central de acompanhamento. 
E, mesmo nos Estados onde foi implantada, verifica-se 
uma centralização nas capitais e regiões metropolita-
nas, deixando os municípios do interior sem nenhum ou 
precário acompanhamento.

Alternativa de comprovado sucesso existente no 
Brasil é a chamada “prisão aberta”, onde a função de re-
clusão não é pautada pela busca de isolamento absoluto 
entre presos e sociedade. O papel de administração dos 
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estabelecimentos penais é exercido por meio de entida-
des locais sem fins lucrativos, fiscalizados pelo Estado. 

O isolamento dos presos é afastado, dando-se es-
paço a um cotidiano marcado por procedimentos mais 
flexíveis e receptivos.

O modelo de prisão aberta no Brasil é aplicado nas 
APAC ś (associações para a proteção e assistência aos 
condenados). Criada em 1.974, em São José dos Cam-
pos, a primeira APAC surgiu implantando uma participa-
ção comunitária inovadora, onde voluntários trabalham 
ao lado dos presos na operação e manutenção do esta-
belecimento prisional.

 A participação dos internos é imensa, desde a lim-
peza dos cômodos, controle e distribuição do vestuário 
e alimentação, passando até mesmo pela vigilância das 
galerias e portarias, em alguns casos. Os presos são 
autorizados a portar consigo as chaves do estabeleci-
mento, inclusive as de suas celas.

A APAC de Santa Luzia/MG completou 10 (dez) anos 
de funcionamento em 2016, com taxa de reincidência 
criminal de 28%, bem menor que a média nacional do 
sistema penitenciário brasileiro, que supera os 70%. 
Nunca teve um motim ou rebelião e hoje todos os 158 
presos trabalham e 100 deles estudam.

Em Minas Gerais, atualmente, existem 38 APAC ś, 
com aproximadamente 3.000 vagas. Em 2015, o gover-
no do Estado, através da Secretaria de Estado de Defesa 
Social (SEDS), efetuou repasses na ordem de trinta e 
dois milhões de reais, o que resulta em menos de R$ 
1.000,00 por preso/mês, bem inferior à média de gas-
tos dos Estados, divulgada através de estudo recente do 
GECAP – Grupo de Estudos Carcerários Aplicados, da 
USP, na ordem de R$ 1.500,00, valor que pode triplicar 
em caso de preso inserido num presídio federal.

Como exemplo externo, vale citar os casos da Ho-
landa e da Suécia: A Suécia passou por tamanha queda 
no número de prisioneiros recebidos por suas peniten-
ciárias, que as autoridades da Justiça do país decidiram 
fechar quatro prisões e um centro de detenção em 2012.

O número de presidiários na Suécia, que vinha cain-
do em cerca de 1% ao ano desde 2004, caiu em 6% de 
2011 para 2012, de acordo com dados divulgados pelo 
próprio governo.

Hanns Von Hofer, professor de criminologia na Uni-
versidade de Estocolmo, em entrevista ao Jornal Guar-
dian e republicação do Instituto Avante Brasil, revelou 
que boa parte da queda no número de detentos pode ser 
atribuída a uma recente mudança de política que favo-
rece regimes de liberdade vigiada de preferência a sen-
tenças de prisão em caso de pequenos roubos, delitos 
relacionados a drogas e crimes violentos.

Outro forte ponto trabalhado naquele país foi a rea-
bilitação dos condenados, com uma mudança na forma 
de abordagem nos presídios, passando a operar de for-
ma mais liberal com os apenados encarcerados.

Em 2012, o Ministério da Justiça holandês divulgou 
que estava fechando oito prisões e demitindo mais de 
1200 funcionários. O motivo foi a queda no número de 
presos, que vinha ocorrendo nos últimos anos, deixan-
do muitas celas vazias. 

Nos últimos anos, juízes holandeses vêm aplicando, 
cada vez mais, as penas alternativas, como trabalhos 
comunitários, monitoramento eletrônico e multas. Jun-
te-se esta preferência às penas alternativas em detri-
mento da privação da liberdade, o fato de que o sistema 
penitenciário holandês passou a trabalhar uma maior 
individualização da pena, com programas de reabilita-
ção voltados a tratar especificamente o motivo pelo qual 
levou o indivíduo a cometer crimes.

De acordo com Jan Roelof van der Spoel, vice-di-
retor da prisão de segurança máxima de Norgerhaven, 
no norte da Holanda, que tem capacidade para 243 de-
tentos, grande parte da redução dos índices se deve à 
forma de se buscar a reabilitação. Disse ele à BBC Inter-
nacional:  "Aqui na Holanda, nós olhamos para o indiví-
duo. Se alguém tem um problema com drogas, tratamos 
o vício. Se é agressivo, providenciamos gestão da raiva. 
Se tem dívidas, oferecemos consultoria de finanças. 
Tentamos remover o que realmente causou seu crime. É 
claro que o detento ou a detenta precisam querer mudar, 
mas nosso método tem sido bastante eficaz". O resulta-
do é um índice de reincidência inferior a 10%.

 
6 CONCLUSÃO

O encarceramento no Brasil não consegue atingir 
suas finalidades. Com um altíssimo índice de reincidên-
cia, o sistema penitenciário brasileiro devolve à socieda-
de, na maioria das vezes, indivíduos com periculosidade 
maior do que quando foram condenados.

Os direitos fundamentais dos presos, na maioria das 
vezes, não são assegurados pelo Estado. Convivemos 
com estabelecimentos prisionais lotados, com número 
de presos bem superior à capacidade, resultando em 
condições degradantes, alto índice de rebeliões, doen-
ças contagiosas e mortes.

A não observância à individualização da pena, so-
mada ao domínio dos presídios pelas organizações cri-
minosas faz com que um indivíduo que tenha cometido 
um crime considerado “não violento” seja encarcerado 
juntamente com sujeitos da mais alta periculosidade e 
que fazem parte de facções criminosas brutais. Nesse 
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caso, ou o criminoso de menor periculosidade se alia a 
determinado grupo ou estará fardado a sofrer das maio-
res humilhações e degradações enquanto estiver preso, 
ou até mesmo vir a ser morto dentro da prisão.

O alto custo pago pelo Estado para manter as pri-
sões vem cada vez mais aumentando, para conseguir 
acompanhar a demanda imposta pelas condenações e 
prisões provisórias determinadas pelo judiciário.  

Alternativas penais já existem no nosso sistema pe-
nal, porém são timidamente exploradas. Falta uma uni-
ficação de interpretação legal e de jurisprudência, para 
que se privilegie de uma forma mais abundante as cha-
madas penas restritivas de direito.

Um cuidado maior na aplicação de medidas cautelares 
diferentes da prisão, devidamente fiscalizadas, também 
ajudaria a diminuir o alto índice de prisões provisórias.

Uma aplicação mais uniforme e a ampliação do ins-
tituto da audiência de custódia pelo território nacional 
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Diversos estudos e levantamentos realizados apontam 
que manter os presos trabalhando e/ou estudando faz 

com que os índices de reincidência no cometimento de 
crimes sofram redução significativa.

Deve-se, também, procurar aumentar o índice de 
apenados que trabalham ou aprendem determinado ofí-
cio dentro dos estabelecimentos prisionais.

A maior participação da própria sociedade, através 
de voluntários e dos próprios presos no cotidiano das 
prisões também já se mostrou positiva, como pratica-
do nas prisões abertas, a exemplo das APAC ś, porém 
esse tipo de estabelecimento prisional não engloba 5% 
dos presos, atualmente.  

Ao final de 2014, apenas seis estados tinham unida-
des geridas por organizações sem fins lucrativos e ape-
nas Minas Gerais possuía parcerias público-privadas. 

A assistência ao preso, seja ela médica ou judiciária, 
é totalmente precária.

Por derradeiro, mas não menos importante, no Bra-
sil, deveria imperar a “ultima ratio” do Direito penal, ou 
seja, este só deveria ser aplicado quando fosse o último 
recurso ao Estado para punir determinada conduta. 

Vários crimes com penas cominadas no código pe-
nal tais como delitos contra a honra, família, liberdade 
individual, fé pública, e até mesmo alguns crimes contra 
o patrimônio, poderiam ser regulados por outros ramos 
do direito, com aplicações de penas que trariam resulta-
dos mais eficazes e justos.
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a) Aceito sem revisões (ou mínimas revisões)
b) Aceito com revisão
c) Sugestão de ressubmissão (onde terá um novo parecer)
d) Rejeitado. Caso dois avaliadores rejeitarem-no, o autor será informado. Se tiver um aceite e uma rejeição, será
encaminhado para um terceiro avaliador. Se o aceite for com alterações, os editores avaliarão se as alterações foram
efetivadas satisfatoriamente ou se deverá ser revisto pelo (s) avaliador (es).

3 – Caso os revisores apresentem questionamentos, o artigo será devolvido para que os autores, através de uma carta res-
posta, possam pontuar cada item levantado por cada revisor, aceitando ou refutando as sugestões. Em caso de aceitação 
destas	sugestões	provenientes	do	processo	revisional	do	artigo,	fica	a	cargo	dos	autores	a	adequação	do	texto	utilizando	
a	ferramenta	de	revisão	do	word	(ou	similar).

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 
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Os editores e avaliadores se reservam o direito de propor alterações nos originais, buscando manter a qualidade da publicação. 
Definições,	conceitos,	afirmações	e	opiniões	expressados	nos	textos	são	de	inteira	responsabilidade	dos	autores.	Ao	submeterem	
o texto para a Revista RunPetro, o (s) autor (es) está (ão) aceitando as normas aqui expressas,
bem como na autorização da publicação dos textos.

6. Direitos autorais e patrimoniais
Não haverá pagamento a título de direitos autorais ou qualquer outra remuneração em espécie pela publicação de trabalhos na 
Revista.	O(s)	autor(es)	cede(m)	total,	definitiva,	exclusiva,	irretratável	e	irrevogavelmente	os	direitos	patrimoniais	do	texto/obra	
aceito	para	publicação	na	Revista	Juris	Rationis	à	APEC	–	Sociedade	Potiguar	de	Educação	e	Cultura	Ltda.,	inscrita	no	CNPJ/MF	
sob o nº 08.480.071/0001-40, com sede social na Avenida Floriano Peixoto, 295, Petrópolis, CEP 59.072-520, Natal/RN, mantene-
dora	da	Universidade	Potiguar	–	UnP,	assim	como	à	Rede	Internacional	de	Universidades	Laureate	Ltda.,	e	respectivas	afiliadas,	
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.728.655/0001-20, com sede na cidade de São Paulo/SP, na Rua Bela Cintra, 1.200,0 Conjuntos 
51,52, 53 e 54, 5ª andar, Consolação, CEP 01415-001, conferindo-lhes o direito de reprodução, a partir da referida Revista, e em 
quaisquer	de	suas	edições,	no	Repositório	Científico	da	Universidade	Potiguar	-	UnP	ou	em	quaisquer	outras	plataformas,	base	
de dados e/ou meios de divulga- ção/disseminação do conteúdo, existentes ou que venham a ser inventados, nacionais ou es-
trangeiros, a título gratuito ou oneroso, nos quais venha a Revista a ser disponibilizada, cabendo-lhes, para tanto, as faculdades 
de edição, adaptação, revisão, publicação, transmissão ou retransmissão, comunicação ao público e distribuição, impressa e ou 
digitalmente, e licença ou relicenciamento, podendo, ainda, ceder e ou substabelecer, com ou sem reservas, e a que título for, os 
direitos ora cedidos, sem prejuízos de eventuais outras outorgas.
Ao	submeterem	seus	textos,	o	(s)	autor	(es)	concede	(m)	a	todos	os	usuários	do	Repositório	Científico	da	Universidade
Potiguar o acesso livre a sua obra.

NORMAS TÉCNICAS

7.  A	Revista	Juris	Rationis	contém	duas	partes	para	publicação	de	artigos	científicos:
Parte	I	–	contempla	artigos	científicos	com	um	mínimo	de	15	(quinze)	e	o	máximo	de	25	(vinte	e	cinco)	páginas.
Parte	II	–	Espaço	Verbum	-	contempla	trabalhos	de	iniciação	científica,	em	formato	de	artigo	científico,	com	o	mínimo	de	10	(dez)
e o máximo de 15 (quinze) páginas, sob orientação de um professor universitário especialista.

8. DO FORMATO DOS ARTIGOS 
Os	artigos	devem	ser	entregues	via	e-mail	e	configurados	para	papel	A4,	observando	as	seguintes	indicações:
g  margens esquerda e superior, 3 cm; direita e inferior, 2 cm;
g os	parágrafos	devem	ser	justificados;
g recuo da primeira linha em 2 cm da margem esquerda;
g espaçamento	um	e	meio	(1,5	linha)	entre	linhas,	exceto	nas	notas	de	fim;	
g a	fonte	a	ser	utilizada	é	a	Arial,	tamanho	12,	exceto	nas	notas	de	fim	(Arial,	10).

9. DA ESTRUTURA TEXTUAL 
A	estrutura	do	artigo	deve	obedecer	às	normas	da	ABNT	e	deve	conter	os	seguintes	elementos:	

9.1. ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS (NESTA ORDEM):
g Título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos; 
g Resumo na língua do texto: Consiste na apresentação concisa dos pontos relevantes do texto, fornecendo elementos que 

permitam o leitor obter conhecimento prévio sobre o assunto a ser abordado.
g Palavras-chave:	Palavras	simples	ou	compostas	que,	além	do	 título,	 identificam	os	assuntos	 tratados	no	artigo.	São	

utilizados na indexação dos artigos.

9.2 ELEMENTOS TEXTUAIS:
g Introdução: delimitação do assunto tratado e objetivos da pesquisa;
g Desenvolvimento: explanação ordenada e pormenorizada do assunto tratado;
g Conclusão: conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses.
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9.3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS (NESTA ORDEM): 
g Em língua estrangeira: título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos.
g Em língua estrangeira: versão do resumo na língua do texto, seguido das palavras-chaves, em inglês e/ou espanhol 

(ABSTRACT e KEYWORDS, no inglês; e RESUMEN e PALABRAS-CLAVE, no espanhol);
g Notas explicativas: em fonte Arial 10, letra menor do que a usada no texto.
g Referências das obras consultadas no trabalho em fonte Arial 12; alinhados a esquerda e com espaçamento simples entre linhas.

10. DO RESUMO
O Resumo no idioma do texto deve conter 100 a 250 palavras, em seqüência de frases concisas e objetivas e não uma simples 
enumeração de tópicos. O espaçamento entre linhas é simples. 

11. DAS PALAVRAS-CHAVE
as	palavras-chave	são	descritores	que	representam	o	conteúdo	do	trabalho.	São	palavras	simples	ou	compostas	que,	identificam	
os	assuntos	tratados	no	artigo	e	o	título.	São	separadas	por	ponto	e	finalizadas	por	ponto.	O	número	máximo	de	palavras-chave	
são 6 (seis), para adequação ao Currículo Lattes do autor. 

12. DA TRADUÇÃO
Caso	o	autor	não	tenha	conhecimentos	suficientes	em	inglês	e	espanhol,	o	Conselho	Editorial	da	Revista	Juris Rationis encarre-
gar-se-á de providenciar a tradução.

13. DA NUMERAÇÃO PROGRESSIVA
A numeração progressiva deve ser adotada para sistematizar o conteúdo do trabalho nas seções do texto. Após a numeração da 
seção, usa-se apenas 1(um) espaço de caracter, conforme orienta a norma da ABNT (NBR 6024).

 Divisão     Exemplo
 Seção Primária     1 CAIXA ALTA E NEGRITO
 Seção Secundária    1.1 CAIXA ALTA E SEM NEGRITO
 Seção Terciária    1.1.1 Caixa baixa e com negrito
 Seção Quaternária    1.1.1.1 Caixa baixa e sem negrito
 Seção Quinária     1.1.1.1.1 Caixa baixa e com grifo
 Após a seção quinária recomenda-se não subdividir a) alínea 
 mais e adotar o uso de alíneas:  a).... b)...

14. DAS CITAÇÕES
As citações podem ser diretas e indiretas e deverão ser feitas de acordo com a norma da ABNT (NBR 10520) da seguinte forma:

14.1 Citação direta no texto:
–  Citações de até três linhas, devem estar contidas entre aspas duplas. 
  Ex.: "a iniciativa econômica era o atributo de uma minoria, hoje todos devem ter (e perseguir constantemente) esse atri-

buto" (SCHUMPETER, 1982, p. 20).

–  Citações de mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda com letra menor que a 
do texto (Arial 10), espaço simples entre linhas e sem aspas.

                Ex.: 
Há quatro instituições básicas que não podem ser esquecidas, quando se preten-
de entender o que foi o século XIX, e suas conseqüências para o século imediata-
mente posterior. Dessas instituições duas são de natureza econômica e duas de 
natureza política (MOTTA, 1986, p. 49).
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  Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta alteração com a expressão “grifo nosso” entre 
parênteses após a chamada da citação ou “grifo do autor”, caso o destaque já faça parte da obra consultada.

  As citações devem vir acompanhadas das referidas fontes, ano de publicação e paginação, respectivamente, respeitando 
os direitos autorais do autor. 

14.2 Citação indireta no texto: São transcrições ou reproduções da idéia do texto original sendo transcritas com outras pa-
lavras. Nesta citação é importante a indicação de autoria, porém não necessita das aspas e a paginação é um elemento 
opcional.

Ex.:	Segundo	Martinelli	(1994,	p.	476),	a	primeira	referência	ao	termo	ocorreu	no	século	XVI	e	definia	o	capitão	que	contratava	
soldados mercenários para servir ao rei.

14.3	Citação	com	reticências:	é	usada	quando	houver	omissão	de	parte	do	texto	transcrito	no	início,	no	meio	ou	final	da	
citação, usa-se a reticência entre colchetes.

15. ENDEREÇO DA REVISTA
O	email	para	contato	é	edunp@unp.br,	não	sendo	este	o	endereço	de	submissão	de	textos	para	a	revista.

16. RECOMENDAÇÕES
 Orientamos que o(s) autor (es) realize (m) uma revisão, observando cuidadosamente para o seguinte:

1-		 Peça	(m)	a	um	profissional	da	área	em	questão	à	apreciação	do	artigo	antes	de	encaminhá-lo	à	revista;
2-		Revise	(m)	atentamente	o	texto	quanto	às	normas	solicitadas:	tamanho	da	fonte,	a	numeração	progressiva,	numeração	

de página, formatação da página e dos parágrafos, citação no corpo do texto e referências, conforme solicitado. Compare (m) se 
todas	as	fontes	citadas	constam	na	lista	de	referêcias	ao	fim	do	trabalho.

3-  Zele (m) para que seja encaminhado o Termo de Autorização de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos 
Patrimoniais.




